
İndeks alfabetik

Cüz e git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sıra No Sure No Türkçe Adı Arapça Adı İniş Sırası Ayet Sayısı Cüz Sayfa

1 80 Abese َعَبَس 24 42 30 584

2 100 Âdiyât َعاِديَاِت الع 14 11 30 599

3 46 Ahkâf َقاِف َحع الع 66 35 26 501

4 33 Ahzâb َزاِب َحع الع 90 73 21 417

5 87 A'lâ لىى َعع الع 8 19 30 591

6 96 Alak َعَلِق الع 1 19 30 597

7 3 Âl-i İmrân َن رى ِل ِعمع اى 89 200 3 49

8 29 Ankebût َعنعَكبووِت الع 85 69 20 395

9 7 A'râf َراِف َعع الع 39 206 8 151

10 103 Asr ِر العَعصع 13 3 30 601

11 2 Bakara َبَقَرِة الع 87 286 1 1

12 90 Beled َبَلِد الع 35 20 30 593

13 98 Beyyine َبِيننَِة الع 100 8 30 598

14 85 Burûc وِج بورو الع 27 22 30 589

15 45 Câsiye َجاِثَيِة الع 65 37 25 498

16 72 Cinn العِجننِ 40 28 29 571

17 62 Cuma َعِة مو العجو 110 11 28 552

18 93 Duhâ ى حى الضح 11 11 30 595

19 44 Duhân َخاِن الدح 64 59 25 495

20 6 En'âm َعاِم َنع الع 55 165 7 127

21 21 Enbiyâ ِبَياِء َنع الع 73 112 17 321

22 8 Enfâl َفاِل َنع الع 88 75 9 176

23 35 Fâtır َفاطِرٍ 44 45 22 433

24 1 Fâtiha َفاِتَحِة الع 5 7 1 0

25 89 Fecr ِر َفجع الع 10 30 30 592

26 113 Felak َفَلِق الع 20 5 30 604

27 48 Fetih ِح َفتع الع 111 29 26 510

28 105 Fîl يِل في الع 19 5 30 601

29 25 Furkân َقاِن رع فو الع 42 77 18 358

30 41 Fussilet َلتع فوصنِ 61 54 24 476

31 88 Gâşiye َغاِشَيِة الع 68 26 30 591

32 22 Hac ِ العَحجن 103 78 17 331

33 57 Hadîd يِد العَحدي 94 29 27 536

34 69 Hâkka َحاقةِة الع 78 52 29 565

35 59 Haşr ِر العَحشع 101 24 28 544

36 15 Hicr ِر العِحجع 54 99 14 261

37 49 Hucurât َراِت جو العحو 106 18 26 514

38 11 Hûd وٍد هو 52 123 11 220

39 104 Hümeze َمَزِة هو الع 32 9 30 601

40 14 İbrâhîm يَم هي رى ِابع 72 52 13 254

41 112 İhlâs َلِص ِخع الع 22 4 30 604

42 82 İnfitâr ِفَطاِر نع ِ الع 82 19 30 586

43 76 İnsân نعَساِن ِ الع 98 31 29 577

44 84 İnşikâk ِشَقاِق نع ِ الع 83 25 30 588

45 94 İnşirâh ِشَراِح نع ِ الع 12 8 30 596

46 17 İsrâ َراءِء سع ِ الع 50 111 15 281

47 97 Kadir ِر َقدع الع 25 5 30 598

48 50 Kâf قء 34 45 26 517

49 109 Kâfirûn وَن َكاِفرو الع 18 6 30 603

50 68 Kalem َقَلِم الع 2 52 29 563

51 54 Kamer َقَمِر الع 37 55 27 527

52 101 Kâria َقاِرَعِة الع 30 11 30 600

53 28 Kasas العَقَصِص 49 88 20 384

54 18 Kehf ِف َكهع الع 69 110 15 292

55 108 Kevser ثَِر َكوع الع 15 3 30 602

56 75 Kıyâmet َمِة ِقيى الع 31 40 29 576

57 106 Kureyş قوَريعٍش 29 4 30 602

Sıra No Sure No Türkçe Adı Arapça Adı İniş Sırası Ayet Sayısı Cüz Sayfa

58 92 Leyl ِل الةيع 9 21 30 595

59 31 Lokmân اَن مى لوقع 57 34 21 410

60 5 Mâide َماِئَدِة الع 112 120 6 105

61 107 Maûn وِن َماعو الع 17 7 30 602

62 70 Meâric َمَعاِرِج الع 79 44 29 567

63 19 Meryem يََم َمرع 44 98 16 304

64 47 Muhammed ٍد َحمة مو 95 38 26 506

65 83 Mutaffifîn يَن في َطفنِ العمو 86 36 30 587

66 58 Mücâdele َجاَدلَِة العمو 105 22 28 541

67 74 Müddessir ثنِِر دة العمو 4 56 29 574

68 67 Mülk ِك لع العمو 77 30 29 561

69 40 Mü'min ِمِن ؤع العمو 60 85 24 466

70 23 Mü'minûn ِمنووَن ؤع العمو 74 118 18 341

71 60 Mümtehine َتِحنَِة مع العمو 91 13 28 548

72 63 Münâfikûn وَن نَاِفقو العمو 104 11 28 554

73 77 Mürselât َسَلِت رع العمو 33 50 29 579

74 73 Müzzemmil ِل منِ زة العمو 3 20 29 573

75 16 Nahl ِل النةحع 70 128 14 266

76 114 Nâs النةاِس 21 6 30 604

77 110 Nasr ِر النةصع 114 3 30 603

78 79 Naziât النةاِزَعاِت 81 46 30 582

79 78 Nebe النةَبِأ 80 40 30 581

80 53 Necm ِم النةجع 23 62 27 525

81 27 Neml ِل النةمع 48 93 19 376

82 4 Nisâ َساِء الننِ 92 176 4 76

83 71 Nûh نووٍح 71 28 29 569

84 24 Nûr النحوِر 102 64 18 349

85 13 Ra'd ِد عع الرة 96 43 12 248

86 55 Rahmân ِن مى حع الرة 97 78 27 530

87 30 Rûm وِم الرح 84 60 21 403

88 38 Sâd صء 38 88 23 452

89 61 Saff فنِ الصة 109 14 28 550

90 37 Sâffât اءفةاِت الصة 56 182 23 445

91 34 Sebe َسَبٍأ 58 54 22 427

92 32 Secde َدِة جع السة 75 30 21 414

93 91 Şems ِس مع الشة 26 15 30 594

94 26 Şuarâ َعَراِء الشح 47 227 19 366

95 42 Şûrâ ى ورى الشح 62 53 25 482

96 20 Tâhâ هى طى 45 135 16 311

97 66 Tahrîm يِم ري التةحع 107 12 28 559

98 65 Talâk الطةَلِق 99 12 28 558

99 86 Târık الطةاِرِق 36 17 30 590

100 111 Tebbet َمَسِد الع 6 5 30 603

101 64 Tegâbün التةَغابوِن 108 18 28 555

102 102 Tekâsür التةَكاثوِر 16 8 30 600

103 81 Tekvîr يِر وي التةكع 7 29 30 585

104 9 Tevbe َبِة التةوع 113 129 10 186

105 95 Tîn يِن التني 28 8 30 596

106 52 Tûr الطحوِر 76 49 27 522

107 56 Vâkıa َواِقَعِة الع 46 96 27 533

108 36 Yâsîn يىسء 41 83 22 439

109 10 Yûnus يوونوَس 51 109 11 207

110 12 Yûsuf َف يووسو 53 111 12 234

111 51 Zâriyât اِريَاِت الذة 67 60 26 519

112 99 Zilzâl لعَزاِل الزنِ 93 8 30 599

113 43 Zuhruf ِف رو خع الزح 63 89 25 488

114 39 Zümer َمِر الزح 59 75 23 457
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İndeks  Numerik

Cüz e git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sure No Türkçe Adı Arapça Adı İniş Sırası Ayet Sayısı Cüz Sayfa

1 Fâtiha َفاِتَحِة الع 5 7 1 0

2 Bakara َبَقَرِة الع 87 286 1 1

3 Âl-i İmrân َن رى ِل ِعمع اى 89 200 3 49

4 Nisâ َساِء الننِ 92 176 4 76

5 Mâide َماِئَدِة الع 112 120 6 105

6 En'âm َعاِم َنع الع 55 165 7 127

7 A'râf َراِف َعع الع 39 206 8 151

8 Enfâl َفاِل َنع الع 88 75 9 176

9 Tevbe َبِة التةوع 113 129 10 186

10 Yûnus يوونوَس 51 109 11 207

11 Hûd وٍد هو 52 123 11 220

12 Yûsuf َف يووسو 53 111 12 234

13 Ra'd ِد عع الرة 96 43 12 248

14 İbrâhîm يَم هي رى ِابع 72 52 13 254

15 Hicr ِر العِحجع 54 99 14 261

16 Nahl ِل النةحع 70 128 14 266

17 İsrâ َراءِء سع ِ الع 50 111 15 281

18 Kehf ِف َكهع الع 69 110 15 292

19 Meryem يََم َمرع 44 98 16 304

20 Tâhâ هى طى 45 135 16 311

21 Enbiyâ ِبَياِء َنع الع 73 112 17 321

22 Hac ِ العَحجن 103 78 17 331

23 Mü'minûn ِمنووَن ؤع العمو 74 118 18 341

24 Nûr النحوِر 102 64 18 349

25 Furkân َقاِن رع فو الع 42 77 18 358

26 Şuarâ َعَراِء الشح 47 227 19 366

27 Neml ِل النةمع 48 93 19 376

28 Kasas العَقَصِص 49 88 20 384

29 Ankebût َكبووِت َعنع الع 85 69 20 395

30 Rûm وِم الرح 84 60 21 403

31 Lokmân اَن مى لوقع 57 34 21 410

32 Secde َدِة جع السة 75 30 21 414

33 Ahzâb َزاِب َحع الع 90 73 21 417

34 Sebe َسَبٍأ 58 54 22 427

35 Fâtır َفاِطٍر 44 45 22 433

36 Yâsîn يىسء 41 83 22 439

37 Sâffât اءفةاِت الصة 56 182 23 445

38 Sâd صء 38 88 23 452

39 Zümer َمِر الزح 59 75 23 457

40 Mü'min ِمِن ؤع العمو 60 85 24 466

41 Fussilet َلتع فوصنِ 61 54 24 476

42 Şûrâ ى ورى الشح 62 53 25 482

43 Zuhruf ِف رو خع الزح 63 89 25 488

44 Duhân َخاِن الدح 64 59 25 495

45 Câsiye َجاِثَيِة الع 65 37 25 498

46 Ahkâf َقاِف َحع الع 66 35 26 501

47 Muhammed ٍد َحمة مو 95 38 26 506

48 Fetih ِح َفتع الع 111 29 26 510

49 Hucurât َراِت جو العحو 106 18 26 514

50 Kâf قء 34 45 26 517

51 Zâriyât اِريَاِت الذة 67 60 26 519

52 Tûr الطحوِر 76 49 27 522

53 Necm ِم النةجع 23 62 27 525

54 Kamer َقَمِر الع 37 55 27 527

55 Rahmân ِن مى حع الرة 97 78 27 530

56 Vâkıa َواِقَعِة الع 46 96 27 533

57 Hadîd يِد العَحدي 94 29 27 536

Sure No Türkçe Adı Arapça Adı İniş Sırası Ayet Sayısı Cüz Sayfa

58 Mücâdele َجاَدلَِة العمو 105 22 28 541

59 Haşr ِر العَحشع 101 24 28 544

60 Mümtehine َتِحنَِة مع العمو 91 13 28 548

61 Saff فنِ الصة 109 14 28 550

62 Cuma َعِة مو العجو 110 11 28 552

63 Münâfikûn وَن نَاِفقو العمو 104 11 28 554

64 Tegâbün التةَغابوِن 108 18 28 555

65 Talâk الطةَلِق 99 12 28 558

66 Tahrîm يِم ري التةحع 107 12 28 559

67 Mülk ِك لع العمو 77 30 29 561

68 Kalem َقَلِم الع 2 52 29 563

69 Hâkka َحاقةِة الع 78 52 29 565

70 Meâric َمَعاِرِج الع 79 44 29 567

71 Nûh نووٍح 71 28 29 569

72 Cinn العِجننِ 40 28 29 571

73 Müzzemmil ِل منِ زة العمو 3 20 29 573

74 Müddessir ثنِِر دة العمو 4 56 29 574

75 Kıyâmet َمِة ِقيى الع 31 40 29 576

76 İnsân نعَساِن ِ الع 98 31 29 577

77 Mürselât َسَلِت رع العمو 33 50 29 579

78 Nebe النةَبِأ 80 40 30 581

79 Naziât النةاِزَعاِت 81 46 30 582

80 Abese َعَبَس 24 42 30 584

81 Tekvîr يِر وي التةكع 7 29 30 585

82 İnfitâr ِفَطاِر نع ِ الع 82 19 30 586

83 Mutaffifîn يَن في َطفنِ العمو 86 36 30 587

84 İnşikâk ِشَقاِق نع ِ الع 83 25 30 588

85 Burûc وِج بورو الع 27 22 30 589

86 Târık الطةاِرِق 36 17 30 590

87 A'lâ لىى َعع الع 8 19 30 591

88 Gâşiye َغاِشَيِة الع 68 26 30 591

89 Fecr ِر َفجع الع 10 30 30 592

90 Beled َبَلِد الع 35 20 30 593

91 Şems ِس مع الشة 26 15 30 594

92 Leyl ِل الةيع 9 21 30 595

93 Duhâ ى حى الضح 11 11 30 595

94 İnşirâh ِشَراِح نع ِ الع 12 8 30 596

95 Tîn يِن التني 28 8 30 596

96 Alak َعَلِق الع 1 19 30 597

97 Kadir ِر َقدع الع 25 5 30 598

98 Beyyine َبِيننَِة الع 100 8 30 598

99 Zilzâl لعَزاِل الزنِ 93 8 30 599

100 Âdiyât َعاِديَاِت الع 14 11 30 599

101 Kâria َقاِرَعِة الع 30 11 30 600

102 Tekâsür التةَكاثوِر 16 8 30 600

103 Asr ِر العَعصع 13 3 30 601

104 Hümeze َمَزِة هو الع 32 9 30 601

105 Fîl يِل في الع 19 5 30 601

106 Kureyş قوَريعٍش 29 4 30 602

107 Maûn وِن َماعو الع 17 7 30 602

108 Kevser ثَِر َكوع الع 15 3 30 602

109 Kâfirûn وَن َكاِفرو الع 18 6 30 603

110 Nasr ِر النةصع 114 3 30 603

111 Tebbet َمَسِد الع 6 5 30 603

112 İhlâs َلِص ِخع الع 22 4 30 604

113 Felak َفَلِق الع 20 5 30 604

114 Nâs النةاِس 21 6 30 604
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﴾ ١﴿  الجزء   
Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1-Fatiha Süresi Yaprak 00 Cüz 01 Süre 01 Sayfa 000

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾١﴿ َفاِتَحِة وَرةو الع سو ﴾١﴿ 0

ة    ات حة ة  الففة ورة  س 
﴾١﴿   ﷽
﴿٢﴾اللرحةحفمنن  د ال مف بح  لفحة حن  رة ال  ۙالفعة ينة لةمي
﴾٤﴿ ۜ يـن  ــــــوف م  الدحي ال ك  يـة مة ﴾٣﴿ يم ۙ ة حي الرح
ةا كة نةاي ﴿٥﴾ ب ـــــيح ةاكة نةــعف يح تةـــــد  وة اي ۜـــعيـسف ين 
ـ ا طـة رة ﴿٦﴾ص  ۙاي يــمة تةقي سف اطة الفم  رة نةاالصح  د  هف

ِرــــــيعـَغ ۙــيعـَلـَت َعـــــمعــَعــيَن  اَنعـذيلةا هِمع
غفا ﴿٧﴾ الــلفمة لة مف وة ه  لةيف و ب  عة ا ــض  ا ة ينةلحيضح

Önceki  Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik
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001

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2-Bakara Süresi Yaprak 01A Cüz 01 Süre 02 Sayfa 001

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

1 ﴾٢﴿ َبَقَرِة وَرةو الع سو ﴾٢﴿

ة   رة ة  الفبةقة ورة   س 
﷽

يفتةاب  لة ـل كة الفك ذن ۛ ـۛبۛ  فيــرة دىى يه  ه  ﴾١﴿ ۛ اما ال
ونة يم  ي قي يفب  وة ن ونة ب الفغة م  ينة ي ؤف ةذي ﴿٢﴾اللح ۙ ينة ةقي تح ل لفم 
ي ةذي الح نةـوة ﴾٣﴿ ۙ ونة ق  ف  نةاه مف ي نف قف زة ارة ة مح م  لنوةة وة ة الصح
ۛ ل كة نف قةبف اا ا نفز  لة م  مة لةيفكة وة لة اي اا نفز  ا ب مة ن ونة م  ي ؤف

ائ كة عة لن دىىلنى ـا ول ه  ﴾٤﴿ ۜ ة  ه مف ي وق ن ونة رة نخ  ب الف وة
﴾٥﴿ مف نف ــم  بح ه  ائ كة ه رة لن ا ول ونةــل ـففـــم ـــم  الفــ وة ح 

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 
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002

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2-Bakara Süresi Yaprak 01B Cüz 01 Süre 02 Sayfa 002

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٢﴿ َبَقَرِة وَرةو الع سو ﴾٢﴿ 2

مفــه  ي ةذي ة  الح نح ه كفنة ـاي لةيف ااء  عة وا ۛسوة ر  تةـفة النفذة رف رفــنفـمف ت ــمف المف لةـــه ــــمف ءة ذ 
لنى الحن مة  ــتةــخة عة  مفــه ـــل وب ــق   عة ۜـــلنى ۛسمفــــوة مف ه  ع  ﴾٦﴿ م ـــــلة  ي  و نةــن ــؤف

نةـوة م  ﴾٧﴿ عة اى البفــوة ه ــلن لةــمف غ ــۛصا ر  ة    وة يـــذةاب  عةــمف عةــه ــۛشاوة ۟ـــظي م 
مفــه  ةـال ةـــق ول  انمةـــــنف يةـــا س  مةـنح ب    ب الحن ا  ـنح ن خ ـــيةـــــا لفـوة م    الف اــــوف مة ر   وة

ا د  ع ــي  ةونة ـــخة يالحن ةذي الح مةـن ـــنة انمةـــ  وة ونةــخفــا يةـواۛ  وة دة ع  ﴾٨﴿ ۢ ينة ني ؤف م  ب م 
ي  مف ـل وب ـق في ۙ  فةــمةه  ا دة ـــرةض  م ـه  زة ﴾٩﴿ ا ة لح نف اي ا يةـــال مة ۜــف ۛسه مف وة و نة ع ر  شف

ذةا ﴿١٠﴾وة اي لةــ مةالحن  ۙ  ب ــيـذةاب  الليـمف عةـه ــرة ضااۛ وة ا كةـم  ب كذوا يـةــان ـمة ونةـذ 
﴾١١﴿ يلة لة ل ــمف لة ت ــه ــقي ن  م صف انةحف نحةمة اوا اي ۙ قةال  ض  ةرف وا ف ي الف د  س  ح ونةــفف

ذةا قي اي مفـه ـلة لةـيـوة ﴾١٢﴿ م   ةه مف ه  نح ا اي ونة ـالفم اللة د  س  لنفف ع ر ونةــية نف لةكنوة شف
ا انمةـــكة ا اـنحةاس  قةـنة الـــمة م ـــــــوا الن ـال  ااـــن  كةـــؤف ۜــفةـسح ـ النةــانمةمة ااء  ـهة واــن ــانم 

ذة اي واوة ينة الةق  ةذي الح ﴾١٣﴿ م   ةه مف ه  نح ا اي ااء  اللة ـهة فة لنالسح  ونةـم ـلةـعفـــيةنف لةكنــوة
اوا  ةاۛ ـانمةقةال  ذةا خة نح اي لنى ۛشـــوة ا اي ةا مةـه ـين ـيةا طيــلةوف نح اوا اي ۙ  قةال  ۙكمـــعةـمف مف وان ـانمة

يةـه ــز  ئ   ب ـــهفـتةـسفــية اللحن  مفــه دح   ـم ــمف   وة ﴾١٤﴿ ة نح ا نةـاي ن  م ــمة تةـحف ؤ ننةــسف ز  هف
ا ةــئ ـا وللن يـكة الح ةـتةـنة اشفــذي ا الضح و  لة لةةةـرة ﴾١٥﴿ ي ط غف ونةــمةـعفـمف  يةـه ـيةان ــفي ه 

﴾١٦﴿ ى  فةـه ـــب الف ب ــــدن ا رة ت ــــتف  ت ـحةــمة ا رة ا كةـه ــــجة يـتةـهفـــوا م ـان ـمف  وة مة نةـدي
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الحن  ۛب لةه  ذة هة وف احة تف مة اا الۛضااءة ة قةدة نةارىاۛ  فةلةمح تةوف ي اسف ثةل  الحةذ  مف كةمة ثةل ه  مة
ي  م  ع مف كف مح  بـ  ﴿١٧﴾ص  مفن و ر  ــب  كةه ه  تةرة ات  لة ي ـي ظ ل ـمف فيـ وة ر ونةـص ـبفـمة

ةـنة الــب  م ــيح ـۛصــالوف كة ااء   فيـسح ا ت ـه  ظ ـيـمة ل مة ﴾١٨﴿ ج ـمف  لة يةـه ــفة ۙـرف ع ونة
ق ـع  عف رة بةـوة ۛ  يةـد  وة ق  ي مفـه ـعةـــل ونة الۛصا ب ــعةـجفـرف نة مفــه ـــ انذةان فاي ة م  اــالصح وة

ق  يةــية اد  الفبةرف طةف ــكة خف ﴾١٩﴿ رة الف ذة ۜـحة ت  وف يط  ب الفـ م الحن  وة مة ينةــحي ري كةاف 
ۜــه رة ةـك  مف ا الۛضاــلح ا مف مةــاءة لةـمة اــۛشــه  ۙـيـ  فيوف اا الظف   ه  ذة اي مفــه ـيفـلةـمة عةــلةـــوة ۛصاــالبف

ة الحن لة واۜ وة البفــه ـع ــمفــۛسـۛب ب ـــذة هةـلةالحن  وف ۛشااءة ـقةام  ه ــــــمف وة ةــــۛصا ر  نح ۜ  اي مف
ا ةـا الـهةـــااليح ـية وا ــب ـــاس  اعفـنح ةد  بح م كمـــرة ﴾٢٠﴿ ء  قةــلح  ۛشــى ك ــلنــعة يــيف ۟ــدي ر 

ي اللحةذي ﴾٢١﴿ ي نف قةكمـلةقةـخة الحةذي ينة م  الحةذي ل ـمف وة ةـلة مفكمبف لح ةـتة مفكمعة ۙـق ـتح ونة
ۛضكمـلة ةرف الـ ف  م  الف اا  وة اش ااءة ب ـرة مة ة اـسح النفـنة ااء ـاءى  وة مة ة نة السح لة م  زة عة لةـجة
ىا لةـمةــالثحةنة ــم هي ــرة جة ب ــاةخفـفة ق زف ا ت  ر  ۛ   فةكمــرة حن ل واـعةـجفـلة  تةـمف ااءى  ل  مة

اينف  وة
ي  ت مفـنفكم يففي ا نةـب  م ـ رة ة لفــمح ة لنىــزح نةاعة ﴾٢٢﴿ نف النفـال ا دىاوة ونةــلةـعفـت مف تةـدة م 

الحن  ة  ورة نةا  فةأفت وا ب س  د  بف ع ــثفـ م نفـم  عة ادف ااءة ك ـهةــواش ـل هي   وة  د  ون نفـــم مف ــدة
لةـعةــففــمف تةــا نف لةــفة ةـعةـففـنف تةــل وا وة واـق ـل وا فةا تح ﴾٢٣﴿ نف ك  نةـيـمف ۛصا د  قيـت ـنفـاي

﴾٢٤﴿ الف االنحةاس   وة ق ود   هة ي وة ةتي ةارة الح تف ل لفـــــالـنح دحة ة ۛ  ا ع  ارة ـجة ينةــــح  ـــري كةاف 
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ة عة  ن واـنة  انمةــيـذيالح ا ل ـل وا الــم ــــ وة ة ة لةــصح ا ت    النح ةــمف  جةـه ـــحة ات ـنح ر  بةشح  وة
ة ـمةــثة رة ةنفــــت ــحفــتة نفــم  يريجفـــتة االف ۜ  ك ـهةــــهة ةــار  ق ـلح ز  ا ر  اــــنفـــا م ومة نفــــم   هة

ىاۙ   ا ـــــــ هن وا ـقةا ل   ق ةذة قف  ي ـــذيالح ـــــهيوا  ب ـل    وة ا  ت ــبفـــــنف قةـــا  م ـنةـــــر  ز  زف ر 
اــيــــفي هة لةـــب  ۛشاــــــتةــــم  ىاۜ  وة اــيــمف  فيـه ـــه وة ا ج   م ـهة ةــطةــا  الزف ة    وة ه ـــهح مفــــرة

ة  نح ةاي اـية لة الحن ـيي تةحف ۛب مةـضفـ النف يةسف ةىــع وۛضـــــا بةـلى مةـثةـر  ﴾٢٥﴿ ا ل  ونةــخة د 
نفـم  ا فةــــفة ا  ـهةــوف قةـــمة ة ةاۜ   فةاة مح ةــلةـعفـيةــن وا  فةــانمة  نةـيـذيالح نح ونة  ال قح ـــحةــه  الفـم 

ا  ة ال مح ةوة وا    فةـــــفةــكف     نةـــيـــذيــالح ا دةــــيةـــــــر  اا   ال رة اذة و ل ونة   مة ق  بح  ۛـــه ــرة مف
ا مةـــهنــــب  ۢ ي ـــثةـــذة يةـــيــثي  كةـــهيلح  ب ـــض ــــلى يــــكة ــــهيي  ب ديـــهفـــــرىا  وة رىاۜــثي الحن 

ةال ونة عةــــق ــنفــنة يةــيــذيلح دةـــهفـــض  ﴾٢٦﴿ ا ي  مة الح  ب ـض ــــوة ة الفـــهي لح ـا س ـفةـ اي ۙــيـقي نة
اـع ـــــطةــــقفــــ      وة يةهي ــــا  ق ـثةــــيــــميد     ـــعفـــــ بةنف  ـــم  رةــــا  المةـو نة     مة الحن 
اب  ي ــهي و نة ف يـــ النف ي وۛصلة وة د  س  ائ كة ه  فف لن ۜ ا ول ض  ةرف ر ونةـا لف اس  م  الفخة الحن 
ك ب الحن ر ونة ــف كذتـة ۛفـــيفــكة ۛ ث ـــا ك ــيةــاةحفـــا فةـوة تىـــمف المفــت ــنفــ وة ةـــــمف مح  ﴾٢٧﴿

ةـوةه  يـذي الح ﴾٢٨﴿ ة  ــمف ث كميتـ ـميي  لةــ ث مفكميــييــحفـي مح ة اي و نةـــرف جةــه  ت ـيفـمح ع 
ا ف كمـلة ض   جةــمف  مة ةرف ىا  ث ـيـميي لف ة اسفــع لةـتةـمح اى اي ةـى الـون اـسح ء اـمة قةــلةـخة

﴾٢٩﴿   ۛ يــۛســــفة  ة ـــه ـوحن ه ــمنــعة ۛســبفـۛس نح ۜ وة ا ت  ء  عةــۛش لح كموة ب ـــوة م ــيــليــيف
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بح كة قةالة ائ ــمةــلفـ ل رة حة  ــكةــلن ني اع يـاي ض  يل  ف ـــ جة ةرف يـ خةالف ا ةىۜ ــفةـلي واـقةال  ذف اي وة
بح ح ـۛســن  يــعةـالتةجف نف ي ففـل  في امة يةـهةـيـد  فيـس ـهة نةـف ـسفـا وة ۛ  وة ااءة مة ن ــحفــك  الدح 
لحة عة اندةمةمة ــوة ﴾٣٠﴿ ۜ قةالة س  لةكة دح  ن قة كة وة د  مف ايي ب حة ح ن ا لة اي لةم  مة ونة العف لةم  تةعف

ااءةـسف ةـك  مة ا ث ــلح ة ـــهة ائ ـمةــالف لةيـمف  عةـه ـرة ۛضـعة مح الة ــة  فةـــكةــلن يــب ــالنفقة ني ؤ ن ة الف
بف واــقةال  انةكةــس  حة ﴾٣١﴿ اء  ا مة ا ب اة سف نف ـــ  هن ء  اي ا  ؤ ل لة

يمفــت ـــنفــكم قي نةـــــ   ۛصاد 
ااـقة الة ية ﴾٣٢﴿ ع  ةـمة لةـلفـلة لح اعة مة ة لح اا اي نحةكة نةاۜـتةـمفـنة يـالفعة ۛتـ النفاي يــم  الفحةـلي م ـكي

ا ئ ــاة سفـمف  ب ــه ــئفــب ــالنف ا ۛ  ــه ــمة اا  النفـلةــفة مف ة ا ئ ـمف  ب اةسفــاة ه ـبةـمح ا ۙ  ـه ــمة قةالةمف اندةم 
ايي الق لف ح ن يفۛب لةك مف اي لةم  غة ات  وة العف وة من ض  السحة ةرف ا الف لةم  مة العف ونة وة ت بفد  اللةمف

ذف ق  اي ائ ـمةـل لف  نةاــلفـــوة واـج ـاسفة  ـــكةــلن ندةمة د  ل  ﴾٣٣﴿ ا  مة ونةـت كذ تـة مفـت ــنفـكموة م 
ااوة ق لفنةاية ﴾٣٤﴿ يۛسۜ بفلي اي ا ة لح اوا اي د  بةرة  البنى فةۛسجة كف تـة اسف نة وة كةانة م  ينة وة ري اف  الفكة

ج  نفكماسف وف زة ةةة ـالنفۛت وة نح نف كة الفجة ك لة م  اـوة غة هة ا ـيفـدىاحةـرة ئفت مة ث  ش  اندةم 
ا ةه مة لح يفطةان  فةاةزة ة الشح ﴾٣٥﴿ رة تةقف لة ه  بةا وة ذ  ةة هن رة جة ك ونةا الشحة نةفةتـة ينة م  ةال مي الظح

ا م ــه ــجة رةـاة خفـفة اــمة ة ق ـيـفي اـانةـكةمح مفكمض ـعفـوا بةـط ــب ــنةااهفـــلفــه    وة نف اـعة هة
اى فةتةلةقحن ﴾٣٦﴿ ض  ۛ ل بةعف وح  د  لةك مفعة ض  ف ي  وة ةرف رح  الف تةقة لنى م سف تةاع  اي مة ين  وة حي
﴾٣٧﴿ نفاندةم   بح  م  ا ت  فةـل ــكفهي ـ رة ةـيفـلةـاۛب عةـتةـمة نح ۜ اي ةــه  ه ـه  التح ةـوة اب  الرح م يـحيوحة
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بزح

﴾٢﴿

اية ه دة حي ني ك مف م  ا يةأفت يةنـحة ة مح ىاۛ  فةا  يع مي ا جة هة نف ب ط وا م  نف تةب عة ق لفنةااهف ى فةمة ه دى
الحة يـوة كةــنة كةـذي وا وة ر  ب واــفة ة ذح ﴾٣٨﴿ ف ـخة فةلة مف يةـ عة وف لة ه  مف وة ه  ن ونةـحفـلةيف زة

ايــيةابة ااءييلة ني رة ايسف ﴾٣٩﴿ ائ كة لن ااا ول يةات نة اب  ب ان حة ۛ الصف ةار  مف النح ۟ ه  ونة ال د  اخة يهة في
ك مف ت ية مة ك ر وان عف اي اذف ةتي ك مف الح لةيـف ت  عة مف د النفعة هف اي ا ونف  ب عة دي هف ف وا ب عة الوف  وة

ا النفـب  ن وا ـوة انم  ا لفـمة ىا ل ــت   م ـزة ق عةـۛصدح  ا مة مفكممة ﴾٤٠﴿ يحةاية  اي هةوة ب ون ـــــفةارف
اــكمتـة لة كةــون  ة لة تة هي  ــر  ب ــــا ف ـوا الوح واب ــتةـشفــوة ة يـاتيـانيةـر  لى ـيـليـا قةـنىـمةـث لة وة

ة  قح وا الفحة لة تةلفب س  تـة وة ل  وة ةكذب الفبةا ط  قح وا الفحة ت م  ﴾٤١﴿ يحةاية فة اي ةـوة ن وـق ـــاتح
ال قي ةـيـوة وا الصح ت ــم  ان ة كن واـلنوةة  وة ارف كةـالزح واـــــــوةة وة ع  ﴾٤٢﴿ نف ال ونةـلةـعفـتةمف ـت ـوة م 

ر  ونة ال تةـالتةأف م  ةا ۛس ب ا لفب رح  وة ۛسوف نةـنح نف نف مفكمۛسـف ـال ﴾٤٣﴿ عة ينةمة اك عي ة  ا لرح
اسف يـتةـوة واـن ـعي ﴾٤٤﴿ نف ونةـل ــق ــعفــــلة تةـــا ۛبۜ   الفةـتةـــك ــونة الفـل ــتفـــتةمف  ــت ـــوة ال

يـاللحة نةـذي ﴾٤٥﴿ ة الصح ر  وة بف ة ةـب الصح نح ۜ  وة اي ا لةـلنوة  لةى الفـهة ة عة لح ة   اي يرة بي ۙــكة ينة عي اش  خة
ايــبة يةا اا ني رة ءييلة ايسف ﴾٤٦﴿ مف ةه  ق وايةظ نح ونة النح مف م لة بح ه  ۟ رة ع ونة اج  ه  رة لةيف مف اي ةه  النح وة

ينة الةمي الفعة اي ةتي ت ية الح مة ك ر وان عف ت  اذف مف ك مف النفعة لةيـف النحييعة ك مف  وة لفتـ  ة لةى فةضح عة
وا  ةق  اتح ي نةوة زي ىا لة تةجف م نف نة س ـففـيةوف س  ۛشـعة لة ي ـيفـفف ىا وة بةل  م ــ اـنفـقف هة ﴾٤٧﴿

﴾٤٨﴿ اعةــــۛش لة ي ــفة ا عةــــنفـــذ   م ــؤف خةـــة   وة ر  ونةــۛصــنفــ ي  مفــدف ل  وة لة ه ـــهة
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نةا  يف ة نفنةجح رف ك مف م  ونـة انل  ف  وم  نة يةس  وف وءةكمعة ا ونة مف س  بح ح  ذةاب  ي ذة الفعة ذف اي وة
مفكمبح رة اـالبف ك ـنة يةـاءة تةحفـمف وة ك ـي و نة ن ـسف ل ـۛسااءة ي ذن في ۜ  وة ء  م ـمف بةكمــمف ا نفـلة

ذف فة قفـوة اي رة فةـبةـ الفم كمــب نةاــرة نةاـجةـاةنفـحف اا انلةكميف نة رة قف الغف مف وة ﴾٤٩﴿ يم  ظي عة
بة ى الرف ا نةا م وسن دف عة ذف ون اي يـوة ةـةى ث ـلةـيفـنة لةـعي مح ﴾٥٠﴿ عةـف  النفـرف نة وة ظ ر ونةـنفــمف تةـت ــوف

ة عةـث  نـفـفةـمح نةا عة مفكموف ﴾٥١﴿ لة جف ت م  الفع  ذف نفاتحةخة ونة م  النفت مف ظةا ل م  هي وة د   بةعف
ذف   اي تةوة وۛسىـ م نةاـــيفـان ﴾٥٢﴿ د ـــنف بةـم  ةـعةــ لةكة ـ  ذن ل عف ر ونةــك ــشفـــمف تةكمــلح
ذف   اي ىــم وسن  قةالةوة ﴾٥٣﴿ الفــــالفك  ةــعةـرف قةانة لةـف ــتةا ۛب وة ونةـــتةـهفــمف تةكملح د 

ةـا قةـهي يةــم  نح م  اي ت مفكمـوف نف مف ظةلةمف ۛسـال ا ذ كمف  لةكممف ب اتح خة جف م  الفع  وفــقةــل 
ر ـيفــخة اـت ـــــفة لنـو ب  ئ ىـوا  اي ۛسـت ــفةا قفمف   كمــ بةا ر  اوا  النفف  ۜ   ذن ل كمل  مفكمـمف

يم  حي الرحة ئ ـبةدة ـنفـمف ع كمـــلة ۜكمـا ر  لةيـفـفةتة  مف ۜ كماۛب عة ةه  ه  مف نح ة وةـاي اب ـالتح وحة
ذف ق  اي ى لةــت ـــــلفـــوة ى ـــــى نةـتحنــــكة  حةـنة لةـــؤف م ـــنف  ن ــمف  يةا م و سن ةرة الحن ﴾٥٤﴿

ة بةــث  مفكما ـنةـثفـعةـمح ﴾٥٥﴿ ا ة ك م  الصح تـف ذة ةى فةاةخة رة هف النفت مف تة  جة ة  وة قة ونة ظ ر ـنفـع 
ةــوة ظة م كميـفـلةــعة اـنةــلفـلح ﴾٥٦﴿ د   نف بةعف ت م  وف ةـ لةك مفـمة لح ر ونةـــك ــشفــــ تةمفكمعة

ت  النفــغةــالف امة  وة ا لـمةـم  الفكملةيـفـا عةـنةـزة لفـمة ة وة ۜى ك ـنح لفون ة نف طةــسح بةاـيح ـل وا م 
﴾٥٧﴿ قف زة ا رة ۜ اـنةـمة ا ظة ك مف مة ونةا ـ وة لنلةم  اواـنف كةـك ــوة ونةـم ـل ــظفــمف يةـۛسه ـف ـنف أةان 
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مفــت ـئفـش  ذف ق  اي خ نةا ـــلفـوة ه  الفـــهنل وا  ــادف ث ـيفــحة اـهةـنفــوام ـل ـــك ــفةةة  ـــرف يةـقةــــذ 
مفكمـلة غة ق ــۛب  س  بةاـــ الفل واــادف خ  دىا  وةــرة دىا  وة ة ةـح  واـو ل ـجح رفــغفــة  نةــطح ف 

ة لة ـبةـفة ينة  دح ةذي وا قةوف لىالح ظةلةم  ﴾٥٨﴿ ۛسـطةا يةاك ـخة ۜ وة يـنةـمف ينةـد  الفـزي ني س  حف م 
نة م  ي  قي رةـيفــغة مف  فةــلة لةـيـالحةذي ةــنةاعةـزة لفـاة نفـه  يـلةى الح زىا وا ـم ـلةـنة  ظةـذي ر جف

اسف ذ  هيـقةـل  ىـوسنـم  ىـقنـسفـتةـوة اي وف م  ﴾٥٩﴿ ة ااء  ب ـالسح ا كةـــمة ۟ـان ـمة ونة ق  س  وايةفف
بف ب ـاضف ۜ  فةانفـحةـۛصا كة  الفـعةـر  رة جةـجة ةةـشفـا عةـتةـنةـاثف ه ـنفـم رة تف  ـفة رة لفنةا فةق 

ق  ر  زف ۜـه ـرة بةـشفـنةاس  مة لح  ا ــمة ك ـل ــدف عةـاۜ  قةـنىـيفـعة اشفل وا ــكم مف ب ــوة نفـوا م ـرة
ذف ق  ىـوسنــام ـمف يةـت ــلفـــوة اي ﴾٦٠﴿ لة تةالحن  ا ف يــثةـعفــــ وة ض   وف ةرف س ـم  الف دي ينةـفف

اـنةـلة اـعةــى طةــلنــرة  عةـب ـصفـنف نةــلة ع   لةـد   فةـــح  ام   وة ةنةا ــا دف بح جفــخفـــي كة ـرة ر 
اـــم  هة ا ت ـــم  ة ةرف ض    م ـــب ــــنفــــمح ا   وة ق ــل ـــقفـــنف   بةــت  الف اا  ئ ـــــهة ة ا ــــثح ف  هة وـ وة
ىالدف نن عة بةـــدة س ـــوة ا وة اۜ   قةالة التةــل ــۛصــهة يـــالحةونة ــد  ل ـــبفــتةــسفــــهة وةـــــــــه   ذي

ة ي ه ـــــلح هفــيفــوة خةـــذي ۜ اي ة لةــرىا فةــصفــو ا م ــط ـب ــر  ا ۛسكمــــا نح ۜـت ـــاة لفـــمف مة مف اب 
نة م  بةــوة ض  ه ــلةـــتف عةــر  ةــيف الفـم  الذح  لح اــنةـــكةــسفــمةــة  وة بة ب ـــۛضـــغةــا ؤ ن ب ـة   وة

ةـكة  ب ـذن ل  ونةــل ــت ــقفــوة يةالحن   ر ونة  ب انيةات   ــف كذا  يـة وـان ـكفمف  ـه ـــاة نح ۜ الحن 
﴾٦١﴿ ةــال نةــب ــنح ر ـ  ب غةيحي ۜ ـحةـالفيف ا عةـل كة ب  ذن  قح ا  وةـۛصــمة ونةــتةـعفــوا  يةـان ـكة وف د 
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نةــانمة ي ةذي ة الح نح ينةا  وـن ـنة انمةـاي الحةذي ةـهة  وة النح اب ـا د واوة ة الصح ى وة يـۛصارن نفـمةنة ــي
م ـــيةـــالف وة ن خ   وف عة ر  ـــالف ىا  فةــــلة ۛصا ل ـم ـوة مف  الــلةــح ه ـــجف ه  دةــمف  ع ــر  نف ب الحن 

ذف ال  اـنة ذفـخة وة اي ﴾٦٢﴿ بح  لة خةمف  ـه ـرة ونةـزة ن ـحفــمف يةــه  وة لة مف ـه ـيفـلةـوف ف  عةــ وة
فةكمـقة ۜ خ كمــوف قةـنةا فةـعفـمف وة رة تةـم  الطح ورة اا ان ة ـمف ب كم نةاـيفـذ  وامة ة وح ق  يثةا مي

ة تةـث  ةيفـمح د ـت ـوة لح نف بةعف ۛ ذن مف م  ل كة ﴾٦٣﴿ اذف افيــكموة وا مة ةـعةـيه  لةـر  ةـ تةمفكملح ونةـق ـتح
﴾٦٤﴿ ت ه  كملةيـفـ عة الحن ل ـضفـوف لة فةـلةـفة مة حف رة ت ـك ـلة مف وة اـنف نة الفخة ينة مف م  ري س 
مفـه ـلة دف عةـوة لة ينة م  ـت ــمفـل ـقة ةذي نـفــاعف الح ا م  بفكمتةدة وف ة نةاـلفـق ـفة ت  ـمف ف ي السح

لفنةا عة ا نـة فةجة ابةــا لى ل كفهة اـدة يفـنة يةـيفـمة هة ﴾٦٥﴿ دة ةى ــن وا ق  وكم اس  رة ۛـخة ينة ـي
ذف اي ى ل  قةالة وة م ـقةـــــم و سن ةـــوف نح ا اي هي ﴾٦٦﴿ مة مةــلففةـاخةـوة ا وة ع ـهة ينةةىـظةـوف ةقي تح  ل لفم 

وا  بةـــذف بةــــمف النف تةكمر  ــأف م ــية ۜـقةـح  اواـقة  رة ةى ةــــ التةال  ز  وىاۜــا  ه ـذ  نةــخ ــتح ة الحن
ع  لةـال ـقة اـنةـوا ادف ﴾٦٧﴿ ا ه ـــنة الفـــونة م ـكمالنف ال الحن  ـب و ذ   ـقةا لة ال ع  نةـيـليــجة

اـنةــنف لةـيح ــبةــي  ۜــه  امة ةـقة ية نح ةــــه  يةـــالة اي نح و ل  اي ا بةــــق  ة  لة فةــقةــهة ار ض ـرة ة بح كةــرة
ع  لةـال ــقة اـنةـوا ادف ﴾٦٨﴿ لة  ۜ بنكذوة ل كة ان  بةيفنة ذن وة اَعلووـَفافعر ۜ عة و نة امة ر  ت ؤفمة

ا  اـنةـنف لةــيح ـبةــــي  ةـاۜ  قةـهةــــوف ن ـــلةمة نح ةــــــه  يةــــــــالة اي نح اــــــق ول  اي رة ة ــــقةــــبةهة َكــَربة

﴾٦٩﴿ ۙ    فةــــففــــۛص ااء  ا    تةــــوف  ن ــــع     لةــــا ق ــرة ةـــرح   الــــس ـــــــهة يـــــا  ظ ــنح نةـــري
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

009



010

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2-Bakara Süresi Yaprak 05B Cüz 01 Süre 02 Sayfa 010

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٢﴿ َبَقَرِة وَرةو الع سو ﴾٢﴿ 10

اۜـنةــيفـلةــعة ع  لةـال ـقة بحةكة  ا ـنةـوا ادف اه ـيح نف لةـبةـي رة ۙـنةامة ة  ية نح هةــــا بةـۛشـــرة تةـقةــبةــالف اي
ةقةالة نح نحةول  ـق ـــيةه  ـ اي ابةــاي ذة ل ـقةـهة ة  لة ول ـرة ﴾٧٠﴿ نف ۛشااءة اااي ة نح ونةالحن  وة اي تةد  هف  لةم 

ۛض ا ةرف لة لف ي وة ق  ۛثۛ تةسف رف ة  الفحة يةةة م ۛسلحةمة ش  ۜ لة ا يهة نة قةال وا في ـن ئفۛت الف ۜ  ج  قح ب الفحة ير  ت ثي

ۜ ا يهة ءف ت مف في رة ساافةا دحن ذف قةتةلفت مف نةفف ﴿٧١﴾وة اي مةـفةذة بة اوة و هة ل ـففـية اد واـاكةـح  ۟ـعة ونة
لفنةا ب وه  ب بةعف فةق  ر  اۜـض ـاضف هة ﴾٧٢﴿ ۛــت كذمف تـةـت ـــنفـكماـمة ر  ج ــخفــ م وة الحن  ونة م 

﴾٧٣﴿ ي  كةذن ي ري يـالحن   ل كة ي حف وف تنى وة ية مفكمالفمة ةــ ت اان لح ل ونة مفكمهي لةعة ق  تةعف
د  ذن ل كة  فةـ بةنفـم مف كمــو ب ـل ـتف ق ـۛسـقة ة  الوف الۛشـح ـالفـكف يةـه ـعف ارة دح ـجة ةـث  مح

اـنفـم  هة ة م ــسفــقة نح اي ۜ  وة ةى ا رة ة  لةـح ـنة الفـوة ةـفةـتةـايةـمةـجة ةنف  ه ـنفـم  ر ـجح ةـهةــالف نح اي ۜ  وة ار 
ةـــية ةــشح ه ر  ج  ـخفـيةـق  فةـقح نف ۜ ــــ الفم  ااء  ة مة نح اي ا وة هة نف يةة ـلةم  شف نف خة ب ط  م  ايةهف مة اـلة مة

ونةـع ــمةــطفـــتةـــال فة ﴾٧٤﴿ ۜ ا  الحن  ا ف ــب الحن      وة  مة ا  تةـــل   عةــــغة ة ونةـل ــمةــعفـــمح
قةكمــا لة وـن ـؤف  م ـــي  يـــــانة  فةــدف كةــمف وة ونةـع ـــمةــسفــــمف   يةـــه ـــنفــــق  م ـري ال نف

ة  ي ـــــ  ث الحن  وه ــل ــــقةـــــا عةــد   مةــــعفــــنف  بةـــه   م ـــــو نةـــرح  ف ـــحةـــــمح مةــــــــــكة لة
ذةا اي ةـــلة وة وا الح ينة انمةــق  اوا وا ــن ــذي ةـــــانمةقةال  اۛ   وة اي ذةاــنح ﴾٧٥﴿ مف ية ونةـم ـلةـعفــوة ه 

لنــه ــض ــعفـبة اـقة ض  ــعفـــى بةــمف اي ا  فةـب مف ــه ـــو نةــدح  ث ـحةـــــ  الت واـال  حةـتةـمة لة خة
﴾٧٦﴿ اا جح ـي ـمف ل كميـفـلةـ عةالحن  بح دة ـنفـع  مف ب هيكمو ـحة ۜكمرة ل ونةـتةلة ـ الفةمف ق  عف
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مفـنفـم  وة ه  ﴾٧٧﴿ لة ية لةـأةوة ة ــعف ونة أةنح ةم  اـلةـعفــ يةالحن اــي  م  مة مة رح ونة وة ونةـن ـل ـعفـي  س 
ونةـنح ـظ ــية ونةــلةــعفــونة  لة يةــيح ــأ مح  اتةاۛب ــكنــالف م  ة لح ان اي إ نف ه ــــ أةمة ة وة ةـــيح مف إ لح

يفــفة ةــل ل  ـــوة مف  ث ــيــديأةيفـتةاۛب ب ــكنـالفت ب ونة كذيـة نةـيـذيلح ة ــه  ونةـول ـق ـــيةمح ﴾٧٨﴿
مفـه ــلة ا  م ــــهن وا ب ــتةــشفــيةـــل  الحن  د ـنفــع نف ــذة ىا  ـمةــ  ثةهيـر  يـقةن يفـــ  فةلىۜ ــلي ل ـــوة

ونةـب ـس ـــكفــــية ا  ـــم  ة يفــه ـي ديــــتف  اليفـبةـــتةـــــكفمح وة اـــــمف   م ـــــه ــل   لةـــــمف   وة ة مح
قة ةـــمةــــنف تةـــــلة  واـال ـوة ةــنةا الــسح ىا  مةـنح ةا م ا أة يح ة لح ۜ    ـــعفـــــار   اي و دة ةى لفــــق د  ﴾٧٩﴿

اــهفـــعة دة ه  ة الحن ۛف  ـــــل ــــخفــــنف  ي ـلةـــدىا   فةــهفـــعة  الحن  دةـنفــع  مف ــــذف ت ـــخةـــأةتح
ن  ىـلنــبة ۛبــۛســكف مة ﴾٨٠﴿ ول ـــتةأةمف   ونةـــــلةـــعفــــا لة تةـ مةالحن لةى ـــعةونة ـق  م 

ةــال ۛــنح ار  ا طةـــئةــــيح ـۛس أةحة ـيــخة هيــب تف ـةى وة ائ ـه    فةــت ــةـيـط اـــــأةصف  كةــا  وللن ب  حة
الحة عةــانمة  نةـيــذيوة ةل وا ـم ــن وا  وة ات ـــال ـــالصح حة ﴾٨١﴿ اـيــفيمف  ـه  ونةـال ـخة هة د 

إ ذف أةخة نةاــوة ذف ﴾٨٢﴿ ا اب  الفــكة الصفـئ ـا وللن ةــجةــحة ۛ   ــنح ا ــيـفي  مف ـه ة  ال هة ۟ـخة ونة د 
اـــبة قة   اا يـيـي ايسفـني ة ـــب ـــعفــــ   لة تةلةـــرة ونة إ لح ة  د  ب  الحن ا ل ـــالفـوة يفـــوة ن ــدة ـ اـيثةمي

ي الف ذ  بنــق ــــوة الف ى ــرف الفـامنـتةــيةــ وة ق ن   ـــيــاكيـۛسـمةــى   وة واـول ـ وة انـىاـۛسـايحف
ىا   ــــــــــسفــح  ال قين ةـالوا  ـم ــــيــــوة ة كنـوا  الـوة ان ت لة ةة    ـــــــصح ۜـزح و ةة ةا س ـــلـل  نح

﴾٨٣﴿ ة تةـــــث  ةــــمح ة ــت ــيفــوة لح النفمف كمــنفــ  م لىــيـليــقةمف إ لح ونةـــر  ض ــعفـــمف م ــت ــــوة
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تةكمــثةا قةـيـمي ذف نةاــالخة ااءةـكمـف ـسفـمف لة مة لةكمونة د  ج ـخفـ ت مف وة ونةـر  ذف اي وة
ونةـهةـشفــتة د  يةـم مف  كمۛســف ــالنف ك ـنف د  ة القفــــــث مف ــار  ت ـــــمح النفــرة رف مفـــت ـــــــمف  وة

ة النفــــث  اــت ــــمح ء ــمف  هن ا ونةـج  ر ــخفـــ ت وةمف  كمۛســف ـونة  النفـل ــت ـــقفــ  تةؤ ل لة ﴾٨٤﴿

م ـــالف ثفـب  مف    ــ م مفكمـنفـــ م اـقىـري يـــفة ه  مفـه ـيفـلةـر  ونة   عةـــظةا هةــــتةنف د  يةار 
وةـــوة ه  نف  يةــــع ــــوة الف اي ۜ  وة ان  ى   ت ـمف  ا ۛســـــوك ــأف ت ــــــدف وة ا د  و ه ــــــارن مفـــــفة

اب ـتةـــكنـــالف م  عةــحةــم  ة اج ــمف ايخفكميـفــلةــرح ۜ  الفةــه ـرة ن ونة ب ـمف ض ــعفـبةــت ؤف م 
مفكمنـفــم  تة ر ونة ب كذــوة ۛ  فةـبةــف  ض  ا جةــعف ااء   مةــمة ل  ذن ل كةــعةــففــنف يةـــزة

دح ــالۛش ة خ  ي  ف يـايلح نفيةاۛ  زف وة   الدح  ين ية الفحة مة الفـــوة ا دح ونة رةــــة  ي ــمةــينـق ــوف لن ىــ اي
ا ةـئ ـا وللن ينةــكة الح ذي ﴾٨٥﴿ ا ـعةــالف مة ۜ  وة ا تةــعة ل ــاف ـغةـــ ب الحن ذةاب  ة ونةـل ــمةـــعفــمح

ب  اــــتةـــاشف نفـينــالفحة رة و  نخ ـب اـيةـوةة الدح  ة    فةلة ي خةـالف م  الفـرة ه  نف اـفحةف   عة ذة عة
نةا م  تةيف دف ان لةقة هيـوۛسى الفـوة د  نف بةعف نةا م  يف ة قةفح تةاۛب وة ك  ﴾٨٦﴿ ۟ ونة مف ي نفۛصر  لة ه  وة

ۜ الفق د س  ية رف يۛسى ابفنة مة نةا عي تةيف ان ل  وة ةـيح ـبةـمة الفـب الرح س  اليح نةاه  ب ـنةات  وة ر وح ـدف
ۛـــت  مف ول  ب  س  ك مف رة ااءة ا جة ك لحةمة اى ـهفــا لة تةـمةـالفـة ك م ـالنفون رفــبةـــكذــتةــــ اسفف س 

قةال  ۜـلفـنةا غ ـل و ب ـوا  ق ـوة ف  ﴾٨٧﴿ يـفةــفة ة بفــ كةاـىقـري فةــت ـذح يـــمف  وة ونةـل ــت ـقفــتة اـقىـري
﴾٨٨﴿ م ــنةــعةــلف لةـــبة ونةـن ـــؤف م ـــــا ي ـلى  مةــيـليــقةــمف  فةـــر  ه ـــففـــكمب   الحن  ه 
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ا ه ـجة ق  ل ــۛصـــم   الحن   د ــنفـنف ع ـــا  ب  م ــتةــــكن  مفـــاءة ا مةـدح  ۙـه ـعةـمة مف لة اــوة ة مح
ا اءةـجة كة ةـلةـونة  عةـح ــت ـففـتةـسفـل  يةـبفـنف قةـوا م ـان ـوة ينة ـى الح واۛ ـفةكفذي ةـلةـفة ر  اـمح

وا ــفةـكفوا ــرة ف ـــا عةـمة يـــــاف ــكةــــ الفى ــلةـعةالحن  ة  ــنةــعفــلةــ فة هي ــب ر  نةــري مفــه 
اــۛسـئفــب  اــــتةــــاشف  مة وف ا ــب   رة واـــــف ـــــكذيـةمف   النف  ــــه ــۛســــف ــــ النف هي ر  ﴾٨٩﴿

نف لةــــال ىـلنــهي   عةـــل ــضفــــنف فةـ م الحن  زح  لة   ـــنةـــــا  النف  ي ـيىـــغفــــبةالحن    زة اــــب  ا مة
ۛ   فةـبةــنف  ع ـۛشااء    م ـــية اــــاد  هي ۜــۛضـــى  غةـلنــب    عةـــۛضـــغةـــا ؤ ن  ب ـبة ب  نفــمة

ذةا    اي واـن ــــمف  انم ــه ـــلة  يلةـقيوة ﴾٩٠﴿ يـــكةاف ــــلفـوة ل  ين ـهيـــذةاب     م ـــنة   عةـري
لة ــــــالنف ا ا نفـن  ب ـــؤف م ــــوا  ن ــال ــ قةالحن   زة ا لة  عةــمة ونةكذ يـةنةا وةـلةيفـز  ر  ف  اـب  اــمة

وة الفحة ه  ه  وة ااءة رة قـۛصـقح   م ـوة ا مةـا ل ـىدح  ۜ  ـه ـعةـمة ل ونةــت ـقفــل مة تةــفة  لفــــق  مف اـــب  مة
لة ادف ــقةــوة اءةــجة ﴾٩١﴿ نف اـــــب ــــال نف ـبفـنف قةـم الحن  اءة   ـية ينةـنيــؤف م ـــمف م ــت ـــنفكمل  اي

ى ب  ةـــا ت  ث ـنةــيح ـــبةـــالفـم وسن ة اتح هيــعفــنف بةــلة م ــجفـع ــم  الفـــذف ت ــخةـــمح د  مفكم
ذف ال خة اي نةـوة فةكمثةاقـةـيـمي ا ـذف رة قـةـنةا فةـعفـمف وة م كموف ﴾٩٢﴿ نف ال ونةــال ـمف ظةــت ــوة م 

اـــخ  تةـذ وا مة اسفـق ــمف  ب كما ـنةــيفـــا ان ة   وة ة واۜ  قةــمةـوح نةاـعفــم ـوا ۛســال ـع  ۜ الطح ورة
ۜـــه  مف عة ا شفـنةـيفـۛصــوة لة  ــع ــــم  الفـــه ــــــو ب ـل ـــــي ق ـوا  فيــر  ب ــا وة ر كمـــب جف فف

﴾٩٣﴿ اـــب مف كمر  ــأفم ــ يةاـمةــۛسـئفـب  لفـق  ي هي ا نـ ـ اي نف كممة ينةـكممف اي ني ؤف م  ت مف م  نف
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الحن  نف   كةــــــق  ن  خ كمـــــتف   لةـــــا  نةــلف  اي ا ر   الف ة دةـــنفـــع رة ة    ـــــــم      الدح
﴾٩٤﴿ ال  نف د ون  النحةاس  فةـۛصـخة نف ـمةـتةـةى م  ۛت اي وف ا الفمة ةو  قيـمف ۛصـت ـنفكمنح ينةـا د 

ه  البةـمةـتةـية ةوف ا قةـدىا ب ـنح مةــمة ة يـتف اليفـدح ۜ ـه ـدي الحن   مف يـعةوة ةال ـالـم  ب ـلي يـظح نةـمي لة نفــوة
لة ةـج ــتةــوة ةـرة ۛص  الــمف الحفــه ـدة نح م ــينــلنى حةــاس  عةــنح ۛ  وة ةــوة  ينةــنة الح ذي ﴾٩٥﴿

وةـــه  دح   الحةـــــوا يةــكمرة ــــالشف ةـعةــي وف ـــمف لةــــد  ه ـــــوة اــنةــۛف ۛسـاللف  ر ـمح مة ۛ    وة ة 
ةــعةـــي  ذةاب  النفـعةـنة الفــهي م ـــز ح ــحف ۜـمح الحن  رة ير  ب  وة ۟امةبةصي ل ونة مة زةــم ــب  يةعف
ا  ل ج ــــانة عةــكفنف ـلف مةـــق  ى يـبفـد  وح ةـ فة لةـري ة لةــه   نةــا  نح ب كةـلفـى قةـلنـه   عةـزح ﴾٩٦﴿

ب  ىـشفـــوة رن ا ـــــا  ل ـدح  قىـــــۛصــــ م الحن  ا ذف ن   ـــب  يفــــنة  يةـيفـــ بة مة ه ـــدة ىــــه   وة دى
ا  ـــانة   عةــنف  كةـــمة ى حن  د  وح اــــ  وة مةل  هيـــــت ــــــكفــــــئ ـــــلن ﴾٩٧﴿ نةــيـــنيــؤف  م ــم ــلفــل 

ج  يــبفــوة ميـــري ة ـــا لة  فةـكفــــــيـلة وة ةا نح وح  ل ــ عةالحن يــا ف ـكفـــلفــد  نةــري ر س  هيــل ــوة
لةقة ـــدف النفـوة اـزة لف لةـنة ية كةـيفــا اي ا يـةـنةــيح ـــات  بةـ  ان مة ۛ   وة اــر  ب ـف كذات  ةـهة لح ا اي ﴾٩٨﴿

ك  ةـالوة ا عةــلح هفـاهةـمة وا عة ه  فةــبةــدىا نةـد  يــذة ۜ بةـه ــنفــق  م ــري لفــمف ﴾٩٩﴿ ونة ق  ا س  الففة
لة اــوة اجة ة ه ـمح س ـــاءة الحن  د ــنفــع نف ــول  م ــمف رة ﴾١٠٠﴿ ي  مفـــثةر  ه ــكذال م ــلة ونةـن ـؤف

ا مةــل  مفـعةــــمة يــذة فةـبةــ نة ه  ةـق   م ـري يـنة الح اۛبۗـتةــكنــوا الفــنة  ا ون ت ـذي ق ـۛصــم  دح 
﴾١٠١﴿ ااءة ظ الحن   اۛب ـتةـــــكن رة ةــكفمف  ــو ر  ه ــه ـــوة ونةـم ـــلةـــعفـــــمف  لة يةـــه ــــاة نح
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ةـل وا الــتفــاتةـمة مةـمنـيفـلةـك   س ـلفـى م ـلنـين   عةـاطيـيةـشح ۛ وة رةـفةـكفا ـنة ة اتح واـوة ـبةع 
لن ةكنوة ة الشح  ينةـيةا طيـنح

وا  ي ـفةـكف ونة الـلح ـعةـر  ةـم  ۗـحفـسح ـا ۛس الـنح رة لةيف ن ـس  من
مةـــبةا ب ــن   ب ــيفــكفلةــمةــى الفـلةــ لة  عةز ــــا نف ار و ۛتۜ وة مة ار وۛت  وة اـلة  هة ا مة اـوة

ةــتحنى يةــد  حةـ الحةنفـم  نح ا  اي ا نةــق ولة ۜكذتـةنةة   فةلة  ـتفـن   ف ـحفــمة رف ف  لح ــي  ان ـعة مة
ۜ ـــج  اهي مة ونةـيةتةـفة وة لحةم  ا مةـه ـنفـم   عة رح  ق ونة  ب ـــا ي ـمة زة وفـمةــنة الفـيفــهي بةــفة ء   وة رف

ة ــــ الحةنف ـــم هي ــــنة  ب ـــيا رحيــۛضاــب  لح ۜ  ا  ذف ن   ــب  د  اي ةـــعةـــتةـــيةوة الحن  ونةـم ــلح مفــه 
لة يةـــه  رح ـــض ـــية لةـه ـع ــفةـــنفــــمف وة ۜ  وة يــتةـن  اشفــمةــوا لةـم ـل ـــدف عةــقةـــمف ه ـرن اــمة
نخ ـــ ف  ه  ــلة ة   م ــــي الف لةـــــنف  خةـــرة ق     وة ا ب ــــا ۛشـۛس  مةـــئفــــب ــــلة وف اـــرة هي اـمة

لة ةـــــوة واــن ــــمف انمةـــه ــــوف النح ﴾١٠٢﴿ نف ۜ  لةــه ـــۛســف ــــال ونةــــم ــــلةــعفـــوا يةــان ــكفوفـــمف
ا لةــقةـــتحة ۜ  لةــيفــ خةالحن د  ــنفــع   نفــم ة  ــث و بةــمةــوف ۟ـم ــلةــعفــــيةوا ـــان ـكفوف ــر  ونة ا وة

ا ةـهةــال يح  اـية يــا الح ول ـــــوالة تةـن ــنة انمةـذي اع ـق  ق ـنةــوا رة اــرف نةــظ ـــــوا انفـول ـا وة ﴾١٠٣﴿

دح ــــايةـمة ة وة يـالح نةــذي ﴾١٠٤﴿ ا سف ل ـع ـمةــوة يـــا ف ــكفــلفـواۜ  وة م ـــيـذةا ب  الليــــنة عةـري
لة الفـــتةــــكنـــل  الفـــ الهفنفــــم  ة لةــنةــنة النف ي ــيــر  كيــشفــم ــا ب  وة زح واكف ر  فة

بح نف ـــر   م ــيفـــنف  خةـــــم  ۜكمــــــرة صح ــــــتةـــــخفــــــيةالحن     وة مف مفكمـيفـــلةــعة
﴾١٠٥﴿ ۜ وة ــۛشاـــــنف يةــــهي  مةـــت ـــمةــرة حفـــــب  م ـيـــظيــــعةـــل  الفـضفــفةــ ذ والفالحن اء 
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بزح

﴾٤﴿

يةــۛسـنفــــــنة نف ان هةـنفــالوف ن  ة  ــخف م  اـنفـر   م ـيفـــخةـــأفت  ب ـا  نةـس  اۜـهةــل ــثفــم  الوفا ـهة اــمة
ةــلةــعفــــــمف تةـــــاللة مف النح ﴾١٠٦﴿ لنى لةمفـعفـمف تةــاللة ة عة ة الحن ء  قةــلح  ۛشــكم النح ير ــيف دي

ةــك  الـلفــــه  م ـــلة مةـمنــــسح ۜ  وة ةرف ض  الف ا ت    وة نف د  ون ـمف  م كمــــــا لةــوة ة الحن
ونة النف تةــالمف ت  يد  ولةــةـسفـــري س  مفكمل وا رة ﴾١٠٧﴿ ل ـم الحن   لة نةـنف وة يـــيح  وة ر ـصي

ى م ـس  ة ل  الفـبفـنف  قةـئ لة م وسن نف يةتةبةدح مة ۜ وة دفكمــل  ان  فةقة يمة ي رة ب الف فف اـكف مة
ل  الف نف الهف ير  م  ثي ة كة دح مفكمتةاب  لةوف يةر  دح ونـةكنوة ﴾١٠٨﴿ يل  بي ة ااءة السح ة ۛسوة ۛضلح

ي اراىۛ  حةــــكممف كمـــا  ن ـمةـــاي ة مفــه ــس ــف ــد  النفــنفــنف ع ــۛسدىا م ــفح د ـنف بةــم  عف
ا تةبةيحةنة لةه  ۛ  فةــحةــم  الفـمة اصفــاعفـقح  وا وة وا حةــفةـف  يةـــأفت ــى يةـتحنــح  د ــنف بةـم  عف

ال قي وا الــيـوة ةـم  وةةـلنـصح ﴾١٠٩﴿ ۜـب الحن   هي ر  ة عة اةمف ة الحن نح ء  قةـلح  ۛشــكمى ـلنـ اي ير ـيف دي
ة  كنـال مةـزح ۜ  وة ة نفـدح   م ــــقةـــــــا ت ــوةة ر ـــيفــنف خةــمف م كمس ــــف ـــــــــــوا ل  ان ت  واــوة

﴾١١٠﴿ وه ـج ــــتة دة ــع  د  ۜ نف ة الحن  نح ة    اي ا  تةــ ب   الحن ر ـــيــصيــــــونة  بةـل ــــمةـــــعفــــــمة
ةــجةـــلة الفـــدف خ ـــــنف يةــوالةـل  ة مةــنح لح ۜىـــــ نة الوفودىاــــانة ه ــكف نفـــةة اي ۛصارن قة اــوة

ۜ  ق ــه ــيح ــان ــالمة هةــوا ب ــات ـلف هةــمف نف ـــكمـــا نةــرف قيـمف ۛصـت ـنفــكممف اي نةـيـا د  لفكةــت 
حن   ه  ـــهةــــمة   وة جفــلةـــنف السفـــ مة ى ــلنــــبة ه  ل  اــلةـــن    فةــس ــحفـوة   م ـــــوة ه  ﴾١١١﴿

﴾١١٢﴿ ه ـالجف بح دةــنفــع   ر  لة خةهي  ــ رة ف  عةـــ وة لة ه ــه ـيفــلةـوف ۟ــزة ن ـــحفــمف يةـــمف  وة ونة
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ود  ةـۛست  الـيفـلة الفيةه  ى عةـۛصـنح ء   ىـلنـارن قةالة ۛشيف ةـال ت ــوة ىــنح ۛصارن قةالة ت ـوة
مف يةتفل ونة الف الفيةه ود  ه  ۙ  وة ء  لنى ۛشيف ينةكف تةاۛبۜكنعة ةذي ل كة قةالة الح ذن ۛست ـلةيف

ل ــلة قةـثفـونة م ـم ـلةـعفـية ۛ ـه ـوف مف يةـنةـيفـم  بةكمحفــ يةفةالحن  مف اـه  يمة ة  في مة ين مة الفق  وف لة
مة ةــم  م ـلةـنف الظفـوة ۛساج ـنةــمة نفـمح الحن دة ـعة مة ﴾١١٣﴿ ونةـف ـل ـتةـخفــه  يةـيـوافيــان ــكف

يـــكفذفــي  ى ـهةـرة في ۛسعن ه  وة م  يا اسف اب ــخة في اـرة لن اۜ  ا ول ا ـئ ـهة مفـه ـانة لةـكفكة مة النف
اــدف خ ـية اائ ـل و هة ة خة لح ۜ  لةـيـفيــا اي نفــمف ف ــه ــنة لةــا خ ـيةـي الدح  ي  وة يـمف ف ـه ــزف النف

حن  ل  الف وة ق   وة ر  شف ب ـمةـالفمة ر  لح واـ فة غف ا ت وة اةيفنةمة ﴾١١٤﴿ ذةاب  ة  عة رة نخ  يم  الف ظي عة
ةواــال ـوة قة ﴿١١٥﴾ الحن ذةـخةــــ اتح جفـــثةـــفة ة وة ۜ ه  ـــــمح ة الحن  نح ة  اي اس الحن م ـــيـليـــع  عةـــوة

ا نةـبفـس  ا ـلف  لةــه ۜ   بةــــحة ة ي ـف  ه  مة ۜ ـمنــالسح ض  ة رف الف ا ت  وة ه ــلح  لةــكموة لة ۙـوة داى
ةــع  الـدي يــبة اي ذةا  قةــمنــسح ۜ  وة ةرف ض  الف ا ت   وة ى  المفــوة ا رىاـضن ﴾١١٦﴿ ونةــت ــان ـقة

قة ةــوة يـالة  الح ونةـم ـلةـعفــية نة لةـذي ﴾١١٧﴿ ةــفة نح ايةـا  ون ـكمــيةــنف  فةـــكمه   ـــول   لةـق ـمة
يةـيــأف تيــــالوف تة الحن  ا ـنةـم ـــــلح كفيـ  اا  ان ةـكة قةــذن ل ــــكف ة ۜ  ـــــنة ينةــالة الح ذي وف لةـــلة
ۜ  تةــه ـــوف ل ــــلة قةــثفــــمف م ــه ــل ـــبفـــقة ۜ  قةــو ب ـل ــتف  ق ـــهةــــــا بةـۛشــــمف مف دفـــه  نفــم 

ا ة نح قح ـــحةـــالفـــاكة ب ــنةــلفــاالرف ۛســاي ﴾١١٨﴿ ةـــبة ةــــيح نيةــنح م  ي ــقةــــات  ل ــاالف ونةــن ـــوق ــــوف
﴾١١٩﴿ نةــيـشيــبة يـــــرىا  وة لة ت ــذي اب   الفــــنف  الصفـــةل   عةـسفـــراىۙ  وة يم ــجةــحة حي
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نفكة الف ى عة ضن ةـتةرف لة النح ود  وة ى حةــيةه  ةـــتة ىــتحنــۛصارن ةــعة م ــب ــتح ۜـــه ـتةـــلح مف لة نفـوة
ة ه دةى نح لةئ  الحن  اي ۜى وة وة الفه دن ة ن ــه  ۛت الهفــبةــاتح ه ــعف ااءة ي دةــعفــمف بةــوة الحةذي ق لف

ينة اللحةذي ﴾١٢٠﴿ ا كة م ـجة ل ـم الحن   نةــكة م ـالةـلفم ۙ مةـع ـنة الفـاءة لة نةـنف وة ير ــيح  وة صي
ت  وة ة ت لة قح تةاۛب  يةتفل ونةه  حة م  الفك  ۜ ـه  ن ونة ب هي م  ائ كة ي ؤف لن ۜ ا ول رف هي ف  كف نف يـة مة وة نةا تةيف ان

ايبةيةا  ني
لة اايـي رة ت ية ايسف مة وان عف ك ر  ايا اذف ةتي ت  لح مف النفعة ﴾١٢١﴿ ائ كة ب هي م  فةا وللن ۟ ه  ر ونة اس  الفخة

وا ةق  اتح ىا وة م ي لة يةوف زي س  تةجف نةفف ﴾١٢٢﴿ ك مف لةيـف النحيي عة ك مف وة لفتـ  ة لةى فةضح ينة عة الةمي الفعة
لة ي  ىا وة ـ س  ۛشيف بةل  م ـنةفف ا عةـقف هة لة تةنفـنف ل  وة مفـفةـدف لة ه  ة  وة ا عة ا ۛشفة هة ع  نف عة

ذ  اي يمةوة هي بفرن اى اي بح ه  ابفتةلن ات ـكةــب   رة ةـاةتةـ فة ل مة نحييـه ـمح ۜ  قةالة اي ة نح ﴾١٢٣﴿  ي نفۛصر و
نة
مةـكة ل ـل ــع  م ـقة اۜ ـامىـلنحةاس  اي ةـــالة وة يح ۜي قةــنف ذ رح  يــهفـنةال  عةـــالة لة يةـتي د  ا جة

ذف اي لف وة عة ةـةى ل ــثةابةــيفۛت مةـبةـنةا الفـجة اتح ىاۜ  وة ن المف ذ واــلنحةاس   وة خ  ﴾١٢٤﴿ ينة ةال مي الظح
بفــمة ام  اي يــقة عةــمة م ـرن هي ىۜى وة اــه ـۛصلح نة اـدف لن بفـااي هيــى اي يلة النفــيـرن عي من ايسف مة وة نف م 

ذف اي وة ﴾١٢٥﴿ ا بة رة اائ ـت ية ل ـيفــطةهح  ة الفـفيــلطح ةـكناـعةـينة وة كح الرح  ينة وة ود ـج ـع  السح ـفي
بف ابةـــلف هنــعةــ اجفرةبح م  ــيــرن هيـــاي ز  قف الهفـنىــدىا انم ــلةــذة ارف نةـــه  م ــلةــا وة الةـقة

الفالحن ـب مف ـه ـنفـنة  م ـنف انمةـــمة نخ ـيةـ وة م  الف ۜ قةــوف نف الةـر  مة رةكف وة فة ات  رة الثحةمة
﴾١٢٦﴿ تح ع  ة  الضفـيلى ث ـه  قةليـفةا مة ب ئفۛس الفمةـمح ةار ۜ وة ذةاب  النح لنى عة ا اي ير ـطةرح  ه  صي

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

018



019

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2-Bakara Süresi Yaprak 10A Cüz 01 Süre 02 Sayfa 019

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

19 ﴾٢﴿ َبَقَرِة وَرةو الع سو ﴾٢﴿

فةــية بفع  ــرف يم ـاي هي  رن
اع ـقةــالف ۜ الفبةيفت  نةــم  دةــوة يل  عي من ايسف ةنةا وة بح ةــقةــ تةرة ةاۜلفـبح نح ذف م  اي وة

ةنةا بح اجفرة نفـم كة وةـن  لةـيفـمةـل ـسفـنةا م ـلفـعةــوة ﴾١٢٧﴿ نحةكة يع  النفۛت اي مي يم  السحة لي الفعة
ة اــت ــيح ةـنة نةـ لة ةىــمةــل ـسفــةى م ـــا ا مح الر  ت ـنةــكفـــنةا س ــا مةـكة  وة ۛـنةـــيفــلةــبف عةــــا وة ا ذ رح 

ةنةا بح ابفرة س ـــه ـيــفي ثفــعةـــوة مفـه ـنفــم ولىــمف رة ﴾١٢٨﴿ نحةكة اب  النفۛت اي ةوحة يم  التح حي الرحة
لةيف يةات ـه ـعة ي ـمف ان الف تةاۛبــكنم  الفـه ـم ـلح ـعةـكة وة ي ــكذح ــ وة ةة وة يــمة كحي ۜــه ـزة مف يةتفل وا

نف ية مة غةب ـوة نفـنف م ـعة رف مة ة يمة ايلح هي بفرن ةة  اي لح ﴾١٢٩﴿ نحةكة يز  النفۛت اي زي ۟ الفعة يم  كي الفحة
لةـففـنة د ـۛسه ۜ  وة نةاه  ف ي ال قة يف طةفة نفـاصف ةـيةـدح  نح اي نخ ــه  ف ـاۛ وة ة  ــي الف نةـم ــلةرة هة ۛسف 

ذف قة ا ه ـــالة لةــاي بح ه  ۙ رة ل مف ت  قةالة السف لةمف بح  السف ينة ل رة الةمي الفعة ﴾١٣٠﴿ ال  ة ينةـحيــالصح
صحن وة ااـوة يم   ى ب هة هي بفرن يةـنيـ بةاي ۜ يةابةـق ـعفـيه  وة ةـن ــوب  نح ة اي ة يح ىـفنـطةـاصف الحن ﴾١٣١﴿

﴾١٣٢﴿ يـال م كمــــلة و ت ــــــلة تةــنة  فةــدحي النفــــم  ة   وة لح ة   اي ل ــــمف م ــت ــــنح ونةــــسف م 
ذف حةـــهةـــمف  ش ــت ـــنفــكم ااءة اي ۙ ـــمةـــۛب  الف وـق ـــعفــــرة  يةـــۛضـــدة ذف قة وف ت  الةـاي المف

ونة   م ـــب ــــعفـــا  تةـمة ۜي    قةال وا نةـــعفــنف  بةــد  لند  ـــب ــــعفـــدي كةـــهةـــاي ه ــيــنيـبةـــل 
ا بة بف كةــا ئ ـان يمةــاي هي لنقةــــحنــــلة وة ايسفـــيـــعيــمنــسف اي وة رن اح ـهىـــ اي ۛـــا وة دىا لن اي هةـــوة

ةـلفــت  ۛ لةــلةــدف خةــة  قةـكة ا مح تفــبةـۛســكف اا مةـهةــتف ﴾١٣٣﴿ ن  لةه  م  نةحف ونةـل ـسفـوة م 
﴾١٣٤﴿ لة ا كمــوة لة ت ــت ـبفــۛســكفمف مة ۛ  وة ل ــسفــمف ا ــونة عةـــة ة مةــان وا يةــكفمح ونةـل ـعف
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بف هيــاي يمةـرن قة ىــودىا الوف نةـوا ه ـون كمواـال ـوة واۜـــتةــهفــــتة ۛصارن ةــم  لفــلف بةــ ق  د  ةةـــلح
اـق  ةاـــــانمة واـول  اا ا نفالحن  ـ ب نح مة لةــــوة ز  ﴾١٣٥﴿ يـحة مةـني ىاۜ وة نة اـف ينة كةانة م  كي ر  شف الفم 

ا مة ا ز ـا ا نفـوة لن بفى ـلة اي يةـحنـلة وة ايسفـيـعيـمنـمة وة ايسفـيـرن هيـاي وۛبـق ـعفـقة وة لة اـنةــيفــاي
ا مة ت ية م ـوة ىـا ا ون ي وسن عي ىـوة ا سن مة ت ـوة نفـا ا ون يح ونة م  ةب  ۛية النح مف بح ه  ةسف رة الف اط ـبةـوة

ثفل ـن وا ب ـفةا نف انمة م  ﴾١٣٦﴿ ق  بةـلة ن  رح  ونةـفة ل م  ن  لةه  م سف نةحف مف  وة ه  نف د  م  يفنة الحة
ۛــش  اق  قة ا اۛ ــتةــد  اهفــقةــهي فةـمف ب ــت ــنفــا انمةـمة وف نف دة اي ةــتة وة اــوة لح ةــفة وف نح اــا  يـمف فيــه  مة
ۛةةـغةـبفـص  ﴿١٣٧﴾ الحن  وة  الحن ۛ م ـه ـــكفـيــفيـــكذــيةـــۛســفة ه  ة وة يـالسح ۜـيـليـعةــع  الفــمي م 

﴾١٣٨﴿ مة ةى   ــ ص الحن نة ـــــم  ن ــۛســ الحفنفــــوة غة نةبف ونةـــــا ب ـــعةه  ـــــ لةن ــــحفــــوة د 
اـالت  و نة اـحة بح  ا ـنةـــــــــوة   رة بح ـــــ الحن   وة ه يـنةا ف ـجح  رة ۛ    كمــــــــــ وة لةمف اــوة اــنة لفــق 

﴾١٣٩﴿ لةـنةــا ل ـمةــالعف ا ل ــمف العفكمــا وة ۛكمـــمة نة مف ن ــ وة ۙـــل ـــخفـــم ه  ــــ لةحف ونة ص 
و ل ــــتة ةـق  نح بف ونة اي هيــــاي يةـــحنـــسف اي لة وةــيـعيـــمنــسف اي مة وةـيــرن و ۛبـعفــــقة وة ق  المف

ۜ الحن  ة الف  اطةـبةــسف وة
نةـوا ه ـان ــكف ۜى ق ــــودىا الوف النفلفــــۛصارن م  الم ــلةـــالعف مفــت ـــــءة

الحن  ةـــم  م ـــلةـــالظفنف ــوة مة ۜ  نةـــــه  م  دةـــنفـــا دة ةى ع ـهةـــمة ۛشـــتةـــكف نفــمح مةالحن  اـوة
ة  قةدفـت  ة ۛ لة لفكة ا مح لةتف اـخة ا مة ۛسبةتفــكفهة ﴾١٤٠﴿ ا ف ــب  اـــل  عةـــغة ة ل ونةـمةـــعفـــتة مح

﴾١٤١﴿ لة ۛ ــت ــبفـۛســكفاـمة مفكمـــوة لة مف اــــل ونة عةـــةـسفــت  وة ة ۟ــمةــعفـوا يةـان ـكف مح ل ونة
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ااء   ــــفةـالسح  نة النحةاس هة لحنـمة    م  م ـه ـت ــلةــبفــق نف ــــمف    عةـــه ــيــاوة ل  وـق ـيةـۛس
اۜ   ق ـان ـكف هة لةيف حن  لفـوا عة ۜ  ية ل  ب  ر  غف الفمة ق   وة ر  شف ي مةـالفمة دي نف يةۛشااء ـهف ي ةتي الح

لفنةاذنـكفوة  عة ةكم ل كة  جة ىاــمف  ا مح ۛسط ةى  وة ﴾١٤٢﴿ لن يـرة اط ـى ص ـاي تةقي م ـ  م سف
ااءة  عةـهةــوا  ش ـــن  يـةالنحةاس  لةىــدة ول   عةــكم وة س  مفكميـفــلةـونة  الرحة ك ـل  وـتـة

اجة مة ةةة ــلةـبفــق ــ الفنةاـلفــعةــــوة ة ل ـيفـلةـعة ۛتــنفــك  يـتيــالح لح اا اي نفـعفـنةـهة لةمة مة يدىاۜ ۛشهي
س  ةـولة م ـالرحة لنى عةـل ـقةـنفــنف  يةـمح نف ـيفـبةـق ـب   عة اي ۜ  وة ةىكفـانةتف لةـكفه  يرة بي ـع  ةب  يةتح
لةى ة عة يـالح ىـنة هةـذي مة الحن ۜ   دة يـيــضيــي ــــل  الحن انة ـكف اـوة ا نةــعة اي ۜكمـــمة مف ة لح اي

ى تةــدف نةــقة جفـلح ـقةـرن ه كة ف يـۛب وة ﴾١٤٣﴿ ة نح ة اي ةـب  الحن حيـاس  لةـالنح ؤ نف  رة م ـيـرة
ۛشطفرة اۛء    فة ا مة ة ةـيةــوة لح ــن ـلةـالسح ضنــــتة  ةىـلةـبفـق  كة ـنح ا   ــيــرف لح   وة جفــ فةهة كةـهةـوة
ۜ ه  رة ۛشطف يف حة ۜ  وة ام  رة د  الفحة ج  سف مفــك ـو هةــوا  و  ج ـوة لح ـفة مفـت ــنفـكما ـث  مةـالفمة
بح  ۜـه ـرة مف ت وا  الف ةذي ينة   ا ون ة  الح نح اي ةــلةــعفــيةــتةاۛب لةــكنــوة ونة  النح نفــــقح  م ــحةـه  الفـم 

لة ةـيفـالتة نفـئ ــوة يـۛت الح ت واـذي نة  ا ون ﴾١٤٤﴿ مة ا يةـل   عةــاف ـغةـــب  الحن ا ـوة ة ل ونةــمةــعفــمح
ية لح ـكمب  اتةـان اـتةـلةـبفـوا ق ـع ــب ـة   مة مة ۛ   وة ۛع  ــتةابـ ــۛت ب ـاالنفـكة مف لةتةه  بف ق  تةاۛبـكنـالف

ۜ  ـعفــبة   ةةـلةــبفــق  ع  ــابـ ــتةـمف  ب ـه ـض ـعفــبة لةض  ة ن ــئ ــوة مفـاتح ه  ااءة وة ۛت  الهف بةعف مة اـوة
﴾١٤٥﴿ كة ااءة اجة د   مة عف نف بـة نة   م  ۢ م  يـنة ـمي ةا لـ  ــنة الـظح ـم  ذىا لـة نحةكة اي ــلفـم ۙ  اي ــع  الف
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ىا يق م  الف نةاه  تةيف ينة ان ةذي ف ونةه  تةاۛبكناللح ر  اكف يةعف ة فةريمة نح اي ۜ  وة مف ه  ااءة ف ونة البفنة ر  يةعف
قح  نف اللفحة بح كة م  ة رة ك ونةنح فةلة تـة ﴾١٤٦﴿ مف ه  نف ونةـلة م  ت م  كف ة يـة قح ونة الفحة لةم  مف يةعف ه  وة

جفـــك ـــوة ل  ا فةـيـوة لحيـوة م ـة   ه ـهةـلح   و  واــــــب ــــتةــا سفـهة ق  ﴾١٤٧﴿ نة ۟ م  ينة تةري مف الفم 
ة الحن ۜ اليفــيفـخةــالف ا تـةـرة ات  يـــجة الحن  م كمــأف ت  ب ـوا يةـون ـكمنة مة ةـمي نح ىاۜ  اي ع

م  جفـيفث   خةـنف حةــوة هةكةـۛت  فةـرة جف لح   وة وة ﴾١٤٨﴿ ء قةـلح  ۛشـى ك ـلنـعة يـيف ر ـدي
الحن  ج ـمةــرة الفــطفـۛش ۜ ـــحةـد  الفــسف ام  ة    رة نح اي بح  نفـــقح  م ــحةـلفـلةه  ـــوة ۜـرة ا   كة مة  وة

م  هةكةـنف حةــوة جف لح  وة ۛت  فةوة جف رة يفث  خة ﴾١٤٩﴿ ا تةــل  عةــاف ـغةــب  ة ل ونةـمةــعفــمح
ۜ ــحةـد  الفـج ـسفـمةـالف ام  حةرة ا ـيفــ وة ت ــكمث  مة لح وا و ج و هةمف ـنف مفكمـفةوة ۛشطفرة

ة يـة ةـمف ح كمـيفـلةـنحةاس  عةـلـونة ل كمل ئةلح ةـجح ة الح لح يـة ۗ  اي واــلةــنة ظةـذي م  ۙ ه  رة ۛشطف
ه ـۛشـخفـلة تةـفة ا خفـوف ة  ن ــي  وة ل   ت ـوف نيـۛشـمف وة ي عةـمةـعفـمح مفكميـفـلةــتي ه مف نف م 

اـكف ا ۛس مة يــالرف نـفكملفنةا  في ولى م  مفكممف رة س  ﴾١٥٠﴿ ةـعةـوة لة ۙـتةـهفـمف تةكمـلح ونة د 
يةكمـيفـلةـعة كحيـا  وة ي ـنةــات ـمف  ان تةا ۛبـكنــم   الفكمـم ـلح ـعةـمف  وة ي كمـيــزة تفل واـية

يـكمفةاذف  و ناي ر  ﴾١٥١﴿ ا لفح  لح م كذوة ةة وة ي عة الةمف تـةكممة ۜكممف مة ونة لةم  و ن وا تةعف
ا ةـــا اليح ـية ا الح ينةـهة ذي ﴾١٥٢﴿ اشفمفكمرفــكمالذف وا  ليـكمــ وة ۟ـف كذي وة لة تـةـر  ر ون 

﴾١٥٣﴿ ةـالـوا ب ـن ـيـعيـتةـوا اسفـن ـانمة الــصح ر  وة لنـبف ة ةـصح نح ۜ  اي ةوة  اب ــ مة الحن ة ينةـعة الصح ري
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ول وا ل ــتة يل  ـتةـقفـنف ي ـمةـق  ي ۛسبي لنــ المفالحن ل  في ااء  وة ية ۜ بةلف الحف ات  نفكنوة لة وة
ة نـح ل وة لةنةبف ص كموة نةقف الفج وع  وة ف  وة وف نة الفخة م  ء  مف ب ۛشيف ﴾١٥٤﴿ ع ر ونةلة  تةشف

ينة اللحةذي ﴾١٥٥﴿ نة ةمف م  ةنفـالف الف ال  وة ةـوة الثح بةـف س  وة ۜ وة رة ات  اب ـمة ة ر  الصح ۙـشح  ينة ري
﴾١٥٦﴿ اا الۛصا بة ذة اـة ۙ  قةـبةــيــصيـمف م ــه ــتفــــاي ةـال  نح حن ا ـوا اي ا ل  ة نح اي لةـوة اج ــيفــا اي ۜـــه  رة ع ونة

نف  ات  م  مف ۛصلةوة ه  لةيف مفعة بح ه  ة رة مة حف رة ائ كة  وة لن ا ول ونةـتةـهفـم ـم  الفـ ه وة د  ائ كة ا وللن
اائ ر  نف ۛشعة ةة م  وة رف الفمة ا وة فة ة ة الصح نح ۛ اي نف الحن  ة الفبةيفۛت الو  فةمة جح رة حة تةمة اعف ﴾١٥٧﴿

ةــه  النف يةــيفـــلةــنةا حة عةــج  ۛف ب ــطح ة اۜ ــه ـــوح مةمة عة خةــطةــ تةنفـــوة ة ةـرىاۙ  فةـيفــوح ا نح لةـفة
نحة ة اي يـالح اا النفـــــــت كذ يـةنةــذي ونة مة نةاــــلف زةـــــم  ﴾١٥٨﴿ ة يـــر   عةــــــكنا ــ ۛشالحن م ــلي

الفـيح ـــبةــــالف ى  م ــه ــــنةا ت   وة ةـــا  بةـد  مةــعفـــنف  بةـــدن ةاه    ل ــيح نحةاس  ف يــلـنح نةـــم 
﴾١٥٩﴿ اـــــكنــــالف لن ۙ  ا ول يةالحن  م  ــه ــن ــعةـــلفـــكة يةــئ ـتةا ب  ة ع ـن ـلفعةـوة م  اللح ۙـن ــه  ونة

ة يـالح بةــلةــوا وة الصفـاب ـنة تةـذي وا وة ةـــح  اـفةن وا  ـــــيح ۛـه ــيفــلةـوب  عةـالت  كة ـئ ـا وللن مف ة ايلح
ة ة الح نح يـاي ا ت ـــفةـــــكف نةـذي مة وا وة ه ـر  مفـــوا وة ﴾١٦٠﴿ نة ال ةـ الاـوة ة حيــتح اب  الرح م ـيـوحة

ائ كة عة لن مف لةـا ول ه  ا لف الحن  ة ـنةـعفــلةيف اــمةـوة الــكفــئ ــلن ةـة وة ۙـعيـمةـاس  الجفـنح ينة ار ـكم ة فح
﴾١٦٢﴿ لة ذةاب  وة م  الفعة ه  نف فحةف  عة اۛ لة ي خة يهة ينة في ال دي مف ي  خة ظةر ونةـنفـه  ﴾١٦١﴿

﴾١٦٣﴿ لن لنكمـه ــوة اي ا ح ــمف اي لنــه   وة ا  اي ۛ  لة ة ه ـد  لح ة حفــهة اي ة حيـمنـوة الرح ۟ـيـن  الرح م 
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ي خة ةـق  الــلفـــفي ا ت   وةـمنـسح ةرف ض  وة اخف الف ةـت ـ وة ف   الح ار ـيفـلة ةهة النح ل   وة انَن

الحن  ي تة ةتي لفك  الح الفف  ي ف ــوة ري ا يةـر  ب ـحفـبةـي الفـجف اا النفـفةـنفـمة مة ةاۛس وة لةـع  النح زة
بة ةـــوة ثح انة ــم  مة ة اــ م  ء اـالسح يةاب ــــاء  فةـنف  مة ۛضــاةحف ةرف اـهةــوف ت ـــدة مةــعفــ بة ه  الف

ةــكمنف ــم  ا ابح تةــلح  دة يــصفــة     وة السحةـف  الـري يةاح  وة اب  الفـرح  ۛسـحة ر ـم  ة خح اــيـفي هة
نةــوة م  ﴾١٦٤﴿ ةـالنة ـيفـــبة اـسح نية  ء امة ةرف ض   لة ا لف م   يةـقةــــات   ل ـوة ونةـل ـق ـعفـــوف

ۜ الحن  ةـال ذ   م ــاس  مةـنح ادىا ي ــ النف الحن نف د  ون ـنف يةتحةخ  بح ـح ــكف مفـه ـو نةـبح ـح ـــدة
ذف اي ة الح يـــوة اــنة  انمةـذي ىا ــــدح  ح ــوا  الۛشـن  ۜ   بح حن  لةل  يةـــوة ةــــوف ى الح يـــرة اواــلةـــنة  ظةـذي م 

ة الفـعةـالف ا ۛبۙ النح ةة ــق ــــذة ة حن وح ة ل  النح ىاۙ وة يع مي ة   جة ي الحن ذةاب ـعةــالف د ـۛشدي نةــية وف رة
ذف تة ةـبةـاي ينة اتح  رح ةذي ة نةــوا م ـع ــب ـال الح يـالح ة نةـذي الـع ـبةـــاتح رة ا وا وة ذةاۛبــعةــالف  و  ﴾١٦٥﴿

ة قةالة الح يـوة ة نةـذي ة لةـع وا لةـبةــاتح اـنةـوف النح ﴾١٦٦﴿ تة ةـقةــوة ة سفــه ــتف ب ـعةـطح بةاب ــم  الف
الحن  ة ةى  فةــكف ة ال م ـبةـتةــنةــرح اتةـــكفمف  ـه ـنفـرح ا  م ـبةـــمة ؤ ن ة ةــرح ل ـــكفاۜ  ـنح يــكة ي ـذن م ــه ـري
﴾١٦٧﴿ الةــالعف ات   عةـه ــمة ۛسرة مف ب ـلةـمف حة ا ه  مة ۜ  وة مف ه  ينة  م ـيف ار جي ۟ نةــخة ةار  النح

ا النحةاس  ـاليح  اف ـل وا م ـكمهة ة ةرف ض  ي ـمح ـالف تةــيح ــلة لى طـةــحة لة ىا   وة ةــب واـب ـتح ع  ا اـية
ة نح ايةــاي مفكمر ــأفم ــمة ﴾١٦٨﴿ ةـخ  نح ۜ  اي يفطةان  ة ات  الشح ين كمه  لةـط وة بي وح  م  د  مف عة

﴾١٦٩﴿ الفـالـب  وء  وة ا النف تةــحفـــفةــسح  و ل ـــۛشااء  وة ونةالحن  لةى ــوا عةـق  لةم  الة تةعف  مة
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ااالنفـلة لةـيـقي ةب ع وا  مة م  اتح ةـلف  نـةـــوا  بةـال ـ قة الحن  زة لةـه  اااللفـب ـــتح نةاـــيفــفةـــع  مة ذةا وة اي
ا بة نةــان اـــكفوف ــاۜ   الوة لةــاءة اـىـــيفـونة   ۛشـل ـق ـعفــمف   لة  يةـــا ؤ ل ه ــا نة   ان بة ه ــيفـــلةـــعة

مة ينة ل  ـثةـوة وا كف الحةذي ر  ةـثةـمةـكففة ي يةـل  الح ق ـع ـنفـذي ﴾١٧٠﴿ ونةـتةـهفـ يةوة لة د 
مفــه ــفة ا لة يةـب  اـمةـسفــمة ة   د عة لح ن ـع     اي ۜ  ص ـاءى  وة ااءى ي ـمفــم    ع ــكذمح   بـ ـدة

ا ا  ـال يح  اـية ة هة يـالح بةات ــيح ــنف  طةــوا م ـل ـــكمن وا ـــــ ان مة نةـذي ﴾١٧١﴿ ل ونةــق ــعفــ ية لة
﴾١٧٢﴿ زة قف ارة اشفكما ـنةــــــمة وا ـــكمـــمف  وة حن ر  ةـت ـنفــكم  اينف ل  يح ونةـب ـعفــاه   تةـمف اي د 

مة عةـحة ة ة ب ـك م  الفـلةيفـرح لح اا ا ه  مة ير  وة زي نف مة الفخ  لةحف مة وة ة الدح تةةة وة يف ر ـهي ل ـمة يف غة ا نحةمة اي
ة  غةـــط ـاضف ن ــمةـــفة بةـــيفــرح عةـرة لة ثفــــا د   فةـاغ    وة ا اي ۜـــيفـــلةـــمة عةــــلة ة  ه  نح اي ۛ الحن 

ة ة الح نح يــــاي اا النفــــت ـــــكذنة  يـةــذي و نة  مة زة لةــــم  ﴾١٧٣﴿ ة  حيـــــغةالحن و ر  رة م ــيــف 
يةـــكنـــنة الفــــم  ىا  قةـــمةــــهي ثةــــر  و نة ب ـــتةـــشفـــتةاب  وة يـــن ۙــــلي ا  لى كةـئ ـا وللن الحن 
ة الـه ـــو ن ـط ــــي   ب ــل ونة  فيـــكمأف  ــية لح ةـمف   اي م ـه ـــم ــلح كفارة    وة لة    يـ ـنح اـمة

ائ كة لن ا ول ﴾١٧٤﴿ مة  الفـــيةالحن   مةـق ــوف كحيـين لة  ي زة ذةاب ــه ــيــة   وة لةه مف عة ۛ  وة م ـيـاللي مف
اـتةـاشف و  لةةة ب الف رة لة ذةاۛبـالضحة الفعة ى وة بةرة ه دن االصف ا ۛ فةمة ة  رة ف  غف مف ب الفمة ه  ينة الحةذي

ل كة ب  ة ــذن ة اةنح لة الفـــــنةالحن ة ۜ  وة ـــحةـــالفــۛب  ب  تةاـــكنـــزح ةقح نح اي ﴾١٧٥﴿ ةار ــــعة لةى النح
﴾١٧٦﴿ ة يــالح وا  ف ي الفــلةـتةـ اخف  نةـذي ي  ش ــاب   لةـتةــكنـــف  اق     بةــــفي ۟ـيـعيــقة د 
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ة النف ت ــب ــالف لح ــــرح الفكمــو هةـوا و  ج ـوة ق   وة ر  شف ب ـمةـمف   ق بةلة الفمة ر  غف ۛسـيفــلة
ة مةـــب ــــالف الفالحن ـ ب نة ــــنف  انمةـــرح نخ ـيةــ  وة الفـــوف م  الف اـمةــــر   وة ة كفـئ ــلن ةكنــوة لن نح

انتةى ۛ وة نة يحي ةب  النح هي ذةو ي وة بح  لنى ح  الة عة بنـالفق  الفمة الفـرف ىـيةـى وة تةامن الف تةاب ـكنـوة
ابف ةـوة اـنة السح ة السح يل  وة لنوةةـبي ة القةامة الصح ۛ وة قةاب  ف ي الرح  ينة وة ائ لي ينة ۛساكي الفمة وة

كنـال ة الفــزح ۛ  وة ذةاعةــد  ه ـهفـعةـب  ونة ـوف ـم ـوةة الــاهةـمف  اي واۛ   وة ةـد  يـاب ـصح نةـري انتةى وة
ةــبةــالف الضح ااء ـــأف ۛسااء  وة ة حي رح اـبةـنة الفــيـ وة لن ۜ ا ول ةـئ ــأفس  ينة ۛصـكة الح ق ـذي واۜـدة ف ي

ا ةـااليح ـية االح ن وا ـهة ينة انمة م كميـفـلةـۛب عةـت ـكمذي ﴾١٧٧﴿ ا ا ول لن ةق ونةم  ـكة ه ـئ ـوة تح الفم 
ۜى ف ي الف نفثنى ب الف نفثن د  وة بف د  ب الفعة بف الفعة رح  وة رح  ب الفح  تفلنۜى اللفح  الفقة ۛصاص  الفق 

ية ي ع ف  نف الخي ء   فةـه  ۛشــلةه   م  لةـعفـمةـالفـاع   ب ـبةـات حـيف ااء  اي الدة ه ـيفـر وف   وة نف فةمة
يف  م  في ل كة تةخف بح نف ـذن حفمفكمرة رة ة ۜ فةـ وة ن  اعفــمة ى  بةـمة دةــتةدن عف ۜ ۛسان  ب ا حف

لة ااا ولل يـالفق  يـمف  ف كمـوة وة   ية ين ۛصاص  حة ﴾١٧٨﴿ يم  ذةا ب ـه  عةـلةـل كة فة ذن اللي
لةيـف ك ت ۛب دة كمعة ۛضرة الحة ذةاحة م كممف اي ﴾١٧٩﴿ ة لفبةا ة ب  الف لح ونة مفكملةعة ةق  تةتح

ۛ ف  ت  اينف تة وف ال ـالفمة ةة  ل لفوة يح ص  رىاۛ اللفوة يف كة خة ةقفـرة الف يفن   وة ينة ــدة بي عفـب الف رة وـمة ر 
لةـنف بةـمةـفة ة ا ۛسم ـعفــه   بةـدح ه ـدة  مة ثفم  ا اي ا ةمة نح ه  فةا  عة ﴾١٨٠﴿ ا عةـحة ى ۜـقح ينة ةقي تح لةى الفم 

﴾١٨١﴿ ةــعة ينة  ي ــلةى الح ة ـــــونةـدح  ل ــــــبةـــذي نح ة  ه ۜ   اي يـــ عةع ـيـميـــــــۛس  الحن ۜــــــــــــلي م 
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اـنةـو ص   جةــ م   نفـــم اۛف   ـخة مفـه ـنةـيفــلةحة   بةــاةصفــ  فةمااـــثف اي وف   الفا نفـمةـفة
ا اــــــــا اليح ـية هة ﴾١٨٢﴿ ثفــفة ا اي ة ـــيفــــلةـــــمة    عةـــــلة نح ۜ    اي ةه  حيـف ــــ   غة الحن ۟ـــــور  رة يم 

لةيـفكموا ـن ـانمة يةا م  كمت ۛب عة ا ـــكفم  الصح   لةىــ عة ۛبــت ـــكممة
ة يـالح نةـذي ينة الحةذي

ة ۜ فةـعفـ مةماااـاليح ودةات  انةـكفنف ـمةـــد  ﴾١٨٣﴿ نف ةـ لةمفكمل ـبفــقة م  لح ۙكمعة ونة ةق  مف تةتح
لنى ۛسـمة ر  فةـري يضاا الوف عة ةـع ـفة نف اليح ة  م  ة ۜ  وةـام  ا خةـدح ينة لةىـعةرة ةذي الح نـف مفكمم 
يةــه  ف ـــنة ام   م ــة  طةـــدف ۜ  فةــيـكيــسفــعة ة عة خةـطةــنف تةــمةــن  وةـه ــرىا فةــيفــوح وـي  يق  طي

﴾١٨٤﴿ النف تةـر  لةـيفـخة وا خةـــه ۜ  وة و م  نف كمـــر  لةـيفــص  ونةــلةـعفـمف  تةــت ـــنفــكممف اي م 
مة ة  انةـۛضـــرة ـــالح لة  فيــــي  ا نفذي انن  ــق ــالفه  ـــيـز  ى ل ـــــ ه رف ةــــلـدى اس ـنح ر ــهفـــۛش

ى  ـــــــه ـــــــــالف نةــــم  رف قةدن الفف  ۛ ــوة دة  م ـنف ۛشـمةـ فةان  م كمـنفــه  بة ات ـنةـــــيح ــــوة
ه ۜ  مف مة فةلفيةص  يـــــانة مةـكفنف ــ وة ة ة ـــع ـــر  فةـفةـــلنى ۛســــا الوف عةـىضـــري دح رة هف ة الشح

ة ۜ  ي ــــــا م  ا خةـال يح يــــــــرة يــــرة  وة لة  ي ــسفـي ــم   الفكمــــــب الحن   د   ــري د ـري نفـــــم 
ة ةة    وة ل ــــــع ـــــل وا الفـــم ـــكذــت ـــرة     وة ل ــسفــع ــــالف واــبح ـــكفــت ـــدح ر  م كمــــــب 

ذةاوة   اي ﴾١٨٥﴿ ة لةكمــي دنـهة اـمة لنىـــ عةالحن ةــعةـــــمف  وة ر ونةــكمـــــشفــــــمف تةكمــلح
يـــــكة ع ـلة نحييــي   فةـنحيـعة بةادي يـقة ا  ۜ  ا جيـري ةة الــب   دةعفــيــب  اع  ـوة ة ذةادح اي اةـۛس

﴾١٨٦﴿ ۙ  فة ان  يب وا ليــيةـلفـدةعة تةجي لفـسف ةـعةـي لةـوا بيـن ـؤف  م ـي ـي  وة ش ــمف يةـه ـلح وــرف نة د 
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

027



028

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2-Bakara Süresi Yaprak 04B Cüz 02 Süre 02 Sayfa 028

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٢﴿ َبَقَرِة وَرةو الع سو ﴾٢﴿ 28

فةـام  الـيةـصح ـةة الـلةـيفـمف لةكمــلة ة لنى ن ــرح ۜ  ه كمــۛساا ئ ـث  اي ة ل ــمف بةاس ــنح ة لح ا ح 
النف ل مةـه ــاس  لةـبةــمف ل ــت ـــوة ۜ عة ة ة الحن  نح ونةــا ن ـتةـخفـمف تةـت ــنفــكممف كمــالنح مفكمــلة

ا  عةــــمف   وة عةكمـيفــلةـــتةاۛب  عةــــفة ۛ    فةالفكمــنفـــفة نةــنـــــمف مفكمۛسـف ــالنف
ابفــه  ة وة واـتةــنح اشفــكممف    وةكمــلةالحن  ۛب ــتةـكفا ـ مة غ  ب ـــل وا وة واـــرة وـــــاش ــبة ر 

ةـبةـتةــية ةبفكمـنة لةـيح يفط  الف ةسف  نةـــم   ض ـيةـم  الفخة يفط   الف نةـالفخة د   م  وة تحنى حة
ة  الت ــــث  وا الص حـــــمح لةـيةـمح  ةـــامة  اي لة ت ــيفــــى الح ۛ   وة و ه ـــبةا ش ـــــل  ةـر  نح ر  ـجفـفةـالف

الحن  النف ۙ  ف ـــــكنا ــ  عةمفــــت ـــــوة ۛساج ـــــي الفــف ونة ۜ   ت ـــــمة ود ــــــكة  ح ـلفـــــد  د 
ب ــقفــتة اۜ  ـرة ية  الحن  ن ــيح ــبةــذن ل كة   ي ـــكفوهة ةــعةــ  لةنحةاس ــلــل  هي ـــات ـان مفــه ـــلح لةــفة

لة اواالمفـكمأفــتة وة الةــل  نـةكمــوة ت كممف  بةيف ل   وة ل واـــمف  ب الفبةاط  دف ﴾١٨٧﴿ ةــية ونةـق ـــتح
لة ةام   ل ـح ــى الفـاي ىا ــل وا  فةـــكمأف ــتةـــكح يق نف ري ال  ـالمف م  م ـــالف ثفـ  ب النحةاس  وة ااــب  هة

ةه ـية ن  الف ل ونةكة  عة ـة ةـسف ۜـلح ية مةـ  ق   ة  اقيـلف  ه  يت ـوة ﴾١٨٨﴿ نف ال لةـــ تةمفـت ـوة ۟ـعف و نة م 
الف لةـحةــوة ۜ    وة اــنف ظ ـوۛت  م ـي ـب ــوا  الفـأف ت ـاةنف تةـرح   ب ـب ـالف ۛسـيفـجح ور  هة ه  ل لنحةاس 

ة الحن لن ة الفكنــوة ة مةـب ـنح ةـرح أفت وا الفب ـن  اتح ۛى  وة اب ـــالبف نفـم  ي وۛت ـقن ا  ــوة ة هة اتح واـــوة ق 
ي  ۛســــــا ت ـوة قة ﴿١٨٩﴾ الحن ل ـيـبيـــــل وا   في ةــــعةـــلة ح ونةـــــــــل ـــففــــــمف ت كملح

﴾١٩٠﴿ ة ات ل و نـةـالح ينة ي قة ةكمذي نح واۜ  اي تةد  لة تةعف ةمف وة ينة الحن تةدي عف بح  الفم     لة ي ح 
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تفنةة  الفف  وة مف ت ل وه  اقف يفث  وة و حة ت م  فف مفثةق  مف ه  ج وه  ر  الخف نف وة يفث    م  رة حة مفــج وك  الخف
ۛ يه  في نة الۛشدح  ۛ م  تفل  لة الفقة مف وة ات ل وه  دة ت قة نف د  ع  ج  سف ام  الفمة رة تحنى الفحة ات ل وك مف حة ي قة

ا فةا ن  وف ة انفتةهة فةا نح ﴾١٩١﴿ ۜل و ـت ـفةا نف قةاتةل وك مف فةاقف مف ل كة ه  ااء  كةذن زة ينة جة ري اف  الفكة
ين  ك ونة الدحي يـة تفنةة  وة ك ونة ف  تحنى لة تـة قةات ل وه مف حة وة ﴾١٩٢﴿ ة يم  الحن حي ور  رة ف  غة

ر  هف ة ام  اللشح رة ر  الفحة هف ة ب الشح ﴾١٩٣﴿ ۜ حن  ا فةا ن  ل  وف انة فةلة انفتةهة وة دف لةى ع  عة ينة ايلحة ةال مي الظح
ا مة ام  رة ات  الفحة مة ر  الفح  ۜ وة ن  ق ۛصاص  ى فةمة تةدن ك مف اعف لةيـف ه  عة لةيف واعة تةد  ل  فةاعف ثف ب م 
﴾١٩٤﴿ ى تةدن ك مف   اعف لةيـف واعة ةق  اتح ة وة اعفالحن اـــــلةــــ  وة ة  واـم  ة النح ينةـم ــعة الفــ مةالحن ةقي تح
ة نح اي النفف  ي ۛسـوة وا في يـق  لةالحن ل  ـبي وا  وة يـك مف ت لفق  لةىب اةيفدي ۛ   اي ل كةة  ةهف  التح
 ۛ ن وا س  الحف وة

وا الت مح  ة وة جح ةة الفحة رة مف الفع  ۜ  وة حن  ت ـا حف ا نفـفة ل  رف ا مف ـص  فةمة ﴾١٩٥﴿ ة  الحن
بح  ينة ي ح  ني س  حف الفم 

ۜ ةه  لح ح  مة ۛ ي  دف نة الفهة تةيفۛسرة م  تحنىاسف ؤ نۛسك مف حة وا ر  ل ق  لة تةحف ل غة    وة ي  يةبف دف الفهة
ا  الذىى   يضاا الوف ب هي ري ك مف  مة نـف نفكةانة  م  يةام   م  نف  ص  يةة  م  دف هي   فةف  أفس  رة نف فةمة

ا فةمة ةعة تح نف تةمة ت مف   فةمة نف اا الم  ك ۛ  فةا ذة قةة  الوف ن س  لةى  الوف ۛصدة ة  اي رة جح  ب الفع مف الفحة
ة  عة ۛسبف وة تةيفۛسرة نة اسف ۛ م  ي  دف نف  الفهة يةام  لةمف فةمة دف فةص  ة  يةج  ةام  ف يـلنثةـث جح   ة  اليح الفحة
ي ر  اض  حة ة  كة ۛشرة ۜ  ت لفكة عة ت مف عف جة ذةا رة نف لةمف يةـاي ل كة ل مة لةة ۜ  ذن ل ه   ك نفــام  الهف
﴾١٩٦﴿ د  ج  سف ۜ الفمة ام  رة واالفحة ةق  اتح ة وة ة    الحن اوا  النح لةم  اعف ةوة ۟ الحن اب  قة يد  الفع  ۛشدي
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ةــحةـالف جح ۛ    فةــل و مةــعفـــر   مةــه ـــجح   الشفــحةــاللف ۛض   فيــنف   فةــمةـــات  ةــه ـــيـرة نح
فة لة  ف ـــرة لة ج ــۛث  وة وقة  وة الة ـس  ا تةـحةـ الف  يـف   دة مة ۜ    وة ل واـعةــففــــجح لةــفة
ة  د وا   فةـــــــــــوة تة الحن ۜ ه  ــمفـــلةـــعفـــــر  يةـيفـــخة ة خةـــــزة وح ا د ــال رةـــــيفـــــا  نح ة زح نفـم 

مفكميـفــلةـعة ۛس ـيفــــلة ﴾١٩٧﴿ ةــال ةــقفـــتح اتح ى    وة اــــــون ة لف اا ولل يـق ون    ية ب  بةاـــالف
نفــم  وا  فةـتةـبفــــح   النف تة اـنةـج  بح نفـلى م ـضفــغ  ۜ  كم رة اا  ال فةـــفةمف مفــــت ـــضفـــا  ذة

ة  ر  واــــــكمفةات   فةاذف  ر  الفـشفـمةـدة  الفــنفـع  الحن اذف ـحةـعة ام     وة رة
و ه ـــكم ر  رة عة
نةــم ـــلة ا هةــــــكف ۛ   وة اي نف كمــــدن يـــــمة هيـــــــل ـــــبفــــــــقة نف ـــــمف  م ــــت ــــنفــــكممف

ة  الفيــــث  وا   م ــيــمح ةـا ۛض  الـث    الفةـــيفــنف   حةـــض  ا س ـنح ﴾١٩٨﴿ اـال ة نةـيـا لحيـضح
ا  ذةاــفة ﴾١٩٩﴿ ا  سف ۜ   ر  وا  ــف ــــغفـتةــــــــوة ة ة   الحن نح ة  اي و ر  رة حيـــــــــ غةالحن م ـيــف 
مفكمءة  وا   كةك مف فةا ذف ك ر  نةا س  ت مف مة ةقةۛضيف ااكمر  ـــــــكذذ  ـــــــكف الحن بة مف  ان

ة اـرة بح اــنة ة    ذ ــــالوف    الۛش ةــنة   الـم ـــرىاۜ      فةـــكذدح ول ـــــــــنف    يةــــا س    مةـنح ق 
﴾٢٠٠﴿ ت  ن  خ ـيةـدح   نفـا   ف ي  الـنةــان ا لةه    ف ي  الف لة  ق  نف ــرة ة    م ـــــــا    وة مة خة
وة  ف ي م  بحةول   ـق ــنف يةـــمف  مةـه ــنفــوة اـرة ت اـنة ةىــنةــۛســا  حةـيةـــدح  نفــال ف ي ا  ـنةـــ   ان

ائ كة  لة مفـه ــــــا وللن ﴾٢٠١﴿ ن خ  ة   حةــالف ا ۛب ـــــا   عةـنةـةى   وة ق ــنةــۛســرة ةــ ال ذة ار ــنح
﴾٢٠٢﴿ يـــنة ا   ــب    م ــصي ة يـــۛسالحن    واۜ      وة ـب ـۛسـكفمح ۛسا ب ـــح ــــع    الفـري
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وا كم ة ر  ةـ فايالحن ۜ   فةــعفـام  مةـي  اليح و دةات  ةـعةـنف تةـمةـــد  يفن ـي  يةـلة  فيـجح مة وف اذف وة

ة ۜىـقنـاتح ثفـــفة ا   اي ۛ   وة مةـيفـلةــمة عةــلة ةــ تة نف ــه  ثفــرة  فةــاةخح ا  اي ۙ ــيفــلةــمة عةـلة ن ـمةـل    ه 
نة م  نف النحةاس  وة مة ﴾٢٠٣﴿ ة اتح ة وا  ـق ــــوة اعفالحن ةـوة اوا النـح ونةكملةم  ۛشر  ه  ت حف لةيف مف اي

وة ه  وة ل ه  ف ي ب كة قةوف ج  وة  ي عف ين د  الفحة ه  ي شف نفيةا وة ة الدح  ي اـلنى مةـ عة الحن ۙـلفــقة  في هي ب 
ى ف ــى ۛسـوة لحنـــ تة وة اي ذةا ض   ل ـعن ةرف دةـي ــي  الف س  فف ﴾٢٠٤﴿ ۛصام ـــخ ـــــ الف دح ــال لة

﴾٢٠٥﴿ ي ــيـفي ا  وة ال رف ۛث ــحةــكة الفـل ـهفـــهة ۜـنحةسفـوة بح   الف الحن وة  لة ۛسادةـ لة ي ح  فة
م ــــثف اي ذةا   قي ةـــــلة  لةــــــيــوة ة ق   ـــــه    ا تح ة ة    ب ـــع ــــه   الفـــــذة تفـــــ  الخة الحن الف ـزح

م  ةـال نةـــوة يـشفــية نفـمة ا س ـنح ري ﴾٢٠٦﴿ ب ه  جةـفةحة ةـهةـسف ۜ ـنح لة م  ئفۛسـ وة اد ـهةـم ـالف ب 
﴾٢٠٧﴿ ۛسـنة اــت ــه  ابفـفف ۜ      ات   ـرف ۛضـاءة مةـغة ؤ نف   ب الحن    وة  الحن  اد ـبةــــع ـــالفــ رة
ة ةى ــــفح ا ةـهةـــــااليح ــية ينة   انمةــا  الح ـ    م  ــــلفـــسح ـي الـوا    ف ـل ــــــوا    ا دف خ ـن ـــــذي اـكـ

مفكمــــلة ةـــــوة لة   تة وا     خ ــــب ــــــتح ا ت    الــــط ــــــع  ةــوة ۜ ــــــيفـــــشح ة طةان  نح ه ــــ  اي
لةــــفة اـد     مةـــعفـــــنف   بةــــمف    م ـــــت ــــــــلفـا   نف   زة ﴾٢٠٨﴿ ن ـيـــبيـــد  وح    م ـــــــعة

﴾٢٠٩﴿ ااءة تـف نةا ت   فةـبةــم  الفكمجة ة  ـاعفـيح  اوا   النح ة لةم  يـــ  عة الحن يـــــز  حةـزي م ــكي
م  النف  يةـــظ ــــنفــــلف  يةـــهة ا ة لح اـالف نةـل   م ـلةـي ظ ـفيالحن   م   ــه ــــيةــأفت ــر ونة   اي مة غة
﴾٢١٠﴿ الف ائ ــوة لن ق ــكفـــمة ة مفـــة   وة ية الف لةـض  اي ۜ   وة جةـــ ت    الحن ى  ـر  ۟ـــع  الف  م ــرف ور 
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لةـــبة اايـي رة اي ايسف تةكف ني نف مفـنةا ه ـيفـمف ان مة م  ۜ  وة نةة  يةة  بةيح  لف ن ــان ةةـعفــنف ي بةدح  مة ۛسلف
يح  نةـــز  ﴾٢١١﴿ تفـــعفــــنف بةـــم الحن   ااءة ا جة ة ـــه  فةـــد  مة ة ا نح يــ ۛشالحن اب ـع ــد  الفـدي قة

وا الفكف ر  نفيةاـفة وة  الدح  ين نة حة ر ونة م  خة يةسف ينة وة ةذي الح ن واۢ  وة ينة انمة ةذي الح ينةـل  ةذي لح
مة الفــمف يةـه ـوف قةـــفة ۜ  ـمةـينـق ــوف ز ق الحن  وةة  نفيةرف ر يةۛشااء    مة يف ۛسا ب غة ب  ح  اـقةــاتحة وف
ةـانة الــكف ةـنح اح ــــاس  ا مح ةى فةــــةى  وة ةـ ال الحن ۛثـعةــــبةـــدة رينةـنة م ـيحيـب ـنح بةشح  ﴾٢١٢﴿

ا يمة في نف م  ينة  ــوة ري قح  ذ  تةاۛب ب الفحة م  الفك  ه  عة لة مة النفزة نةكمل يةحف وة النحةاس  مة بةيف
د ــعفـــبة تة وا  فيــلةــاخف ۜ  ـيـف  ا اخف ه  مة ةـيـۛف  فيــــلةــــتةــوة الح ة لح ت ـه  اي ينة ا ون نفـــوه  م ـذي
اـمةــل  م   الف تفه  ااءة اجة نةـيح ــبةــمة ىا بةيف ي ۛ   فةـه ـنةات  بةغف ىـهةــمف ةالحن  دة ينةـ الح واـن ــانمة ذي

اط  وا في تةلةف  نة ه ـيــاخف قح  ب ــ الفم  ن ــحة ذف ۜ ــا  يـــية الحن وةهي دي نف يةۛشااء  هف لنى مة رة اي ص 
ةةة نح ل وا  الفجة خ  ت مف النف تةدف بف س  ا ية  المف حة ة لةمح ثةل ـمف مةكمـأفت ـوة ﴾٢١٣﴿ م ـيـتةقيـسفـم 

اــلةـخة ۜ  مةكمل ـبفـقة نفــم  وف ةـمف ل واـأفۛساـبةـم   الفـه ـتفـسح لفز  ز  ااء  وة ة رح ة الضح اء  وة ينة الحةذي
 يةق ولة

ول  س  ينة الرحة ةذي الح ن وا وة ه  انمة عة تنى مة ر  مة ۜ  نةصف ة نة الحن  نح ا اي رةـــصفــــــــاللة تحنى حة
ۜ ــق ــف ـــنفـــاذةا ي ـكة مةـو نةـل ــةـسفـية اا النفــ  ق  ونة مفـت ـقفـفةـلف مة ﴾٢١٤﴿ يــقةالحن    ب ـري

ال ـل ـ فة  ر ـيفــخة يفـلفوة ة قفــدة الف بيــن    وة ىـتةـــيةــ وة الف نة ـيـرة ۛساكي ا من الفمة ن ـيـوة نفـــم 
﴾٢١٥﴿ ابف بيــوة ة مةـيـن  السح ۜ  وة نف ل و ــعةــففــاتةــل  فةـيفــ خةم  ة  ـــر  ة ا نح م ـيــليــهي عةـــب  الحن
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لةيـف وةكمعة ه  تةال  وة ه  لةــك  م  الفق  اىكمرف سن عة ۛ  وة ىاكذتـة النف مف ـ وا ۛشيف ه  رة ك ت ۛب
الحن وة ه  عةكمـر  لةـيفـخة وةـوة ۛ  وة اـمف ه ــىـيفـوا ۛشـبح ـح ـى النف ت ـسن ۜكموة ۛشرح  لةـا وة مف

ل ونةـسفـية ةـال ن ـــكة عةــة الفـشح ر  ام ــحةــهف رة ﴾٢١٦﴿ نف لةم  ـعفــية ال تة مفـت ــــ وة ۟ــ لة ونة لةم  عف
الحن  ۜـيـفي  ال ـتةــق  ۜ   وة ۛصـيــبيـــكفه  ــيــال   فيـتةـــلف  ق ـــق     ه  ل ـيـبيـنف ۛســـعة دح  ـــر 
نفدة ع  الفـففــكموة ج ـمةــر  ب هي  وة الفــسف ايخفــحةـد  ام   وة ا ج  الهفــرة ر ــبةــكذه  الـنفـهي م ـل ــرة

الف لة يةــتفــقةـــنة الفـ  م ر ــبةــكذالة  ـنةـــتفـــف ــوة ۜ  وة ال ــل  مفكمـــل ونةـات ـقةـونة  ي ـزة ۛ الحن 
دح و ــية يـمف عةكمر  تةكمن ــنف  دي مةـطةا ع ـمف  اين  اسف تةـية نف ــواۜ   وة د  دفــرف تحنىـحة

يــعة ه   تف ـم ـيةـــفة هي ـــن ـــنف دي اــر   فةــاف ـكفوة ـــوة تفـطةـب ـكة   حةـئ ـا وللن نـف مفكمم 
ن خ ــدح  نفـال يـف  مف  ــه ـــل  الف اــيةا   وة لن ا ول ۛ   وة ة  ةــاب  الــحةــكة  الصفـئ ـرة ۛـنح ار  اـالعف مة

ة الحة نح ينة  انمةــاي ة   واـن ـذي الح يـوة واــاجةـنة   هةـذي ر  ﴾٢١٧﴿ اـيـفي مف  ــه  ال  هة ونةــــــخة د 
ۜ الحن  جة وا  فيـــاهةـوة ۙ  ل ـيـبيــۛس يـد  االحن  ج ـــــكة   يةــئ ـــ  ا وللن حف ونة ـــرف ۛتــمةــــرة

الفـمفـالفخة  ن ـكة عةـل ونةــةـسفـية ۜـس ـيفـــمةــر   وة ر  ﴾٢١٨﴿ حيــف ــغةالحن   وة م ـيـور   رة
اــه ـيــفي ا ثف مة مة ر ـيـبيــكف م ــــاي ةـلــع  ل ــاف ـنةـــ وة ثفـنح اي اــه ــم ــاس    وة ر ــبةـــكذا الـمة لفــــق 
اۜ   وة يةــه ــع ــففـنة اذةا ي ـل و نةــةــــسفــمة ۜ   ق ـق ـف ــنفــــكة   مة ۜـففـــعةـــل  الفــــونة وة نفــم 

﴾٢١٩﴿ ن م كملة  الحن  ن ــيح ــــبةـــكة    ي ـذن ل ــــــكف  الف
ة لح ۙــفةـتةـتة مفكميةات  لةعة ةر ونة كح
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ۜى ن  الفيةتةامن ل ونةكة عة ـة يةسف ۜ  وة ة  رة نخ  الف نفيةا وة ۜ الدح  ر  يف ح  لةه مف خة لة ف ي ق لف ايصف
ال ـت  اـا خفــفة ط و ه مفـخة ۜ وةكمنـ  وة لةم ـيةالحن  مف دة م  عف س  فف ۜـالفم  ل ح  صف نة الفم  اينف وة

﴾٢٢٠﴿ لة ة عفالحن  وف ۛشااءة ـــــــوة ة  كمــتةـــــنةــــــ  لة نح ۜ   اي ة مف يــ عةالحن م ــيـكيــز  حةــزي
ر كنتةنـف شف واالفم   ح 

تحنىـكف م  ات  حة ةمةـي ؤف لة ۜ   وة ة م ـة   م ـنح نفـر  م ــيفــة   خةـنةـؤف لة وة
لة العفــوة ت كمـتفـبةـجةـوف لة ۛ  وة يـنفـمف كي ر  شف وا الفم  ح  ۜ نةـك  ن وا م  تحنى ي ؤف حة ة ــكفر ـشفـم 
ن  ؤفم  ر  م ـخة  م  لةـشفـنف م ـيف ك   وة العفــر  بـةـوف ائ كمجة لن ۜ  ا ول ع ـكة يةـمف ونةـدف د  بف لةعة وة

ۛ  ـال ةار  اـيةالحن   وة نح لةـدف ع  ةـجةـالف ىـوا اي الفـنح ة   ب ـف ـغفـمةـة    وة ن ـرة ذف ي ـا  ۛ  وة ن ـي حــبةـهي لة ىـاي
ية ل ـسفـوة ۜــمةـالف ن ـعة كة ـونةــة يض  حي ﴾٢٢١﴿ يةات هي ل لنحةاس   ةه مف  ان لح ة لةعة كح ۟ــيةتةذة ر ونة

الذىۙى   فةـه  ل وا الـتةـاعفـوة يـي  الفـۛسااءة  ف ـنح ـز  حي تةــمة لة ۙ   وة ب ـقفـض  ةـوه ـرة نح ق لف
ۛ   فةـه ـطفـية نة ذةا  تةــرف نةــطةـا  رف ة ة   م ـه   فةأفت و  هح م كمرة ــث  المةــيفـنف حةــنح تحنى حة

﴾٢٢٢﴿ ة    الحن ۜ       نح ةاي ةـال بح ـح ــ   ي  الحن ا  بيـتح ة يـتةطةـم ـبح  الفـح ــنة   وة ي ـيـوح ري نةـهح 
ثةـــ  حةفةأف ت وا مف   كمـــرف ث  لةـــمف  حةكمؤ ل  نحنكمـــرف مف ـت ــئفـــى  ش ــمف  ال ۛسااـن 
ةنف واـــم  ةكمس ـف ــ ل  اتح ۜ  وة ة  وا ـق ـمف اعفالحن ةـــلةـوة اوا النح ق ـمف  م كمـــم  ۜـلة وه  دح ــوة قة

لة ل واـجفـتة وة ة  عة ان  الحن ةيفمة ۛضةى ل  رف تةبةرح وا النف مفكمع  ﴾٢٢٣﴿ ينة ر وة بةشح  ني م  ؤف الفم 
﴾٢٢٤﴿ تة ةـــوة ت ـق ــتح وا  بةـل ـصفـوا    وة ةــيفــح  ۜ   وة ـنة النح م ـيـليــع  عةــيـميــۛس  الحن اس 

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

034



035

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2-Bakara Süresi Yaprak 08A Cüz 02 Süre 02 Sayfa 035

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

35 ﴾٢﴿ َبَقَرِة وَرةو الع سو ﴾٢﴿

ذ ك م ؤني  و الحن  اخ  ةغف ي  ب اللح ان ك مف فاي  اليفمة
لن ذ  نفكنوة ا مفكمي ؤةاخ  كةۛسبةتف ب مة لة
يـل  ةذي ل ـــنة ي ـلح مفـه ــۛساائ ــنف ن ـــونة م ـؤف ﴾٢٢٥﴿ ـ  ۜ وةكمق ل وب م ـيـليـور  حةـف ـغةالحن  مف

اينف وا وة م  زة عة ﴾٢٢٦﴿ بح ــتة بةـرة ۛـه ـة  الشفـعةـص  الرف اـفة ر  ةـاؤ ن فةـا نف فة ة ا نح ور  الحن ف  يم  غة حي رة
ات  ةقة طةلح الفم  نة  وة بحةصف ة يةتةرة نح ه  ثةلنثةةة ب اةنفف س  ﴾٢٢٧﴿ قة لة  الطحـة

ة نح ة فةا  يم  الحن لي يع  عة ۛسمي
لة  وة

لح   يةح 
ة نح  لةه 

نة النف ت مف كف ا يـة لةقة مة ام ـفاي  الحن   خة حة ةـه ــي الرف نف  نح ةكماي نح ۜ اوء  ق ر 
ية  لحن ب ا الف نخ ـوة م  الف ب ـوف ۜ وة ولةـر  ةـع  ه ـقح  ب ـالحة ت ه نح دح  ل كةـرة ي ذن ة في نف نح اي ةــؤف م ـــي  نح

ىاۜ ح لة ة ايصف نح لةه  ثفل  وة ي م  ة الحةذي نح ه  لةيف ر وف   عة عف ال  ب الفمة جة ل لرح  ة وة نح ه  لةيف عة اوا اد  الرة
ق  لة ۛساك  اللطحـة تةان   فةا مف ة رح ر وف  مة عف ب مة ﴾٢٢٨﴿ جة يز  حةـعةالحن  ة ۜ  وةــدةرة ۟ـكيـزي يم 

يح  ري لح ـب  تةسف يةح  لة ۜ وة ۛسان  اا النف مفكملة ا حف ة مح ة تةأفخ ذ وا م  نح وه  ت م  تةيف ىا ان ـ ۛشيف الوف
اـخةـــــية ي ـافة ة اــــيـقيـــااللح ودةــح  مة ةـت ــففــــا نف  خ ــ فة الحن ۜ د  اـيـقيــي  مف  اللح مة النف ا ة لح اي

الحن  و دة ــح  ۙد  اـ فةالحن  مة ه  لةيف نةاحة عة يلة ج  ااففـ في تف ب ـتةـمة ۜ  ت ـدة ود ـــلفكة  ح ـهي د 
﴾٢٢٩﴿ تةــفة وهةـتةـعفـلة مةـد  ةـتةعةـنف يةـاۛ وة ودةــح  دح اـفة الحن د  لن ونةـال م ـه   ئ كةـا ول ةال م  ظح

ةـطة ا  فةـقةـلح لح ــ تةلةـهة جــكنــنفـتحنى  تةـد حةـعفـبة نفـه   م ـ لة ح  وف ۜــيفـا  غةـىحة زة ه  رة ا نفـفة
ةـطة ا فةـقةـلح اـه ـيفـلةـاحة عةـنةـلة ج ـهة ا اا النف  مة ة اا اينف ظةـنح عة اجة اـيـقيـي  النف  يةتةرة مة ا نفـفة

﴾٢٣٠﴿ ودةــــح  ۜ   د  و د  ـــــح كة  ــــلفــــ وة ت  الحن  ا ل ـن ـبةيح ـ ي الحن د  م  يةـقةـهة ونةـم ـلةـعفـوف
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﴾٤﴿
ت  ةقف ةـه ـلةـنة الجةـغفـلةـبةـاءة فةـۛساـنح ـم  الـطةلح ةـه و ـكمـس ـاةمفـفة نح عفـب  نح ر وف ـمة ذةا اي وة

ة نح ر وف   ه  عف لة ب مة ك و وة س  ةت مف نح ارىا ه  رة ۛ ض  وا تةد  لف ل تةعف عة نف يةفف مة وة ح و الوف ۛسرح 
لةـنة مةـلةـظة دفـقةـفة ۛسه ۜ وة ةـتة فف اواـتح ذ  يةات  خ  ۛتالحن  ان مة وا ن عف ك ر  اذف وىا  وة ز  ل كة ه  ذن
اكمـيفــلةــعة مة لةـــاالنفــمف وة الفـتةـكنــنة الفــمف م كمـيفـلةــعة زة ة ـمةـكذــح ــاب  وة الحن 

﴾٢٣١﴿ ظـ  ۜ ــمف ب كميةع  ةهي اتح وا ـوة ةق  اعف الحن ةــلةـــوة اوا النح ة م  ء  لح كمب  الحن ۟ ۛشيف يم  لي عة
نة الجة ت م  النح ۛسااءة فةبةلةغف ةقف ة ـه ـلةـطةلح تةـ فةنح ل وــعفـلة ةـه ض  نةـحفـك ـنفـ النف يةنح ذةا اي وة

نة ا بةيف اۛضوف ذةاتةرة ل ـعفـمةـالفـ ب  مف ـه ـاي ۜ  ذن نفـهي مةــ ب ـظ ـــو عةـكة ي ـر وف  ه نحة اجة وة الزف
ن   مفكمنـفــم  م  م ب الحن ي ؤف الفيةوف ۜ  وة ر  نخ  ل  الف كنى مفكمذن ۜكملة الزف ر  الطفهة مف وة انةـكف

الف ال ـوة ات  ي ـوة ض ــدة دةه ـعفـرف لة ةـنة الوف نح ﴾٢٣٢﴿ لةم ـ يةالحن وة نف عف ال تة مفـت ـوة ونةـلة لةم  عف
لةيفن  نف كةام  ة ل مة ت مح ادة النف يـ  لةى الرة عة ةةۜ وة ۛضاعة ل ود  الرحة وف ة الفمة نح ق ه  زف لةه  ر  ن  لةيف وف حة
ۜ ت ه نحة ر وف  عف ةـت  لة  ب الفمة لح س ـف  نةـكة ة و سف فف لح ت ـاي اۛ  لة هة ة ـعة ال دة وة ة ارح ۛضا ك  وةـوة سف

لة مة ل ـوة لةــب  ه ـود  لةـوف عةـوة هي وة ار ث  م ـالف لةىـد  ۛ  فةــثفـوة ل كة ادةاـل  ذن ا نف الرة اـب  هة لةد  وة
نف اض  عة ه ـم   تةرة تةـنف اوة فةـۛشـمة ر  ج ـاو  اۜـه ـيفـلةـعة نةاحةـلة ت  مة دف نف الرة اي مفــ وة ۛصالى ف 

تة ت ـان مفـيف دةـالنف تة لة اوا الوف ع  تةرف ض  نةاحة مفكمسف ج  لةيف فةلة ذةاۛسـك ـعة ت مفـمف اي اا لحةمف مة
﴾٢٣٣﴿ ۜـعفـمةـب الف ة ر وف  اتح واـوة ة ق  اعف الحن اــــلةــوة ة  واــم  ة النح ا الحن   ب مة

ل ونة مة ير  تةعف بةصي
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نة م  ةوف فح ية  مفكمنـفـي تةوة اجـوة وة ةـتةـا يةـىذةر ونة الزف بح ةـه ـس ـف ـاةنفـنة  ب ـصفـرة نح ينة الحةذي وة
ة فة لةه نح نة الجة ذةا بةلةغف رىاۛ  فةا  شف عة وة ه ر  اكميـفـلةـنةاحة عةـج  لةـالشف يمة مف في ةة بةعة الرف

﴾٢٣٤﴿ نف   يـنة فايـلفـعةــفة ةـس ـف ـال نح ۜ  وةـعفـمةـالفـب  ه  ير الحن  ر وف  بي ل ونة  خة مة اتةعف ب مة
ا عةـــيـمف  فيكميـفـلةـنةاحة عةـج  ضفــمة نف خ ــمف  ب ـت ــرحة ء اۛساـالنح  ة  ـبةـطفــهي  م  لة وة
ۜ  عةكمس ـف ـنف ي الـمف  فايــت ـنفـنةـــكذال ةالحن   مة ـل ــمف وــكم مف ۛستةذفكمالنـح ةــنةر  ه نح الوف

اع ـلة ت  وـوة ةد  وفىه نح ر  عف لى مة ول وا قةوف ا النف تةق  ة لح ا اي ى رح واـ س  م  ز  تةعف لة اۜ وة لن نفكنوة
ة النح ةة الــقفـــع  اعفه ۜ  ــلةــتةاب   الجةـكنـغة الفــل ـــبفـــتحنى يةـــاح  حةــكفـنح ـدة اواــلةـــوة م 

ۛــــاحفـمف   فةكمس ـف ــــي النفــا  فايــم   مةــــلةــعفـــية وه  اعف   ذة ر  ةــلةــــوة اوا  النح م  ة الحن
ج  ت م  ـمف اينف طةكمـلةيفـنةا حة عةــلة ةقف النح ۛسااءة لح ﴾٢٣٥﴿ ة  ۟ـيـليــو ر حةـف ــــغةالحن م 

وه ــــمةـــمف تةـــلة ةـــسح  تة  نح وا  ــففــالوف ض  ةــه ــلةر  يۛضــ  فةنح مةــري حــةىۛ  وة و ــت  ۛــه ع  ة نح اـمة
لةى عة ه   وة ر  ع  قةدة وس  ه ۛ  الفم  ر  ت ر  قةدة قف ىا ب ـ مة الفم  اع اـالفـتـة ى قح ۛ  حة ر وف  عف مة لةى عة

اينف طة ةقفــوة وـت ـلح نف   ه نحةم  ل   م  و  قةبف سح  ةالنف  تةمة نح ه  ﴾٢٣٦﴿ لةى نةـيـنيـس ـحفــم ــالف عة
ةــه ـلةمف ـت ـرة ضفــفة يۛضـفة نح ضفـافةـف  مةــصفـن ـةى  فةــري النف يةـت ـرة ا ة لح ف ونةـمف اي عف قةدف وة

قف هي ع  ي ب يةد  ا الحةذي وة ف  ة  الـيةعف ۜ ـكةـنح ـدة النف تة اح  اوا  القفـعفـ وة ب   ل ــف  ةـلـرة ۜىـتح ون قف الوف
﴾٢٣٧﴿ لة ا الفـۛســنفـــ تةوة ة كمـنةــيفـــلة بةـضفـــفةــو  نح ۜ اي ةمف ير  الحن ل ونة بةصي مة ا تةعف ب مة
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ةـــعة اـــــلةـــلةى الصح ال ت   وة ةـ وة واـطنى   وة ق ــو  سفـــالف ة   وـلنــصح و م  ظ واــا ف ـحة
ا لى الوف  ر ـمف    فةـت ــففــا نف خ ــفة جة ااــ فة اۛ ـا نىـبةــكذر  ا  ذة ﴾٢٣٨﴿ حن  نةـيـتيــــان ـ  قةل 

وا  ـــكماذف ـفة ةر  ةمةـكف الحن لح ا عة الةمف  تـةكممة و نةكممف  مة لةم  ون وا  تةعف مفـت ــنفـالم 
ة الح يـــوة ةــتةـــنة ي ـذي نة  م ـــوة فح يةكمـنفـــوف اجىـــمف  وة وة ص ـذةر ونة  الزف ةــــاۛ  وة ةىــيح ﴾٢٣٩﴿

تةا  ع لةـىمة ل    غةــحةــى  الفـا  اي ۛ   فةــرة  ايخفـيفـوف اج  جفـ خةا  نفـرة نةـرة ة زف مف ل  ه  اج  وة
يـافةـمة  يـمف  فيكمـلةيفـحة عة اـنةـــج  لفنة  فاي نف عة ة  م  نح ه  ۜ   النفف س  ر وف  عف مة لةـــفة

ل  ةـطةـم ــلفـوة ات ـــلح ۜـعفـمةــلفا ـتةا ع   ب ـــ   مة قة ر و ف  ﴾٢٤٠﴿ يز  حةــ عةالحن  وة يم ـزي كي
هيــات ـمف   ان يةكمــلة  الحن    ن ـيح ــبةــكة  ي ـذن ل ــكف ﴾٢٤١﴿ ىـحة ينةـ الف لةىــ عة ا ـقح ةقي تح م 
لةـــــمف  تةــــاللة ةـرة   اي يـى  الح ج ــ خة  نة ــذي واــرة ﴾٢٤٢﴿ ةــعةـــلة ۟ــق ـــعفـــمف  تةكمـلح ل ونة

رة الفـــوف   حةــمف ا  ل ــــمف  وة ه ــا ر  ه ــد  ية م ـه ـــالة   لةـقةــــ  فة  وف ت   ـمةـــذة نفـــم 
ة   الحفـــــــــــــــــــوا    ث ـوت ـم  ة ـــــاه ـيةـــــمح نح ۜ     اي ة  مف ل  عةـو فة ذ ـلة الحن لةىـضف الحن 

قة يل ـا ت ـوة ي ۛسبي ل وا في ﴾٢٤٣﴿ لن  النحةاس  ة الكنوة ونةكمالنحةاس  لة يةشف  ثةرةكذنح ر 
ةــمة يـنف ذةا الح ض ـقفـ  ي  ذي ر  ﴾٢٤٤﴿ اعفالحن   اـــلةـــوة ة   واــم  ة النح يـيع  عةـميـۛسالحن م ـلي

ىا  فةــۛســـا   حةـىـرف ضــقة ا   ال ضفــه    لةــفةـــۛضا  ع ــي ـــن ا فـه  ۜـيــثيــكفا   ـىعة ةى رة ة الحن
﴾٢٤٥﴿ ع ونةــــــرف  جةـــه     ت ـــيفـــط      وة اي لةــــص ـــبفــــض    وة يةـــب ــــقفــــ  يةالحن  وة
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لةــتة اي ايسفــبة نفــم    لة ـمةـى الفـرة اي اا يـيـني ذفـــد   م ـعفــنف   بةـــلة  م ـرة ۢى  اي وسن مفــاللة
ۜ الحن  ل ـيـبيـي  ۛسـلف فيـــات ـقةـــن   اـكىــل ــمةا ـنةــعةثف  لةـم  ابفـه ــيح  لةـب ـنةــ ل واـــال ــقة

نف  ـــت ــيفــۛســـلف   عةــهة تةال ــق ــــم     الفكمـــيفــــلةـــۛب    عةـــــت ــــــكممف  اي لة اــــقة
ات ــت  الةـال ـل واۜ    قةـــقة مة اـــــــــوا  وة ة ــنة ات ـــــــ ن   ا  ال لح ي ۛســـقة الحن ل  ـــيـبيــلة  في ة اللح

نةـ د  ية  نفــم  نةا ــــــر  جفــــا خف البفـا ر  اـــا    وة ا  ـــلةــــنةاۜ   فةــا ئ ـنة ة ۛبـــت ــكممح قة دفـــــوة
ةــــال     تةــتةــق ـــالف ة   قةــوة لح لح ا     اي ۜ   ـــه ـــنفــلى   م ــيـــليـــوف الحن  وةمف م ــه ــيفــــلةــــعة

ة ـه ــيح ــب ــمف   نةــه ــالة  لةـوة قة نح ةمف   اي الحن ﴾٢٤٦﴿ ةــالـب  م    ـــيـليــــعة نةــيـــميـــال ـظح
اوا  النحنـ   قةاۜـكىــل ــمةوۛت ـمف طةال كمــۛث لةـعةــبة لفك كمى  يـةـال  ون   لةه  الفم  قةدف

لةـنفــك     م ـلفـم ـالفـقح  ب ــن   الحةـوة نةحف نةــةى م ــعةــؤف ۛت   ۛســمف   ي ــه    وة نةاـيفـلةـعة
ةـقة نح ة  الة اي ادةه    بةكميـفـلةــيه   عةـفنـطةـــاصف الحن زة طةةى  ف يـسفـــمف وة ۜـــــــالف ال  مة

م ۜ سف الفج  تيـــــ  ي  الحن   وة  وة ۜـــــنف  يةــــه    مةــــكفـــلفـــم  ي   ـؤف الحن وة   ۛشااء  لفم ـع ـالف
ة ـــه ـــيح ــــب ــــمف   نةــــه ــــــالة  لةـــوة قة نح يةمف   اي ةةــــــان ﴾٢٤٧﴿ ا  س  م ـيـــليــــع   عةـــــــوة

ةا ب ـم    الكمــيةــأف ت ــ ية النف  يــه   ۛســيـوت   فيـتح بح نف ــة   م ـنةــكي مفكمرة اــك ـــلفـــم  هي
ا تةــم  ة كة ــمح انل  هنــانل   م  رة ى وة ل ه   الفـحفـــر ونة  تةـــوسن اـمةـم  ۜـكفـئ ـلن ة  ةــق ـوة بة ة ــيح

﴾٢٤٨﴿ ل  ي ذن ة  في نح ن يةـاي نف كمــــةى  لةـــــــكة   لة م ـــم   مف  ــت ــنفــــكم  مف  اي ۟ــيـــنيــــؤف نة
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ۙ    قةالةـن ــــج ــــالفـوت    ب ـلة  طةال ــۛصــفة ة    ود  نح ةاي مفكمـيـتةليـبفــم   الحن اــلةـــفة ة مح
ۛب   م ـنف ۛشـمةـفة مةــۛس  م ــيفــلةـه   فةــنفـر  ۛي    وة ه ـمفـعةــطفـمف  يةــنف لةــنحي ۛـهةــنةــب  ر 
ايــم  ح ة مةـن لح ۛف   غ ــتةـن    اغفـــي   اي فةـرة ۛ   فةـيةــةى   ب ــرف هي ب وا  ـۛشــد  ه ــنفـم ر  ةــفة ه ــا  نح
ۜــــه ـنفـــم    لىـيـليـــقة اــلةـــفة    مف ة ةــا وة زة ه    ه ــ   جةمح الح يـوة   وة واـن ــنة    انمةــذي ة ايلح

مة   ب ـــيةـــــا الفـنةـــةة  لةـــــاقةـوا  لة طةـال ـقة ال ــــــوف ۜـن ـــــوۛت   وة ج ـجة و د  هي ۙــعةـــمة ه 
ة يـالح ةــنح ــــظ ــــنة   يةــــــذي ۙ وا ـلة ق ــــــــمف   م ـــه ــــــو نة   ال نح نفمف كف  الحن  م  ا لةـقة
ةى   ب ـيـــثيــــكفةى ـــئةــتف  ف ـــبةـلةـغة  ة ــلةــيــليــقة ۜ  ا  ذف ن     ــرة الحن    وة      الحن  ة ــئةـــف 

لة اــوة ة ز وا  ل ـــبة مح ن و د  هي   قةال واـــوۛت  وة ج ـال ـجةـــرة ﴾٢٤٩﴿ ة عةــمة يـ الصح نةـا ب ري
ثةــبفــنةا ۛصـيفـــلةــر  غف   عةـــالفف ا  مةـــتف    القفـبح ـــرىا   وة انفـنةــدة اــرف نةـــص ــا  وة اا ةنة بح رة

و  ه ــهةـــــــفة ا  ذف ن ـــمف   ب ــــــــزة  م  ﴾٢٥٠﴿ ۜـــا  ف ـكفـــــوف م   الفـقةـــــلةى  الفـــعة ينة ري
كةـلفــم ــــــالف  الحن ه   ــــــــــيـا ل وۛت   وة ان تنـلة   دةا و ن د    جةــــــــــتةــــــــــوة قة الحن ۙ

ةـــــوة عة ا   يةـــه    م ـــمةـــلح ة ۜ   وة لةــــمح الحن ع    ــــوف لة   دة ففـــۛشااء  الف ةةــمةـــكذـــح ـــوة
ض     وة لنــفةــض   لةـعفــبةــمف   ب ــه ــۛضــــعفـــبة ةرف ةكنــۛسدة ت    الف نح ةـال ا ۛسـنح

يةـلفــــــــت  الحن ا ت    ـكة   ان ﴾٢٥١﴿ ة   الةـــلةى  الفــــــل   عةـــضفــــ ذ و فةالحن ينةـميــعة
﴾٢٥٢﴿ ا  عةــتفـــنة ةـحةـــالفــكة   ب ــيفـلةـــل و هة نح ۜ    وة اي ينةـليـرف ۛســم ـنة  الفـم ــكة  لةــقح
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الحن  لفــل  فةـرح س ـلفكة الــت  ة ۢـبةعف لنىـمف عةـه ـۛضـعفـنةا بةـضح نف ـمة مفـه ـنفـم  ض 
ةــكف مةـلح
ت  نةاـي حـبةـالف رة فة جةـه ـۛضـعفـعة بةــوة تةـمف  دةرة ان ۜ  وة يةــنة مةــى ابفـيۛسـنةا عيـيفـات  مةـرف

ۜ   ـق ــر وح  الفـــب  لةد  س  ينة م ـ الحةلة ـتةـتةــااقفـمة  الحن وف ۛشااءةــوة نفــــذي دف نةا ه ــوة اليحة
لن نةات  وة تفه م  الفبةيح  ااءة اجة د  مة نف بةعف وا  فةـلةـتةـن  اخفكنـم  مفـنفـم ــف  ه  د  ه ـبة مفـعف

نف  نةــانمة مف مة ه  نف ۜ  ـفةـــكفوة م  لةرة ا اقفالحن وف ۛشااءة ــوة لنل وا ـتةـتةـ مة ةكنوة ة نح الحن نفـــمة
ا ةـية االح يـااليح هة اـنة انمةـذي قفـوا م ـق ـف ـوا النفـن  زة ا رة ة مفكمنةاــمح ﴾٢٥٣﴿ ۟ـففـية يد  ا ي ري ل  مة عة

بةــية يةــــأفت ـــل    النف يةـبفــقة م   لة خ ــيــع  فيــيفـــوف لة ةـــه   وة لة ۛشـــلح اعةــة   وة ۜــفة ة  نفـــم 
لناللحن    اي ا ة ه  هةـلة لح ۛ اللفـــاي يح ـــوة حة ﴾٢٥٤﴿ الف ةال ــــــر ونة   ه ــــاف ـكفـــوة ونةـم ــــم  الظح

ۜ ض  ةرف ا ف ي الف مة ات  وة وة من ا ف ي السحة م ۜ لةه  مة لة نةوف نةة  وة لة تةأفخ ذ ه  س  ۛ يح وم  الفقة
ي  ية ب ـنفـع  ع ـفةـشفـذةا الحةذي ة لح ا   اي ۜ   يةــا  ذف ن ــدة ه  يـنة اليفـيفـابةـم  مةـلةـعفـهي مفــه ـدي نفــمة

ۛ ـه ــفةـلفــخة ي  مف لة م ـۛشــونة   ب ـط ـيـحيـــ وة ء  ب ـم ــلفــنف ع ــيف ة لح ا  اي اۛشاــهي ۛــمة اءة مة اـوة
س ــكم ة يح ه ـرف د ه ـالسح يةؤ ن لة ۛضۛ  وة ةرف الف ات   وة وة ۛ من ا مة ظ ه  فف ل يح ح  الفعة وة ه  س  وة عةـوة

اي ا اهة  ف ــكذلة يـال يـرة ةـبةـدف  تةــن   قةـدحي ۛ ــيح يح نة الفغة د    م  نة الرح شف ﴾٢٥٥﴿ ظيـالف م ـيـعة
رف  ب كذــية ةاغ ـف  كةـۛســمفـتةـد   اسفـقةــ فةب الحن  نف   ـــؤف م ـــوت   وة ي ـالطح نفـمةـفة

﴾٢٥٦﴿ اۜ  وة ــهة ــــۛصامة لـة ـــف  انف ــىۗ لة ـقن ثـف ــو  ة   الف وة ــرف ــع  ـالف ـيـع  الحن   بـ  يـم  ۛسـمي ـلي عة
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

041



042

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2-Bakara Süresi Yaprak 01B Cüz 03 Süre 02 Sayfa 042

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٢﴿ َبَقَرِة وَرةو الع سو ﴾٢﴿ 42

ل  يـوة ةذي ج ـخفــواۙ   ي ـن ــنة  انمةـيح  الح ات ـل ـــظح ـال نةـمف   م ـه ــر  لة مة ور ۜـنح ــال ىـاي اللحن 
ل كف اوا  الوف ر  اـــــــفة ةــــاؤ له ـية ۙ   ـاغ ـم    الطح ونةــخفـــــي وت  ج  مفــه ـــــر  ة الح يــوة نةـذي

لةــال اــل ـظح ـال ىــنح ور  اي لن ۜ    ا ول ات  اب  الـكة   الصفـئ ـمة ةـحة يــا ۛر    ه ـنح اـمف في هة نةـم 
لةـمف تةـاللة ي ىـرة اي بف الحةذي ة اي ااجح ي ــحة يمة  في هي بح  رن اــرة تن هي ه ـيـ النف  ان ﴾٢٥٧﴿ ۟ـال ــخة ونة د 

لفـالف ذفـم  بف  قةالة  كةۢ  اي هيـاي بح ية م    ـيــرن ةرة ي ي ـ الح ي ـحفـذي ۙ ـيـميـــيي وة الحن  قةالةت 
يم  ـا حف هي بفرن ۜ قةالة اي يت  ا مي ةـيي وة ة    فةا نح ةـالـ ب  ي ــأفتيــيةالحن نةـــس   م ــــمفـــشح النةال

ب    فةــغفـمةــنة الفـــا   م ـهةـــأفت  ب ــفة ي  ۛتـه ــب ـــر  ۜكف  الحةذي رة فة ق ـشفـمةـالف ر 
ةا  ـكفالوف ي  ـلح لنىــمةذي عة ة رح ﴾٢٥٨﴿ الحن   يةوة ي الفــهفــــلة مة الـــقةـــــد  ةا ل ـوف ۛـيــميـظح نة

ه  يةـية  خةــوة اۛ    قةـر و ش ــلنى ع ــة   عةــاو  ـيي  هنـى  ي ـالة   النحنـهة ه ـحف ذ  يةـــقة ة ـــرف
ت ــــدة  مةــعفــبة اۛ   فةــــوف ةـم    الحن    ه ــاتةـاةمةـــهة ام    ث ـــــــائ ة  بةـــةة  عة ۜــــثةــــعةـــمح ه  الحن 

مــ  ية ت ـــثفـــب ـــ لةقةالة   ۛتۜ ـثفـب ـمف لةكف بةــىوف ۜ   ـــــۛض   يةــعفـــا   الوف م  الةـقةوف الةـقة
لنــظ ــــانفـام    فةـةةعةــائةـۛت  م ـثفــــب ـــلة اي ام ـــى   طةـرف ۛشــعة ا ب ـــكة   وة كةـــرة لفــبة
انفـتةـية ۛ  وة ةهف لنـظ ـۛسنح يةـلةـعةــجفـنةــ   وة ل  ار كةـمةـى ح ـرف اي نحةاس ـــلـةى   ل ــــكة  ان مفـــلة

لةى ظةام   ــالف اي ع 
ة  نـةــا  ث ـز  هةـش ـنفـۛف  ن ــيفكف ا لةكذمح و هة ىاۜـــحفـــــس  م انفظ رف وة

﴾٢٥٩﴿ ـه ۙ   ةـــنة  لـة ـبةــيح ا  تـة ة ـمح م  قةالةفةــلـة ــلـة ة العف ة  النح ــلنى الحن يـر  ــلح كمعة قةـدي ء  ۛشـيف
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بف هيــــاي نيرةب ح م   ــيــرن ي  الفـــــۛف   ت ـــيفــــكفي  ـالر  الةـۜى   قةـوف تنـمةـحف ذف قةالة اي وة
م ــت  ۜ    قةــؤف لنـالة بةـنف ة قةـئ ـمةـطفـيةـنف  ل ـكنـلنى  وة ذفــخ ــــۜي  قةالة   فةـبيـلفــنح لة مفــالوة

نة ةـال م  ر   فةـطح ه ـص ـيف لةــرف ة اي ة اجفــكة ث ـيفـنح ل ـبةــجة لح ـكم ىـلنــعة لفــعةــمح بة ةىـالرف عة
ة الحن ة ج ـه ــنفــم  ءىا  ث ــنح ة ادف ع ـــزف ة   يةــه ـــمح يــنح اعفـعفــكة ۛسـنةـأف تي ىاۜ  وة ةـلةــــي مف  النح

ينة    ل ـثةــمة ةذي الةـالمف ق ونةـف ـنفـي الح يـه ـوة يل  مف  في الحن  ۛسبي ﴾٢٦٠﴿ يز  حةــعة ۟ـيـكيـزي م 
الحن وة ةـثةل  حةـمةــكف عة ۛسـتف ۛسـتةـبةـة  النفـبح ةـنفـلح  س ـكم يـفي لةـنةاب ـبف ائ ۜـب لةة  م  ةة  بح ة حة

ة ينة  ي ــاللح ق ونةـف ـنفــذي ﴾٢٦١﴿  ۜ نف يةۛشااء  ف  ل مة اس الحن  وةي ۛضاع  م ـيـليـــع  عةــــوة
يــه ــالة ي ـ ث  الحن  يل  ـبيــۛس مف في ة  لة اـتفــمح وا مةـفةـاالنفـب ع ونة مة ىنــق  الذىۙىـح ا لة ا وة وةــالمف

﴾٢٦٢﴿ ه ـمف  الجفـه ـلة دة  ـر  نف ۛ  مف  ع  مف بح ه  مف يةرة ه  لة مف  وة ه  لةيف ف  عة وف خة لة ن ونةـوة زة حف
الحن وة ل   مةــقة مةـعفــوف ة   خةــغفــر وف   وة رة قةـۛص نفــر م ـيفــف  اا  الذىۜىـع ــبةـتفـة   يةــدة هة

ا اا اليح هة ينة ية ةذي قةات الح ل وا ۛصدة ن وا لة ت بفط  نح كم انمة مف ب الفمة ﴾٢٦٣﴿ يـحة ن يح ــغة م ـلي
ب الحن  ۙى  ة ذن ةـكفوة الف ي ي ــالح الةــف ــنفــــذي اــــق  مة ة الـه   ر  ئ ةــاءة ي ـنح لة م ــــاس   وة ن ــــؤف

نخ  ۜ  فةـــالف ان    عةـففــل   ۛصــثةــمةـــــكفه   ــل ـثةـــمةــر  اب ـــه    ت ــيفــلةــوة رة الف م ــيةــوة وف
اب ـــبة يةاۜدىـلفــه  ۛصــــكفرة ـــتةــل    فةـــه  وة ر ونة  عةــقفــ    لة ء ــلنى  ۛشــد  يف اـاةۛصــفة

﴾٢٦٤﴿ ــــ ا  ـم  ة واۜ   كفمح ـــالحن وةــــــۛســـبـ  مة الف ـــوف ـــقة ي  الف ــد  ــهف يـة يـنةكفــ   لة ـــري ـاف 
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ة ينة    ي ـالح و نة   المفـــف ـــنفـــذي ا لةــــق  ااءة   مةــت ــم    ابفـه ـــــوة ا ت ـرف ۛضـــغة مة ل ـثةـوة
تة ىا  ــيــبيــثفـــوة نف ت ةــل  جةــثةــمةــــكفمف ــه ــس ــف ــالنفم  بفـة  ب ــنح ة   الۛصابةــرة اــــوة هة الحن 
تةــفة ا ض ـــلةــكم تف ا ــان ۛ   فةـيفـفةــعفـهة اب ـص ـمف   ي ـا نف لةـن  ا  وة هة ۜــطةـل   فةـبف لح  اب  ل ــوة

ه ــونة لةـكمالنف تـة مفكمد ــوة دح  الحةـالية ﴾٢٦٥﴿ ر ـيـصيـونة بةـل ــمةـعفــا تةـمةــ ب الحن وة
العفـيـخيـنف نةـم  ي م ـجفــنةاب  تةــل  وة ةنفـت ـحفــتة نفــري االف ۙ  لةـهةــهة اـيــفي ه ــار  هة ةة ـجة نح
ةــال ل حــكم الۛصابةـمةــثح ۙ  وة ات  لةــبةــكنـــه  الفــــرة ةـــر  وة يح ااء  ــعةــة    ض ــــه   ذ  رح  فة نفــم 

قةـــتةــــار   فةاحفــه   نةــــيــۛصار فيـــــايعف ۜ  ــــرة ل كة  ي ـــكفتف ن ـيح ــبةــذن ااـــابةـاةۛصـــفة هة
ا ا ـــااليح ــية ة هة يــالح نةـذي ﴾٢٦٦﴿ ن يةكمــلةالحن    ةــعةــ لة ات ـم  الف ةــفةــتةــتة مفكملح ۟ــكح ر ونة

وا ــف ــالنف نف ق  م ـت ــبفـۛســـكفاـبةات  مةــيح ـطةم  ااالخفــمف  وة ة جفــمح مفكمــنةالةــرة اواـانمة ن 
لة تة ض    وة ةرف ةـيةـــالف وا الفــمح لةـف ــنفـ  ت  ه ــنفـۛث  م ــيـبيــخةــم  مفــت ــسفــق ونة  وة نةـم 

﴾٢٦٧﴿ يه ــانخ ــب  النف ت  ذي ا ة لح وافيـم ــغفـاي اعفـض  ۜ  وة ةـيه  اوا النح ة لةم  يد ـيح  حةـن ــغة  الحن مي
يةــقفــفةــم    الفكمد ــع ــية ۛاۛشاــحفــفةـــا لفـمف   ب كمر ـــأفم ــرة  وة ء  ةــالل طةا ن ــيفــشح

﴾٢٦٨﴿ د ــيةالحن  وة ةى م ــف ــغفــمف مةكمع  ۜــضفـــفةه   وةــنفـــرة اس الحن   وةلى يــع  عةـوة ۛـلي م 
مةـنف يةــةة  مةــمةــكذــح ـــالف ۛ   وة دفــقةــةة   فةـمةــكذــــح ـــؤفۛت  الفــنف  ي ــۛشااء  ت ي ي ؤف

﴾٢٦٩﴿ ـية   تـ  ــرىا ا ون ــيف ـا يـةـــكفخة ــيــرىاۜ   وة مة ةـــثي ل وا  الف ا  ا ول ة لح ــــر  اي ة ة كح ــبةـاب  ـذح لف
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نف ةـــفةذف ر    ـــ نةنف ـــم مف   ـــذة  رف ت ــــة    الوف  نةـقةــفةــــنف نةـــمف   م ـت ــقفــفةــــال ا  نح اا مة وة
نف  ت  واــبفـــاي د  ﴾٢٧٠﴿ ة    ةال ـــا  ل لـه ۜ    وة مةـم ــلةــعفــ يةالحن نف نفــينة  م ـميــــظح ۛصار ـــال

اه ــع ــن ــت   فة ة نف  ت ــمح اي ۛ  وة ا  الفـؤف ت ـا وة ت ـف وهةــخفــية ااءةـقةـف ـو هة ـرة ةـال قةــصح اــدة
ۜ    وة ي كمـــر  لةــيفـخة نف    مف   كمنـفــر    عةــفح كفــمف ات ــيح ــۛسم  ۜكمـــة مف وةــه ـــفة

لنـيفــلة مف   وة يه  دن لةيفكة ه  ةكنــۛس عة نح ﴾٢٧١﴿ اـــب  الحن وة ر ـيــبيــل ونة خةــمةـعفـــتة مة
ي    مةــهفــــية ۜ    وة  مةـــنف   يةــــدي وا    م ــف ـــنفـــا   ت ـــۛشااء  ر ـــيفـــنف    خةــق  ة الحن
ۜ    وة مةكمس ــف ــــنف ة   ا بفونة  ــق ـــف ــنفـــ ت ا  ـمف ااءة     وة جفــــت ــــ اي لح ه ــــغة ةـــفة ل 
وا  م ــــف ـــنفــــا   ت ـوة مة لةـــر    ي ــيفــنف خةـــق  ة   اي نفكمـــيفــوة فح مفـــت ـــمف   وة ال ۜ الحن 

ةـقةــف ــلفـل  ااء    الح يـــرة و ا   فيــص ــنة   ا حفـذي ل ــيــۛسبي يـر  ﴾٢٧٢﴿ لةــ  ت لة ونةــظف م 
بــع ونة     ۛضــيــطيــتةـــسفــلة  ية ض    ية يــا      ف ــىرف ةرف م ـــه ـــب ـــۛســحفــــالف الحن 
اــن ـل   الغفـــه  ةـنة  الـــم  اءة  ـية ۛ   تةــفح ـــعةـتح ۛـمنـيـسيــمف  ب ــه ــر  ف ــعفــف  مف يه  اـجةــالف
ةــل ونة الـــةــسفــية لفـنح مةـفىاـحةـــاۛس اي ر نف    ــم وا  ـق ــف ــنفــا ت ــاۜ   وة يف ةـــفة  خة ا نح لة

ينة  ــاللحة ا لةــــــالمفق ونة    ــف ــــنفـــي ذي ةــمف   ب ـــه ــــوة ل ـــيفــالح ﴾٢٧٣﴿ ة ۟ـيـليــهي عةـــ ب الحن م 
ا   وة عةـــــس  ى ن ـــرح دةــنفـــمف   ع ــر   ه ـــمف    الجفــه ــلةـــةى     فةـــيةــلة ةـــوة ال ا ر ــــــنح هة

﴾٢٧٤﴿ ۛ ــمف ـه  بحـ  ــــمف    وة لة رة ـــه  يف ـــلـة ف     عة ــوف لة    خة ـو نة     وة ـزة نـ  حف ــمف    يـة  ه 
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ة ـــو م ـق ــــوا   لة يةــرح  بنــل و نة  الــــكمأف ـــية لح ا   يةــــكفونة  اي و م ـق ــــمة ة يــاللح نةــذي
ةـخةـتةـية ةـال ه  ـط ـبح ل ـمةــالف نةــطةان   م ـيفــشح ۜ    ذن ةــكة  ب ـسح اواـمف  قةــه ــاة نح ال  ة ذي يــالح
الحةــال ل ــثفــع  م ــيفــبةـــالف بنواۢ وة ة ــرح  حةــيفــبةــالف الحن لح نفـعة  وة بنواۜ   فةمة مة الرح  ة رح ا نحةمة اي
ع ــمة بح نف ـظةة   م ـــوف ال مفـلةــاۛسـه  مةــلةــى فةـهنـتةــا نفـفة  هيـرة ا  ـــۛفۜ  وة ه  لةىر  اي ااءة ه  جة

ق ـمفـية حة ﴾٢٧٥﴿ ۜ نف الحن  مة ائ كة وة لن ادة فةا ول اب  عة حة مف الصف ۛ ه  ةار  اـيـفي النح ونة هة ال د  خة
نحة اي ﴾٢٧٦﴿ ب يالحن   ي رف بنواوة ۜ وة الرح  قةات  دة ة بح  الحن  الصح ي ح  ة ــكملة يم ـكفلح الثي ار  ة فح

عةـن ــانمة ال ـم ـوا وة ة الـل وا الصح ات  وة ةـقة حة وا الصح تةـلنـام  ان االــوةة وة كنـو  ة وةةــزح ينة الحةذي
ۛ دة  ـنفــمف ع ـــر  ه ـــالجف مف بح ه  لة خةرة لةــوة ف  عة لة ه ـوف مف  وة ه  ن ونةـيف زة مف يةحف مفـه ــلة
ا وا ـااليح ــية ةق  ن وا اتح ينة انمة ةذي االح ة  هة ابـةالحن وا مة ذة ر  يةـــوة اـنة الــم  ق  بن اينف وا ـرح  ﴾٢٧٧﴿

ب  م ــوا  ب ــأف ذة ن ــل وا  فةـعةـففــمف  تةـــا  نف لةـفة رف نةــحة ﴾٢٧٨﴿ ينةـؤف م ـم مف  ــت ـنفـكم ني
رة س  ۛ   وة اي نف  ت ـــو ل ـوة ؤ ن س    المفكمــلةـــــمف   فةـــت ـــبفـــهي ال ـــمف   ر  ۛكمـــوة مف الحن 

رة ة ـــسفــــانة  ذ  و  ع ـكفوة اي نف  ﴾٢٧٩﴿ ونة  وة لة  ت ـــل ــــظفـــلة تة و نةــلةــظفـــم  م 
لن ال نف    تةـــۛســيفــى  مةـاي ۜ   وة ة  ة ق ـــۛصــرة اي نفمف   كمــر   لةــيفــوا  خةــدح ة ـظ ــنةــفة رة

ة ا تح وا  يةـــــوة ىا  ت ـــق  م و نة  فيـــرف جةـــوف لةىه   ـــيــع  اي ﴾٢٨٠﴿ و  نةـ  تةمفــت ــنفـكم لةم  عف
﴾٢٨١﴿ االحن   ــس   مة ـفف ـى ك ــلح  نـة ـــوة فحن ـ  ة ت ـمح ـ    ث

۟كف ونة ظفلةم  ه مف لة  يـ  ــۛسـبةـتف  وة
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يح  ةــال االح يـهة اــنة  انمةـذي ذةا تةـن  ا يةـــوا  اي يفــمف  ب ـت ـــنفـــدة اـدة لن ىــم  ل  ــالجة ىـن  اي ۛسمحى ا اـية
يةأف ۛبـب  ب ــات ـكف  مفكمـنةــيفــبةبف   ـت ــكذــيةــــوة  لف ل    وة لة دف الفعة ۜــب ــت ــكذاـفة وه 
ه ـــكفۛب ــت كذالنف يـة لحةمة ا عة لفـت ــكفــيةـلفـ فةالحن   مة ۛ  وة ل ل ـي ــبف ي مف الحةذي ب ـات ـــكف
لفــحةـــالف ةــــيةــقح    وة ةه    ق   ـــتح بح ة    رة يةالحن لة ىاۜــيفــه   ۛشــنفــسف  م ـخةــبفــوة ـ ه ــيفـــلةــعة 

ةــكف ي عةـانة الح يـقح  ۛســحةــه  الفـيفــلةـذي ىا الوف ۛضـفي يع ـعيــه تةطي ىا الوف لة يةسف يف ا نفــفة
وة   فةلفي مف ة  ه  لح يفـعةــالفـه    ب ـيح ـل لف  وة ل ـي م  يدة وا  ۛشهي د  ه  تةشف ۜ   وة اسف ن ـدف ل  النف

ۛ كمـال ـر جة ج كملةمف يـة فةا نف مف رة ال تةـونةارة امف نفـلةيفن   فةرة ج ل   وة محة ان   م  نفـم 
ااء  ــهةــالشح  ةــض ــالنف  تةدة ا فة لح يه مة دن اـــت ــايحف يه مة دن رة ايحف ذة كح  ۛضـتة نة  م ـرف نةــوف

يةـــخف لة ۜى  وة ا د  ع ــهةـشح ــأفۛب الـــرن ااء  اي ذةا مة لة  تةـدة اــةـسفــواۜ  وة وا  النفـم  الف 
يرىا  الوف  اـيـبيـكفۛصغي لن ۜ   ذن ل ــل ـى الجةـرىا  اي دةــمف القفكمــهي نف ۛسط    ع  ت ب وه كذتـة

القف م   ــــوة ةـلـ ل وة ا دة ة    ـشح اهة ة تةـــوة الدف نن تةـــــــى  اللح اـرف ا النف تـةـاب  ة لح ونةكموا  اي الحن 
ةى ت ـاض ـحة يـرة ونةـدي اـر  لةيـف  مفكمـنةـيفـ بةهة ةكمفةلةيفۛس عة نةاح  اللح مف  ج  ةىـجةـــت  ارة

ا وا ــه ـــالشفوة ة  كةـۛضاـــمف    وة لة ي ـــت ــعفــايةـبةــ اي ذةا تةد  ب ـــات ـــا رح اۜــوهةـب ـت ــكذـــتة
نف  تةــيـــهيــۛش ۜ   وة اي ةـــل وا   فةـعةـففــد  نح وق    ب ـــه     ف ـــا  ةكمــس  اتح ۜ   وة واـق ــــمف لة وة

﴾٢٨٢﴿ ۜ ة ــالحن ـم  ـح ـــل  ــــعة ـيــم كم   ب الحن  وة الحن ۜ   م    كم    وة  يـ  ــلي ء  عة لح  ۛشـــيف
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﴾٢﴿ َبَقَرِة وَرةو الع سو ﴾٢﴿ 48
لةـلنى ۛســمف عةـت ـنفــكم ر  وة وا ـــمف تةــفة د  ىا فةــات ــكفج  ب وۛضة ۜ فةا نفـب قف ان  مة هة ر  اينف وة

ة الحن نة بة ض ــالم  ت ـي ـلفـضاا فةـعفـمف بةكمعف ي اؤف انةــؤةدح  الحةذ  نة المة لفــتةــم  ةـيةـــه  وة ق ــتح
لة تـة ةـوا الـم ـت كذوة مةـشح ۜ  وة ادةةة ا  فةــمفـت ـكذنف يـةــهة ةــهة نح ث ــا  ا ان ۜــب ـلفــم  قةــه  ه  ة بح ۜــرة ه 

حن  ۜل  ض  ةرف ا ف ي الف مة ات  وة وة من ا ف ي السحة ﴿٢٨٣﴾ مة الحن  ل ونةوة مة ا تةعف ۟  ب مة يم  لي عة
ت كمف س ـــي النفــا فايـد  وا  مةــبفــت  وه    ي ــخفــمف  الوف بـفــف  اس  ه ــمف   ب كمحة اينف وة
ب    مةــعةـــــنف يةۛشااء   وة  ي ــمةــر   ل ــف ـــــغفـــيةــــفة ۜ   وة ــــــنف  يةــذح  الحن ۛشااء  ۜ الحن 

س ــانمة نفــول  ب ـنة الرحة ه   م  لةيف لة اي ا ا نفز  ا مة ﴾٢٨٤﴿ ء  قةــلح  ۛشــكملنى ــعة يـــيف ر ــدي
الف ۜ  ـن ـــؤف م ــم ــوة اــــوة مةب الحن     نة ــــلح  انمةـــكمونة هيــب ـــت ـــكمهي    وة ــت ـكفــئ ــلن بح  هيــرة

نف ر  س ــــنة الحةـــــيفـــرح   ق      بةـــفةــــلة ن  واــا ل ــهي    وة قةـــل ــــد    م  ۜـــل ـــس وة ر   هي
لح ف  لة كة يـ  ﴾٢٨٥﴿ الطةـۛسم  نةا وة انةــففــا غ ـنةــعفــعف ةنةا كةــرة بح لةيفكة رة اي ير   وة صي الفمة

ة و  سفـففــنة لح اۜ  لةـعةــساا اي اـهةــهة ااكفـيفــلةـتف  وة عةـبةــۛسكفا مة امة ۜـبةــۛســتةــهة تف الحن 
اـــــؤةا  خ ــــــلة  ت  نف   نةــذف نة اا  الوف   الخفـــيـــسيـــــا    اي ۛـأف نةــطةــــنة ةا بح اــنةـــ   رة ة بح اــنةــرة

اا ايصفـيفـلةـعة لةىــكفرىا ــنة لفتةه   عة مة ا حة ل نةاۛ   مة نف قةبف ينة  م  ةذي ةنةاالح بح رة لف م  لة تةحف وة
طةـمة اغفــنةا ب ـةة لةـاقةـالة ةا    وة نح ف  عة اعف ۛ   وة نةا ـف ــهي مف حة ارف لةنةا   وة رف مح  لة ت حة نةاـلفـوة

﴾٢٨٦﴿ ــالنفۛت   م   الف ــوف ــقة ى  الف ــلـة ـا   عة نـة ـــرف ــيــنةـا   فةا  نفـــص  ــوف لن  مة
ينةكف ــري ــاف 
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49 ﴾٣﴿ َن رى ِل ِعمع وَرةو اى سو ﴾٣﴿

نة                رن مف ة  انل  ع  ورة             س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

لة ة لةيفكة نةزح قح  عة تةاۛب ب الفحة الفك  ﴾٢﴿  اللحن 
ا هة لة لن  اي

ة لح ۙ اي وة يح  ه  ۜ الفحة يح وم  الفقة ﴾١﴿ ۛ اما ا ل
ه دىى بفل ــنف قةـم  ﴾٣﴿ ۙ يلة الف نفجي يةة وة رن ةوف لة التح النفزة يفه  وة ا بةيفنة يةدة ىا ل مة ق م ۛصدح 

لة النفزة ۜ وة قةانة رف ينة الفف  ةذي ة الح نح  اي

وا ب كف ر  ذةاب ـــمف عةــه ـــلةالحن   انيةات ـفة ل لنحةاس 
ة    نح ة اي ىـية لةالحن فن ه ـيفـلةـعة خف ﴾٤﴿ يــۛش ۜ  وةـدي يــــ  عةالحن د  ا م ـقةــت ـــز   ذ وانفــــزي

وة ي ه  ك مف الحةذي ر  ام  ف ي ي ۛصوح  حة ةرف الف ﴾٥﴿ ء  ض  ف ي ۛشيف ةرف  الف
لة  ف ي وة

ا مة ة ۜاالسح ء 
وة ـذي ه  لة يالـة لةيفكة النفزة تةاۛب عة الفك  ﴾٦﴿ ۜ كةيفۛف ا يةۛشااء  هة لة لن  اي

ة لح وة اي يز  ه  زي يم  الفعة كي الفحة
ات  انيةات  كةمة ة م حف نح تةاب  ا مح  ه  ر  الفك  ا خة ۜ وة ات  تةۛشاب هة ا م  ة ينة فةاةمح ي الحةذي مف في ق ل وب ه  ه  نف م 
الفـيةـفة ااءة ه  ابفت غة نف ا تةۛشابةهة م  ةب ع ونة مة ابفـتح تفنةة  وة يـف  ااءة تةأفوي ايةـت غة مة ۛ وة لةم ـل هي عف يفغ  زة

اس الحن ۢ ة الرح ول ونة انمةـــم  يةـلفـع ــالف خ ونة ف يـ وة ةاب ــق  ۙ ــنح نف لح ـكمهي د  م  نف ع  ا يلةه   تةأفوي

ة لح اي
ة بح اـنةــوبةـل ــ ق  غف ز ــت  لة اـنةــرة ﴾٧﴿ ۛ بح نةا مةرة ةــــايةـ  وة ةكح ل ــــذح ا ا ول ة لح ة لفـر  اي بةاب ــوا الف

﴾٨﴿ نف لة هةبف لةنةا م  يفتةنةا وة دة ذف هة دة اي ةىۛ  ـبةعف مة حف نفكة رة نحةكة د  اب اي هحة النفۛت الفوة
﴾٩﴿ اا ةنة بح نحةكة رة ع  اي ام  م  جة يفۛب لة النحةاس  ل يةوف  رة

ة نح ۜ اي يه  ة في ل ف  لة الحن ا ي خف يعة ۟الفمي دة
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بزح

﴾٣﴿

نة م  ينة  ة الحةذي نح وا لةكفاي ر  ن ية عةـنف ت ـفة ال ـمف  المفـه ـنفـغف د  ه ـه ــوة ا الوف لة لة مفـمف وة
أفب   انل ــــكف دة ﴾١٠﴿ اــىــيفـــۛشالحن   ا ول لن ۙــــو د   الــــمف   وة ق ــــكة   ه ـئ ـــاۜ   وة ةا ر  نح

ة الح يــوة ۜ ـل ه ـبفـنف قةــم نة  ــذي ة ب ـــكفمف م ــذة ه ــاة خةـنةاۛ    فةــات ـانيةـوا   ب ــذح عةــف  ۙــرف نة وف
ةــلف  ل ـــق  يـلح نةــذي ﴾١١﴿ ۜ   وة ـــه ــــوب ــذ ن ــــ ب الحن  اب ــــــع ـــد  الفــدي يــ ۛشالحن  مف قة

﴾١٢﴿ لنكف ۛشر ونة اي ت حف لةب ونة وة وا ۛست غف ر  ب ـهةــى جةـفة ۜ وة ةمة اد ــم ـــۛس الفـئفــنح هة
يةكمـــــانة لةـكف يل ـة   ت ـئةـتةاۜ  ف ـقةـتةـالف ن ـيفـتةـئةـي ف ــة  فيــمف ان ي ۛسبي ات ل  في قة دفــقة

ى  ـــوة ا خف ة    يةـــــــا ف ـكفرن أفية  الفــه ـيفـلةــثفـمف    م ــه ــرة وف نةــرة ۜــيفـعةــمف   رة ن  الحن 
هي  مةـصفـنةــد   ب ـؤة ي حـي  ة  فيـــنف يةـــر  نح ۜ   اي ل ــۛشااء  يـرة ةى  ل  ولل ـبفـع ــكة لةـي ذن الحن وة

ي ح ةـــلـنة  ل ـــز  ةـبح  الـــاس   ح ـنح ات   م ـــهةـشح ء اۛساــنح ـنة الـوة ﴾١٣﴿ ة بف ۛصار ــــالف
الف ة   م ـنفـقةـم ـالف ير ـنةا طيـقةـوة ةهةـنة الـطةرة ل ـذح يف الفخة ة  وة ة ضح الفف  ب  وة الف ينةـنيـــبةـوة

ة نف الف الفـعةــــوة ل ــحةـــام   وة ۜ  ذن ث  نفـوة   الـينـحةـاع  الفـتةـــكة  مةـرف ۛــدح  يةا مةـم ـالف ة ة ـۛسوح
ر ـــمف  ب كمئـ ـبح ـلف  الؤ ل نةـق  يف نفخة م  ﴾١٤﴿ ه   ح ــنفــع الحن   وة ان ب ـمةـن  الفـسفــدة

نفـم  ۜ  كمـــــذن ل  ةمف يـل لح ا  ع ــقةــ  اتحةنةـذي مف  دة ـنفــوف بح ه  ةــــــجةرة يــــجفـــــات   تةـنح ري
ةـــــطةــــم  ة ـــهح رة ة نفــــتة ا  الف ت هة ار    خةــــــحف يــا ل ـهة ا ج ـــيـــنة     فيــدي ا  وة الزف وة هة

﴾١٥﴿ ــــــــنة ا ن     م  ــــوة ۜ    وة ر  ضف ـــالحن  وة      الحن  ـــيــر    ب ا لف ـــــصي ۛـــ  بـة ــــبةـاد  ع 
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بحةونةــو ل ــق ـــية اــ    رة ـةاـنة نح اـــ  اي ةـــا   انمةـنة نةاـــو بةــا   ذ  ن ــنةــرف لةـف ــا غفـا  فةـنح ة يـاللح نةـذي
اب ـالل ة يـصح الـري قيـنة وة ا د  ة الفـيـصح يــان ـقةـنة  وة نةــتي ﴾١٦﴿ ق   ةـــذةاۛب الـــنةا عةـــوة ۛـنح ار 

ة الحن دة ـه ــۛش هةه ــالنح لن اي ا ﴿١٧﴾ لة الف ينة وة قي ف  نف الفم  تةغفـم ـوة يـسف ري ةسفــنة ب ـف  ار ــالف حة
اــمةـــوة الف ا ول ل ــكفــئ ـلن اـلفـع ـــــوا الفــة    وة ۜـسفـق ـالفــا ب ـىمــائ ـم   قة لنهةط  اي ا ۙ  لة وة ة ه  لح اي

ة ال نح ينة  ع ـاي م  الحن دة ـنفـدحي لة ﴿١٨﴾ الف  سف ة   لح يــعةــــالفوة  ـه اي الفـزي ۜــيــكيـــحةــــز  م 
ةۛف ـــلةــتةـاخف ينة ـالح ت ذي ةـتةكنــوا الفــا ون لح ااءة ـد   مةـعفــ بةنفــم  اۛب اي م ــه ا جة ا مة وة

ىا  بةـــغفـــــبة ۜ  وة مةـه ـنةــيفـــي يةــرف  ب ــف كذنف  يـةـــمف ة ــفةالحن  ات  ـان ةا نح الحن م ــلفــع ــالف
ااجح وكة  فة جفـمفـلةـلف السفـق ــفةا نف حة حن يةـه ـــت   وة ﴿١٩﴾ ل  يع  الفـۛس ۛساب ـري ح 

ۜ  وة ق ــعةـــبةــاتحـة ةـلف  ل ـــن  يــلح نةــيحيــتةاۛب   وة الف  مح ــــكنــــوا  الفــنة  ا ون ت ــذي مة ن ــــوة
وا  فةـلةـا نف السفـفة نف  تةــتةـد   اهفـقةـــم  اي اۛ   وة وف ةـــدة لح ا فةــوة ةــــوف نح اــا  مة ال  سف ۜــت ـمفـلةـءة مف

ة ة  الح نح ينةــاي ذي ﴾٢٠﴿ ۟ــبةـــــع ــــالفـر    ب ـيــصيـــــ بةالحن  لة غ ۜ   وة ــبةـــكة الفــيفــلةـــعة اد 
يةـــب  يةالحن ات  ــان ةــل ونة  الــــت ـــقفــ  وة ۙ ـــر  حةــيفــغةـــنة   ب ـيحيـــــب ـــنح قح ونةكذـــــية ر  ف 

ينة    ةذي ةـ النةــ م ط ـسفـق ـالفـر ونة   ب ـيةأفم الح ۙ  فةـنح ه مفرف  ــشح ــبةــاس  ية ل ونةــت ــقفـوة
ا ةــئ ـــا وللن يــكة  الح ا ـــتف  العفــطةـب ــــنة   حةـذي مفـــه ـــل مة ﴾٢١﴿ م ـيـــذةاب  الليــعةــب 

﴾٢٢﴿ ـا  لة مة ة      وة ــــرة نخ  الف ـــيةـا   وة نف يــنةـــف ي الــــدح  ــــري اص  ــــنف    نـة ـــمف   م  ـــه 
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لةــتة ةــرة اي يــى الح ت ـذي ىا  م ــــوا   نةــنة   ا ون يب نةــدف عةــاب    ي ـتةــكنـــنة الفــــصي وف مفـاللة
ة يةـــ ث  مف ـه ـنةــيفــمة  بةكميةحفــل الحن  اب  ـتةــكن يـى  فةـوة لحنــتةـــمح مفـه ـنفـق   م ــري لنى اي

ل  ةـكة ب ـذن ىاـمةـتة نفـوالةـال ـمف  قةـه ـاةنح ةام اليح ا ة لح ةار  اي نةا النح ة سح ﴾٢٣﴿ ه  ض ــعفـم  مفـوة ونةـر 
ۛفـيفكفـفة ﴾٢٤﴿ غةـعفـمة ودةات    وة ة ه ـــد  ي مفـرح يفي اـه ـن ـ دي تةـية واـان ـكفمف مة ر ونةـفف

نةاه ـمةـجة يةتف مفـعف و  فح  يه  وة يفۛب في رة م  لة  ل يةوف
تفـبةــۛســـكفاـس  مةـففـلح  نةـكم اي ذةا

ةـاللحنل  ـق  مح ال   ه  ت ي الفـلفك  ت ـم ــكة الفـمة لفكةـم ـؤف ﴾٢٥﴿ ه  ونةـلةــظفــلة ي مف  ــوة م 
ز  ع  الف لفكةـوة تةنف نف تةـ  م م  ت ۛشااء  ـمحة ت ـتةنف ــمة  زح ــع ـ  وة لح ـــۛشااء  وة ذ  نف تةۛشااء ـمة

ةيفلة ﴿٢٦﴾ ف يت ول ج  الح نف ۜ مة كة تةۛشااء  نحةكة ب يةد  ۜ  اي ر  يف لنى الفخة ء  ك لح  عة ير  ۛشيف قةدي
ت  ةـال ج ـول ــوة ارة ـنح ة  ف يهة ت ـالح ل   وة ج  الفـيف ر  ةـخف يح نة حة ج  م  ر  ت خف يح ت  وة الفمة ار ـال ةهة نح

ذ ـلة ية تحةخ  ﴾٢٧﴿ تةـنة الفـۛت م ـيح ـمةـالف يح   وة ز ق ـحة ۛساب  تةۛشااء   نفـمة  رف ح  يفر  ب غة
ل كة ذن م ـالف ؤف نف د ون ــكفـالف ن ونةـم  ااءة م  ل ية ينة الوف ري ۛ وة اف  ينة ني م  ؤف نفالفم  لف مة عة  يةفف

ۜــيــقنــت  ةى ا  النف   تةـي  ۛشــ فيالحن  نة ـۛس م ــيفـلةــفة ة لح ء   اي ةــــيف وا   م ــــتح مفـــه ـــنفـــق 
نف لفـق  وا اي ف  ا ت خف ي مة في ﴾٢٨﴿ ذح  ي حة لةىــففـــنة الحن  م كمر وة اي ير الحن  ۛسه ۜ وة صي  الفمة

ت مفكم وه  يةــ الوف لةـبفد  ه  ـعف ية الحن ۜ مف ةــي الــا ف ـ مة م  ــلةــعفــــوة اـمنـسح ت  وة ور ـص  د 
﴾٢٩﴿ ۜ    وة    ة رف ض  ـــي   الف ــــا     ف  ــــلنى  الحن   وة  مة يـر كمعة ء   قةـدي ــــلح  ۛشــيف
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د  ــتة نف لح ـكمج  لةتف  م  م  اعة س  مة اعة نةفف مة ۛ  وة ۛضرىا م حف ر  يف نفــتف م ـلةـم ـخة مةــية وف
دح  لةــتة ة  بةــوة النح بةـنةـيفــوف ا  وة ا ـنةـيفـهة ي ـيـعيــدىا بةــالمة ه  ر  ـــحةــدىاۜ  وة ا الحن م كمذح  ۛ ــس  وء 

نف ـق  بح ـمف ت ـت ــنفـكملف اي ةونة ـح  الحن ﴾٣٠﴿ ؤ نف   ب الحن   ۛسه ۜ  وةــففــــنة ۟ـبةــــع ــــــــالفـرة اد 
الحن وة ةــفة ية الحن م  كمبـفـب ـحفـي  يـونيـع ــب ــاتح لةـف ــغفــــ  وة ۜكمـــوبةــمف  ذ ن كمــرف مف

يع  لفــق  ة وا ـالطي الالحن س ـوة ۛ فةـرحة ةــا نف تةـولة افةـوة لح ة ـوف ةا نح الحن ﴾٣١﴿ حي ر  وـف ــغة م ــيــرة
ة نح ة  اي اىـــطةــاصفالحن ن  فن انلةـىوحــاندةمة وة بف ا وة هيــاي مةـيـرن ﴾٣٢﴿ بح  لة ينةـالفكة ي ح  ري اف 

ة نف بةــةى بةـذ  رح  يح ا م  هة ض  ۜــعف ض  الحن وة  عف ﴾٣٣﴿ انلة نة عةـمفــع  وة الةـالف لةىــرن ۙـعة ينة مي
ذف قةالةت  الت  اي رة نة امف رن مف ح ع  ب  نحيي رة ت  اي ي لةكة نةذةرف ا في مة ﴾٣٤﴿ يع  ۛ ۛسمي يم  لي عة

ا ة ا فةلةمح تفهة ۛضعة وة ﴾٣٥﴿ ي رىا بةطفني ة رح ةلف   م حة بح ۛي فةتةقة نحي نحةكة  م  يع  النفۛت اي مي يم  السحة لي الفعة
بح   نحيرة ۛضـاي اا ا نفـي وة ت هة ۜى وةــعف ۛضــم  ب ـلةــــالعفالحن  ثن اوة لةـعةــمة ۜ  وة ۛسـيفـتف قةالةتف

ۛىـكف ا مة الف نفثن ت هة يف ة نحيي ۛسمح اي يةـوة ايـرف ح ن اي ي يـمة وة اب ــا عي ةـذ هة يح ذ  رح  اـتةــكة وة هة ة ر كفالذح
ةـقةــتةـفة اـلةـبح اهة بح هة ب ول  رة ۛسن   ب قة ا حة النفبةتةهة وة ﴾٣٦﴿ ةـال نةــم  ة جيـال طةان ــيفـشح م ـيـرح

ىاۙ  وة كةـۛسـحة ةـــن ازةـلةـــفح  هة
ةــــكف ةـــكماۜ  ـر  يح ا دةخةـلح ا  زةـلةــلة عةــمة هة  يف

ةاـكف يح ر  اــىا تـبةـنة
اۜـهن ذة حفــالف جةــم  ا ۛبۙ   وة زفـنفـدة  ع ــرة ا  ر  هة يةـامةــالة يةـاۛ  قةـقىدة لةك  ى ـم   النحنــرف

﴾٣٧﴿ تف  ـد  قةــالـة ـــنف ـــنف ع  ــوة م  ۜ ه  ةالحن  نح ة اي ق  الحن ز  نف يةرف ر  يةۛشااء  مة يف ۛساب  ب غة ح 
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ةــكف ا زةــدة عة يح ةاــــر  بح ۛــ رة نفــنف  لةـــي  م ـبف  ليــ هةرةبح الة  ــ  قة ه  كةــد  كةــنةال ـــه 
تفـنةــفة ة ـالف ه ـــادة ائ كة لن مة ﴾٣٨﴿ ة يح ةــبةـــيح ـــةى  طةـــذ  رح  نح اــع   الــيــميــكة  ۛســةىۛ   اي ء اـدح  عة

ا ۙـائ م  ي ـقة ا ب  رة حف ي ف ي الفم  ةۛصلحي ة    النح ىا الحن ق ينى م ۛصدح  ر كة ب يةحف ي بةشح  ه  وةــوة
ىاـــب ــــو رىا  وة نةـص ــــدىا  وة حةــــــــي حــــ وة ۛس  الحن   نةـــــم  يح ة ــــــمةـــــــــل ــــكفب 
ي غ كمى يـةـالنحن رةبح  الةــقة قةـون  لي م    وة ن يةـدف  بةـلة لةغة ﴾٣٩﴿ نة ينة م  ال حي ة الصح

﴿٤٠﴾قةالة التييـبةــكنــالف رة امف اق  ر  وة ۜـعة ل كة ــــكف   قةالةر  عةـ يةالحن ذن ايةۛشااء ـفف ل  مة
ايــــــاجف لف ل ية يـعة ةقةالة ةىۜ   ـــان يةت كة اللح ـ ان حـــكفت ةمة  ــل  ةام ـثةـلنــاۛس ثةـالنح ةة  اليح بح  رة
اذف زىـــرة مف بحةكة   رفــــكماۜ   وة ۛسكف رة يرىا  وة ـحف  ب الفـثي الف بـفـبح  يح  وة ش  ۟ـكفعة ار  ة لح اي
ذف اي اـمةـالف ت ـقةالة وة يةـــة   يةامةـكفـئ ـلن ة م  ـــرف نح ة اي طةـفنـطةـاصفالحن ةــيك   وة ك ــهح رة ﴾٤١﴿

يةــيةا مة يـم  اقفــرف ن تي ﴾٤٢﴿ ا صف نةـيـميــالةـعةــاء   الفـۛساـــلنى ن ــك   عةـــيـفنــطةــوة
ل كة نف ذن نف م  اـال يفب ـالف ء اـبة غة ﴾٤٣﴿ بح ك  يل رة ج دي اسف ي  وة كةعي ارف عة وة ينة مة اك عي ة الرح

لة ۜـيفـــاي مةكة يفـنفــكم اــ وة ذفــه ــۛت لةدة مفــلة مةــق ونة القفــلفـي    مف اي مف  اليح ه  ه  ه ــيــوحيــن 
ذف  ت ـالةـقة اي ﴾٤٤﴿ يةـمة ل ــف كذيـة مة   مة ـرف ذف ـۛت لةــنفـكما ـوة مف اي يفه  ونةــيةدة م  تةص  خف

يةم  رف ة  مة نح ةاي ر ك ـ ي بةالحن ه ۗ كف ب شح  نف ة  م  يح ـه  الفــم ـ ايسفل مة سي مة اــالف لن ة   يةاـكفـئ ـمة
﴾٤٥﴿ يـۛسى ابفـن  يةمة عي رف ة  وة مة رة نخ  الف ـيةا وة نف ىا ف ي الدح  يه جي نة وة ۙم  ينة بي ة رح قة الفم 
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تفــقةالة ﴾٤٦﴿ يـ  حكفوة ةاۛس  م ـــل  م ــالفمة ف يالنح لى  وة د   وة كةهف ال  نةــهف ة ينةــالصح حي
الحن  لةكم النحنى يـةرةبح  ي وة لةــون  لي ي بةـد  وة ني ۛسسف ۜ   قةالةــمف يةمف  ۛشر 

ك ـذن ل ـكف
ذةاقةــا يةـمة ۜ  اي ى  المفــۛشااء  ا ةـرىا  فةـضن نح ا  يةـا  ون كمــيةـنف فةكمه  ـق ول  لةـمة ل ق ــية خف
ي  الفــكنــه  الفـم ــلح ــعةــوة الــمةــكذح ــتةاۛب  وة ةــةة  وة يــتح الف  نفــوف رن ۛـــةة   وة يلة جي ﴾٤٧﴿

س  رة لنى ــوة ايـــبةولى  اي نحي ني لة  ال اايـي رة ئفتـ   دفـــي  قةــايسف يةــمف  ب كمج  نفـــان ة   م  ﴾٤٨﴿

ايي الخف ح ين  كمــق  لةـل ـالن نة الطحي يفــكفمف م  ر  فةــهة ةيف ة  الطح يه ـــة اةنفف خ  في بح  ۙكمـــرة مف
ن  ـــ ب رىا  ـــيفـــطة ۛ   ا ذف ا بفالحن  ة ــــــوة ئ   الف ةبفــمةـــكذر  الف ۛصـــــهة  وة رة ون ــكمــيةـــفة
تنى ــمةــــالف ذف ن ــ ب وف ۛ    ا  ا  نة الحن  ا  تةـــمف    ب كمئـ ــبح ــ وة ونةــل ـــكمأف ـــمة ـي ــوة ا  حف

ة خ ـــتة ۙ ــــدح ي ر ونة ة فيكمو ت ــي ــب  في نح ۜ   اي ن يةـمف نفكمةى  لةـي ذن ل كة  لة مف اي مة اـــوة
ا بةــا ل ـدح  قىــۛصــوة م  نة الــــنة يةـيفــمة ة  م  يح ةـدة يــتح رن ة ـــوف ﴾٤٩﴿ ۛــم مف ـت ــنفــكم ينة ني ؤف م 

لةيـفـمف بةكمـلة مة عة رح  ي ح  ۛض الحةذي تـ  مف وةكمعف ئف يةـمف  ب كمج  نفـان ة  م  ل  ح  ةـوة لح
ة  نح ة  اي بحيالحن بح  وة يــرة مفكمـــرة ﴾٥٠﴿ بح  ةـ فةمف كمرة وا ــــاتح ة ق  ال طيالحن ون ـع ــيـــ وة
اا الحةــلةــفة ة ة  عيـمح ىـيـسح سن ﴾٥١﴿ و ه ۜ   هنــب ــفةاعف ا  ص ــد  ا ط    م سفــذة يم ـتةـرة قي

رة قةكمـــالف لةـۛصــنف النفــالة  مةــفف ي اي ۜى ـا راي ار  يح ــالة الفحةـــ  قةالحن  ونةــوة ه ـم  م ـنف
﴾٥٢﴿ ن  النفـــنة ۛ ۛصا ر  ــــحف ةاـــ ان مةالحن  ۛ نح ا شفب الحن  ةا  م ـــدف  ب ـــهةــ  وة ونةـم ــل ـــسفــاةنح
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ةا  ب ـــانمة ا النفـــنح ا لفــــمة ةـــزة اتح ةــاالـنةــعفــبةـــۛت  وة عةــنةا  مةـبفـــت ــكذاــولة  فةــس  رح ة بح اــرة اــنة
﴾٥٤﴿ مة مةـكفـوة وا وة ر  الفـ خةالحن وةالحن ۜ رة ـكفـر  اــيف ۟كنمة ينة ري ﴾٥٣﴿ اه ـال ة يــشح نةــدي

ىــيــا عيـيةالحن   ا نحي سن حـتةـــي م ــاي في اف ـيـوة رة ر كةــكة وة م طةه ح ة وة لةيح ع كة اي ذف   قة الةــاي
ة يــالح جةكفنة ـــذي وا  وة ر  ةــاع ــفة يــل   الح ةـذي ةــوكة   فةـع ـبةــنة اتح ينةـوف قة الح ذي نةــم 

م كمفةاة حف لنى يةـــفةــكف اوا  اي م  الفـــــر  ۛ  ث ـمةـينــق ـــوف لةــة  ة  اي ة  مةـمح ج ــيح مفكمع ــرف
ةــفة ةــاةمح يــاالح واكفنة ـذي ر  فة ﴾٥٥﴿ اـيـمف فيكمنـةـيفـــبة يــكم مة ت مف في تةــه  تةـنف ل ف ونةـخف

مفــه ــــلة ابــمف  عةـه ــذح  ب ـا عةـفة يــا ۛشــىذة ن خ ـيةــــدح  نفـال دىا  ف يـدي الف مةــــا وة ة    وة اـرة
ة المح ةـوة عةــاالح ن وا وة ينة انمة مفـذي يه  ات   فةي وة فحي ال حة ة ل وا الصح م  ﴾٥٦﴿ نف ينةـ نةاص م  ري

ل كة  لةيفكة نةتفل وه  ذن نة عة نيةات  م  الف ﴾٥٧﴿ ۜ وة مف ه  بح  لة الحن ا ج ورة ينة ي ح  ةال مي الظح
ة مة نح ىـعي ثةلةـاي  الحن دة  ـنفـع  يسن

ه ـمةـكف لةقة ۜ  خة ثةل  اندةمة ﴾٥٨﴿ ال كفـوة الفحةـذح  يم ـر  كي
نفـــم  قح ـحةــاللف ﴾٥٩﴿ اب   ث ـــت   نفــم  ة   قةــــــرة ون ـــكمــيةــــــــنف فةكمه   ـــالة لةـمح

اــمةــفة ةـنف حة نفه  ــيـكة فيـاجح ﴿٦٠﴾ م  بح كة نة نفكملة تـةــ فةرة ينةـتةـمفـم ــالف م  ري
كة   ااءة اجة نة  مة الةــلف   تةــق ـــم    فةـــلفـع ــالف م  ا  نةـــعة ع   البفـــوف اــــدف نةـنة اـاءة د ــــعفـــبة

ن كم ن ــمف  وة نةا  وة ال نفكمۛسااءة  ــۛسااءة ۛســمف  وة ۛسـنةا   وة ال نفـف  ك مفــف  البف اــوة اءةـنة
﴾٦١﴿ ة  نةـــث  ينةـكفــــلةى الفــ  عة  الحن ۛتـــنةــعفـــلف  لةــعةـجفــنةــلف  فةـه ـــتةـــبفــمح بي ا ذ 
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ۛصــلة وة الفقة ا ـص  الفحةـه  مة ۛ وة نفقح  لنم  ةــ  اي لح ة      الحن ۜ      ه   اي ةوة  اي نح ة هن الحن نح اــاي ذة
ةــا نف تةــفة لح ا  فةـــوة ةــوف ةا  نح يم   الحن لي ۟ عة ينة دي س  فف ب الفم  ﴾٦٢﴿ يـعةـوة الفـه ــلة يم ـحةـز  الفـزي كي

اــق  لنــالةـعةــاب    تةـتةـــكنــــالف لةــاالهفــلف ية ا  اي ااء  بةـمةـل ـكفى ــوف نةاـنةـيفــة   ۛسوة ﴾٦٣﴿

ة نة ة   ـــب ــــعفــــال لح لح ة   دة   اي كة  ب ــشفـــوة لة  ن الحن ىاـــيفــهي   ۛشــــر  ـ مفكمنـةـــيفـــوة بة
ةــية بةـىضــعفــنةا بةــض ــعفــذة بةـخ ـتح نف د ون  ـا بىــا الرف ۜ  ا م  ةــــا نف  تةـــــفةالحن  اــــوة لح وف لة وة

اا لةية تةاب   الهف ااجح ــمة ت ــل الفك  ونةـحة ﴾٦٤﴿ وا ب ــهةـول وا اشفـق ــفة ونةـد  ل م  ةا م سف اة نح
بف امة  ــيــرن هيــاي مة لةــا ا نفـوة ةـت  الــز  يــتح رن الف نفــوف ة م ـيــجيــة   وة لح ۜــل   اي هي د  نف بةعف يــفاي

ااالنف ء   حةــت ــهة ا اؤ ل لة يـت ـجفــا جةـمف  هن ا لةـمف  في هيـمف ب كمـمة ﴾٦٥﴿ ل ونةـعفـالفةلة تة ق 
ااـل ـفة الةيفۛس لة مة ت حة يمة ۜ ـمف ب كمجح ونة في لفم  مفــت ــوة النفلةم   ــعفـيةالحن  وة  هي ع  لفم  ع 

بف انةـكفاـمة هيــاي ىو د  يـه ـــم  يةـيــرن لة نةـح ا ن ـصفــا وة لنـرة ىاوة نفكنيح ﴾٦٦﴿ ونة لةم  لة تةعف
لةى ة الوف نح ةـال اي اس ـنح ﴾٦٧﴿ ىا م  يف ني مةـل ـسفـكةانة حة ىاۜ وة نةـكفاـم ي انة م  كي ر  شف نةـالفم 

ةـلة يـلح ةـذي ا الــوه   وة هنـع ـبةــنة اتح ةـذة ةـب ــنح الح يــيح   وة الحن واۜ  وةـن ـنة  انمةــذي بفــب  هيــا  مةـيــرن
اائ  دحةتف  طة ة   ـوة نففة ل  م  تةاب   الهف لح ونـةـلةالفك  ي ض  ۜكموف مف ﴾٦٨﴿ ينة ني م  ؤف ل يح  الفم  وة

ا لةــا الهفـية ﴾٦٩﴿ ا  ي  ا  النفـلح ـض ــــوة مة ة لح ر  و نةـع ــشفـــا  يةـمف  وة مةــه ــۛسـف ـــونة  اي
﴾٧٠﴿ النفالحن  ا ت  ـانيةـر ونة  ب ــف كذمة  تـةــاب  ل ـتةـكنالف و نةـــهةــشفــمف  تةــت ـــ وة د 

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

057



058

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3-Ali imran Süresi Yaprak 09B Cüz 03 Süre 03 Sayfa 058

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٣﴿ َن رى ِل ِعمع وَرةو اى سو ﴾٣﴿ 58

ونة تةاب  ل مة تةلفب س  ل  الفك  ة ب الفبةاط  قح تـة الفحة ونةكذوة النفت مف ت م  ة وة قح الفحة لة اا الهف ية
قة اائ ـالةـوة ة ـتف طة ل فة نف الهف تةاب    م  ةـن واب ـ انم الفك  ـــالح لةــي ا نفذي ز  ﴾٧١﴿ ۟ ونة لةم  تةعف

ة ينة انمةـالح هة الـذي جف اـن وا وة ار  وة ةهة اوا انخ كذنح ر  ه  لةـف  ۛـرة ع ونة ج  مف  يةرف ةه  لح عة لةىــعة
ت  لة م ـوة اـؤف نف تةـن  ة ل مة لح يــوا اي ـعة دي ۜ  ق كمنـةـب  ة الفــمف نح ى ــلف اي ى ه دة ۙه دن الحن  ﴾٧٢﴿

بح  ۜكمرة مف اى الحةــالنف ي  تن اا  ا ون تيـد  م ـــؤف وــمف  الوف ي ـيت ـثفلة مة اا  جح  دةــنفــمف  ع ــــكمحة
ة  الف نح ۛ  د ــــيةـــلة  ب ـضفـــــفةــــاي ۜ  وةـــنف يةـــ مةه  ــــــيــــؤف تيــــــي   الحن  الحن ۛشااء  لفــــق 

ۜ  وةـۛشاـــنف يةـــ  مةهيــت ــمةـــرة  حفــــصح  ب ــتةـخفــــية الحن اء  ﴾٧٣﴿ اس  يـــع   عةــوة ۛــلي م 
نفـل  الفـنف الهفـم وة  تةاب  مة نفطةار ك  ه  ب ق  نف نف تةأفمة ﴿٧٤﴾ اي يم  ظي ل   الفعة ضف ذ والففة

لة ۛـيفــاي م  كة ه ـ وة نف تةــمف  مةـنف يـــه   ب ــنفــأف مةــنف اي لةــنةار   لة ي ــدي ا  اي يفكةــؤة دح  هي اــي  ؤة دح  هي
ـ اةـد مف كة بـ  ىاۜ   ذن لـ  ـائ ـم ـا ه   قة يف ـلـة ــنةا ـۛت  عة يف ــلـة ـيفۛس   عة ـوا لـة ـمف  قةـالـ  ـه  ـة نح ا ة مة لح اي
يةـنة  ۛســيحيـالف  مح  ۛ  وة يل  لةى ـبي و ل ونة  عة ه ـكف الفالحن ق  ۛب  وة لةـمف يةــذ  ونةـعف م  ف ي

ة نح اي ﴾٧٦﴿ ة  ى فةا نح اتحةقن هي وة د  هف فنى ب عة نف الوف ةبةلنى مة ينةـ ي الحن ةقي تح بح  الفم  ح  ﴾٧٥﴿

ان ــــ  وة اليف الحن د  ـهفـعةــــر  و نة   ب ـتةــشفــية ىا   قةـــمةـــمف   ثةـه ــمة لىـيــليــن يـــالحة نةــذي
الحن  ا نخ ـمف ف ـه ـــلة قة  لةـــكة  لة خةـئ ـا وللن ة   وة لة يـ ـــــي  الف م ـه ـــم ـــــلح ـكفرة
﴾٧٧﴿ ية لة لةيفــوة مةــمف يةـه ـنفظ ر  اي ي وف كحي لة ي زة ة  وة مة ين لةـالفق  مف   وة ذةاب  الليــه  م ـيـه مف عة
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يــفةــمف لةــه ـنفـم  ىا يةـري نةــق مف  ب الفـتةــنةــس ــــاللف لفو ن ۛسب وه ـكنـه  نةتةاب   ل تةحف ة  م  نح اي وة
الحن  مةاب  ـتةــكنــالف ۛ  وة ــكنالف نةــوة  م ــه  اـوة ول ـيةتةاب  د ــنفــع نف ــ م وة ــ ه ونة ـق 

ۛ د ــنفـنف ع ــوة م ــه  ية  الحن  ۛب   وة ه ــــكفـــ  الفالحن  لةى ـول و نة   عةــق ـــوة مفـذ  ا مة وة
ا الفح الحن  ه  ــيةـــؤف ت ـــۛشر  النف ي ــبةـــانة ل ـكفمة تةاۛب  وة مةكذالفك  ﴾٧٨﴿ ونةـيةعف لةم 

الحن  ال ةة  ـنح ب ـوة ة ة  يةـــث وح و لة ل ــمح ةــق  د  و ن نف   ــم ي ـادىا ليــبةـــع وا ــو ن كما س  ـلنح
ةــون ـــك  بح ا ـيحيــان ـوا رة لح ـــت مف    ـت ـ ك نفنة ب مة ونة الفـــعة اـتةــكنـــم  ب مة اۛب  وة لن نفكنوة

ةــمف  النف تةكمرة ــأف م ــوة لة ية ذ و ا الفــتح ائ ـمةــخ  ةةـكفلن ﴾٧٩﴿ ۙــت مف تةــنفـكم ونة دف ر  س 
ر   ىاۜ   اليةأف م  ر   بةعفكممف  ب الفكمالرف بةا ب ذف النفــفف ۟ـمف  م ــت ــدة اي ونة ل م  سف نة يحي ةب  النح وة

اي ذف    ال خة ةـثةاقة الـــيـــــ   ميالحن ذة  ــوة نة  لةــب ـــنح تةـيحي اا  ان نفمف  كمتـ ــيفـــمة م  ﴾٨٠﴿

ااءة ــــة   ث ــمةكذـــــوة ح  ة  جة س كممح اـــدح  ق   ل ـــۛصـــول   م ـــمف   رة مة تةاب ــكن
ة ب ـن ــؤف م ـت ــلة لةــنح ةـص ــنفــتةــهي وة ۜــر  نح القف  قةالة ه  ت ــءة رف ذف  ت مفـرة ال خة مف  وة مفكمعةــمة
ۜي  قةـــمف ايصفكمـــذن  ل  اوا  القفــــري نةــــال  رف النةــهةــاشفـاۜ   قةالة   فةـرة وا  وة الـد  لنىــعة

نف تةــفة لحنى بةــمة ل كة  فةـــوة دة ذن اـــعف لن كةـــئ ـا ول ﴾٨١﴿ عة نةمف  كممة ينة م  دي ا ه  ة الشح
يرةــيفـــغةـــالفة لةــبفـيةالحن  ن  ـــ دي ا السفـــغ ونة  وة مةــلةــه  ﴾٨٢﴿ ا س ــم   الفـــه  ق ونةــفة

﴾٨٣﴿ ىا وة نف  ف يـمة ع ض  طةوف ةرف الف ات   وة وة من  السحة
ه   ي كف لةيف اي ىا  وة ه جةــرف ع ونةـرف
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ةا   ـانمة اا  ا نفب الحن نح مة اا   ا  نفـنةــيفــلةــــــلة   عةز ــــــ   وة مة لة   عةـــــا   وة اىـــــز  لن لفــــق 
اي سف اي سفــمنــوة يلة    وة ة سفــعفــقة   وة يةــحنــعي الف و ۛب    وة ا ط ـبةـــق  بف هيـاي مةــيــرن

ت  ىــية م ــا ون عي وسن الـوة ى وة ةـيسن نفــب ــــنح مف  يح ونة  م  بح ه  نةــفةــلة ن   رة ق  بةيف رح  ا مة اـوة
مة تةغ    غةـنف يةــوة م ــيفـبف لة رة الف  سف ﴾٨٤﴿ نةـه ـنفـد  م ــالحة ن  لةه  م ـمف   وة ونةـحف ل م  سف

﴾٨٥﴿ ينى نفـقفـنف  ي ـلةـا   فةـدي ه ـبةلة م  ن خ  يـوة ف ــه ۛ   وة ة   ـــالف نة رة اس ــالف م  ينةــخة ري
د  يــية وا  بةـفةــــا  كةـىوف مـــــ قة  الحن هف يـعفـــر  اواــمف  وة ۛشـه ـان ـمةــدة  اي د  ه  ۛفــيفـكف

ة س ــال اــــولة  حةـــرح جة ۜ   وة ــيح ـبةـم  الفــاءة ه ـقح   وة يــية لةالحن  نةات  د   هف
مةـقةــالف وف ة النح

ائ كة لن ااؤ ل ا ول زة مف جة ة عة ه  مفـالنح ه  نةةةـلة لةيف اــــمةــــ   وة الفالحن  عف كةة ـئ ــلن ﴾٨٦﴿ ةا ينة الظح ل مي
ال  يـخة ينة  في فحةف   عةـدي ي خة اۛ لة م  الفـهة ه  ذةاب ـنف عة ﴾٨٧﴿ ال مةـوة ۙـنحةاس  الجف ينة عي

ة الحة لح يـاي ل ــعفـــــبةنف   ــم اب وا  ــنة  تةــذي كةـــد    ذن ﴾٨٨﴿ ه  ۙــظةــــنفـــمف  ي ــــوة لة ر ونة
ة نح ة اي يــالح واكفنة ـــذي ر  فة ﴾٨٩﴿ الصف وا  فةـــلةــوة ة ـــح  ة  ا  نح حيــف ــغةالحن م ـيـو ر    رة

ان ه  يمة دةاد  وا  ـمف ث ـاي ة ازف رىا لةكممح بةــلة تةـبةـقفــنف ت ــفف ائ كةــت ــوف لن ا ول ۛ   وة مف ه  دةــبة عف
ة نح ة اي يــالح ات كفنة  ــذي وا   وة مة ر  ه ـفة ار ــكم مفـــــوا  وة ة فح ﴾٩٠﴿ الح ونةــم  الـــــه  ا ة ضح

مف د  ـــــنف الحةـــبةلة م ــقفـــــي  بـم ه  ض  ذة هة ةرف الف ء  لةـىلف ى ب هۜيــتةــو  اففـا وة دن نفــلةــفة
﴾٩١﴿ ا الةـــيــلي ذةاب   الــمف  عةــه ــئ كة  لةــا وللن مة يـــاص ـ نةنفــ م  مف ـــه ـــــــم    وة ۟ــري نة
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ة ء  فةا نح نف ۛشيف وا م  ق  ف  ا ت نف مة ۜ  وة بح ونة ا ت ح  ة مح وا م  ق  ف  تحنى ت نف ة حة رح تةنةال وا  الفب  لةنف
ةــكم ام  ــلح  الطح عة

ى ل ــــح انة  ـكف ايــبةــلح اايـيـايسف ني ا لةــرة ة مة لح اي ﴾٩٢﴿ ة يم ـ ب الحن لي هي عة
اايـيـايسف لةــنةــالنف ت  ل ـبفــقة نفـم  هيـس ـففــنة لنىـعة ل ـرة ة يـال زح رن ةوف أفت واــلف فةــة ۜ  ق ـتح مة ة رح حة

ن  ى فةمة تةرن لةى افف الحن  عة ﴾٩٣﴿ ةـب  ية  فةاتفــــالتح رن اـــوف نف ــل و هة نةـيـمف ۛصاد  قيـت ـنفــكمااي
قةــلف ۛصــق  ﴿٩٤﴾ الحن دة م كفالف ائ كة ه  لن ل كة فةا ول د  ذن نف بةعف ۛب م  ونة ذ  ةال م  الظح

لة ة الوحة نح اي ﴾٩٥﴿ ة وام ــب ــفةاتح ةـع  بف ةةـلح هيـاي اـيـنيـيمة حةـرن مة نةكةانة فاىۜ  وة ينة  م  كي ر  شف الفم 
﴾٩٦﴿ ةـنحةاس  لةـعة ل لـت   و ض ــيفــبة ي ب ـلح ةةة م ــبةـذي كـكح ه ـبةارة ى ل ـاى وة الةـلفـدى ۛـعة ينة مي
حن وة ل  بفـقةــمة هيـــام  اي ۛ وةـيــرن ۜـنــــانم  ه  كةانةـلةــ دةخةنفــمةمة اى ية يه ـفي ات ـنةــي حــات  بةـان

جح  الفبةيفت  النحةاس  ن  ح   مة
لة تةطةاعة اي ه ـاسف ۜ يف يلى نفۛسبي مة   وة

ةكف فةا نح رة ة فة الحن لةى عة
اا ق لف لة ية تةاب  الهف ونةكذتـة ل مة الفك  ر  يةات  ف  ۗ ب ان الحن  ﴾٩٧﴿ ن  ن يح ـغة ينة عة الةمي الفعة

اــــق  اب ـتةــكنـــلة  الفـــاالهفــلف  ية ﴾٩٨﴿ الحن  مةــاتةـلنى  مةــد   عةـيـــهيــ   ۛشوة ل ونةـعف
نف الحن ل  ــيــبيـــنف ۛســدح  ونة  عةـــص ـــتة ا  ع ــونةـغ ـبفـــنة  تةــ انمة   مة جاىــــهة وة مةـــل 

﴾٩٩﴿ نف ال اـــــهةـــــــــمف   ش ـــت ـــــوة مة ۜ    وة ااء  ا ف ـ ب    الحن   دة ا  تةـل    عةـغة ة ل ونةــمةـعفــمح
ة يــالح اــــان مة نة ـذي نف  ت ـن  وا  فةــيــطيــــوا  اي ةـــقاى  م ـــري يـــــع  يـــنة  الح نةـــذي ا اـــــيح  االـية هة

﴾١٠٠﴿ دح  وـــاۛب  يةـتةـــكنـــوا الفـا ون ت  يـعفــمف بةكم ر  ا ن ـدة  اي ينةـا ف ـكف مفكمــمة ري
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

061



062

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3-Ali imran Süresi Yaprak 01B Cüz 03 Süre 03 Sayfa 062

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٣﴿ َن رى ِل ِعمع وَرةو اى سو ﴾٣﴿ 62

ر ونة  كذــــتة الحن  ان يةات  مف كميـفـــلةــــلنى  عةــتفـــــمف  ت ــت ــــ وة ال نفف  ۛفـــيفــكفوة
نف ية مة ول ه ۜ  وة س  مف ـرة تةص  لنى ب الحن عف ية اي دف ه د  اط  فةقة رة يم ۟ ص  تةقي م سف في يـك مفـوة

ا ن ـية ينة انمة ةذي ا الح ةـااليح هة وا ــوا اتح ةق  ة الحن قح ات ـت  حة تةـقة لة النفـهي وة وة ة لح ة اي وت نح ت مفـم  ﴾١٠١﴿

وا م  تةص  اعف ل ـب  وة بف اذفـيـميــجة الحن  حة ق وا   وة ة رح تةفة لة واــكمعاى وة ر  ﴾١٠٢﴿ ونة ل م  م سف
ذفكمـيفــلةــعة الحن   مف اي

ااءى  فةـت ــنفـــكم دة ة اةــمف العف مفكمل وب ــنة ق ـيفــۛف بةــلح ۛتـن  مة عف
ت مف ب ن عف بةحف ا ايخفـت ـمةـصف انـهي اح ــلنى ۛشـعة مفـت ـنفــكماىۛ  وةـوة ة  م ـففـفة ةار ـال نةـرة نح اةــفة

ذة  نفقة
ل كة ي  مفكم اۜ كةذن هة نف يةات كملة الحن  بةيح ن ـم  ةـعةــهي لةــمف ان ونةـمف تةكملح تةد  هف اةـفة
لفتـة نـفكموة لةىكمنف م  ع ونة اي ة  يةدف ة ونة مف ا مح ر  يةأفم  وة ر  يف ر وف  الفخة عف ب الفمة ﴾١٠٣﴿

ك ون وا تـة لة ينةكةا وة لحةذي ﴾١٠٤﴿ ية نةـوة وف هة ن  نف ۜ عة ر  كة نـف ائ كة ه  الفم  لن ا ول ونة م ـوة ل ح  فف الفم 
اخف وا م ـلةـتةـوة ااءة ه ـعفـبة نفـف  اجة ائ كة لةـيح ـبةـالف م ـــد  مة لن ا ول ۜ  وة مفـه ـنةات  ق ـفةــتة ة واـرح

مة  تة يةضح ـيةوف تةـ و ج  بف دح  و ج ـسفـوه   وة اـوه ۛ  فةـوة ة ةاةمح ينةـالح ذي ﴾١٠٥﴿ ۙـعة يم  ظي ذةاب  عة
ه ـو ج  ت مف بةكف ال مف  ـو ه  رف ان ـفة يمة دة اي ذةاۛبـذ وق وا الفـمف  فةكمعف عة دحةتفــاسف وة

ة المح ينة ابفــوة ةذي ةــيةـاالح يـمف  فةـه ـوه ــتف  و ج ـضح في ﴾١٠٦﴿ ا ت مف كمب مة ونةكذتـةنف ر  ف 
ية لفكة  ـــت  الحن ات   ـان ﴾١٠٧﴿ ۜة   ـمةــرة حف ال ـــيـمف  فيــــــــ   ه الحن  ا  خة ونةــــــهة د 

﴾١٠٨﴿ ـا مة ۜ   وة ــقح الفــحة ـكة بـ  يف ـلـة اعة وهة ـتفــلـ  يــنةالحن  نـة ــمي الـة ـلفــعة ـلفـماى لـ  يد  ظـ  ـري يـ 
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ا  ف ي ةـال مة ا ف يــــــــــمنـسح مة ا ت   وة لة وة ۜ   وة اي ض  ةرف ع ـــــت الحن     ىـالف جة رف حن  ل  وة
ةـ  خة مفــت ـــنفــكم رة  ا  مح جةـة    ا خفــيف ةا س    تةـتف  ل لـر  ر  ونةـنح أف م  ﴾١٠٩﴿ ۟ و ر  الف  م 
تة نة  عةــنفــوة وف م ــت ر   وةــكفـنفـم ــالف ن ــهة ۜ ن ونة  ــؤف لةب الحن  انمةــ وة نةــوف ر و ف ـمةــب الف عف

ۜ   م ــه ــراى   لةــيفـ  خة انة ــكةــ لة تةاب  ـــكنــالف ونةــن ــؤف م ـــم ــــم   الفــه ـنفــمف ل ــــالهف
و ــنف  يةـــلة رح  الذىۜى   وة اي نفكمض  ا ة لح مف  اي ﴾١١٠﴿ اس ـم  الفـــر  ه ـــثةـــكذوة ال ونةـق ـفة

بةـض  تفــر  ﴾١١١﴿ ات ـي  ة كموة لح و ـمف ي كمل و ـقة ةدف بةا رة    ث مح ۛصر ونةـنفــلة ي  م  الف
ةـال اــق ــاث ـنة مةــــة    اليفــــذح  لح ب ــف  ة لح حةالحن   نة ـــل  م ــبفــحةــوا اي ل ـبفـــ وة م ـه ـيفـــلةــعة
ةـال ا ا س ـنح بةــ وة ض الحن   نةــۛضب   م ـــغةــــا ؤ ن   ب ـ وة بة م ــه ـيفـــلةــتف  عةـــر  نةــــم 

ة اةـذن ل كة ب  يةا ت كذان وا يـةـكفمف ــه ـــنح ر ونة ب ان ية الحن  ف  ل ونةـت ـقفـوة ۜكفسفـمةــالف نةة 
﴾١١٢﴿ ةنف ااءة ب ـــب ـــالف حةــيفـــغةــية ۜ   ذن ل ــر  ا عةــكة ب ـقح ا وةـمة  ۛصوف

ونة ـوا يةـا ن ـكف تةد  عف
ةـتةـــكنــالف ل ــنف الهفـــم  اــاب   ا مح يةــتفـة   يةـمةـا ئ ـة   قة ات ـل ونة ان وا ۛســيفــلة ۜــس  ااءى وة

الفالحن ـب   ونةــن ـؤف م ــي  م ـــيةـــ  وة وف ﴾١١٣﴿ االحن   نة ةـان الح ه ـيفـــاءة ونة ـــج ـسفـــمف يةـــل  وة د 
ر ونة ية وة يةأف م  ر وف   وة عف ن ـ ب الفمة نة  عة وف هة نف نف ع ـكفـالفم  ي ۛسار  ونةــر   وة نخ  ر ـالف

ل واـعةـففــا يةـوة مة ﴾١١٤﴿ ۜ   ــيفـخةـالفي  ــف  ات  ارة ا وللن ال ـنة الــكة   م ـئ ــوة ة نةـيـحيــصح
﴾١١٥﴿ وه ۜ    وة ــــفةكذنف   يـ ــلةــــ فةر  ـــيفـــنف   خةـــم  يـعةالحن  ر  ةـم ـم  ب الفــلي نةـيـقيـتح
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نةــم  نحة  اي
ة ينة ـالح وا لةنف ت كفذي ر  ن ـفة ا ـمف  المفـه ـنفـية عةـغف مف وة لة د ل ه  الوف ا لة مفـه   وة

﴾١١٦﴿ اـــيفــ ۛشالحن  لن ا ول ةـــاب   الـحةــــكة الصفــــئ ــاىۜ  وة ۛ  ـنح يمفـه ار  ا خةـ في ونةـال ـهة د 
اي  ي هن ق ونة ـف ـنفـمة ه  الفــفي رح كفيةا ـة  الدح  نف وـينـحةــذ  ا ص  يهة يح   في ثةل  ري مة ل ــثةـمة

ۛثــحة مف  فةــ قة رف اوا النفف ۛسه  م   ظةلةم  ا ظةلةـتفـكفـلةـاة هفـوف مة م ـمةـه ۜ  وة ه  تفــــالۛصابة
ا يـهةـااليح ـية ةذي تةـنة انمةـاالح ةــن وا لة ذ واـتح خ  ﴾١١٧﴿ لنالحن  ونةكن وة ل م  مف يةظف نف النفف ۛسه 

دفـقة دح وا مةـمف  خةكمـــأف ل ونةــمف  لة يةكمــنف د ون ــطةانةةى م ــب  ۛـتح ـن ـا عةـبةالىۜ  وة مف
نفـغفـبةـالف اء  م  ات ــالفف ۛضا مة ۛ  وة مف ه  ا ه  ور  ـخفـوة د  ي ص  ۜـبةــكذ  المفــه في قةدف  ر  ت  بةدة

ا ء ـــت ــــاالنفــهة ا مف  ا وللة ﴾١١٨﴿ ةـــبة ةالةــيح نيةكمــــنح نف ـم  الف ل و نةــق ـعفــتة مفــت ــنفكمات  اي
ي  لة ت كمـــو نةـبح ـح ـوة اي ذةاـكمتةاب  ـكنـالفـ ب  ن ونة ــؤف م ـمف  وة ۛ  وة لح هي مفـه ــو نةـبح ــح ــت 
اوا  ةاۗ  وة اي ذةا  خةقةال  نح ا عةـلةـانمة وا عةـوف ةنة م كميـفــلةــضح  نةــم لة ــام ـالف  لةق و

مفكم
وت لف  ــق  ة كمظ ـيفـغةـ ب  واـم  نح ۜ  اي ةمف ور ــذةات  الصح ــم  ب ـيـليـ عةالحن د  ۜــيفـــغةــالف ظ 
نف تة نف  ت ـؤف ه ـس ـة   تةـنةـۛسـحة مفكمسفـۛسـمفـاي اي ئةة ـيح ـمف  ۛسكمبـفـص ـمف    وة ﴾١١٩﴿

وا لة ةق  تةتح وا وة ب ر  اينف تةصف اۜ وة رح  ب هة د كفمف كميةض  مفيف ةـــيفـــۛش ه  نح ـاىۜ اي ح واـففـية رة
ذف غة اي ۛت  م ـوة وف ئ ــبةـل كة  ت ــنف الهفـدة وح  ﴾١٢٠﴿ ة  ايةــب الحن ۟ــيــحيــم  ل ونةــمةـــعفــمة ط 

﴾١٢١﴿ ۜ  ـــق ــدة   ل لفــاع ــقةــينة   مةــنيــؤف م ـــم ــالف ۙــيـليــع  عةـيــميــــ ۛسالحن  وة  تةال  م 
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عة لةىــوة ذف هة ةـاي اائ ـمح تةان   م ـتف  طة ۙـففـمف  النف تةكمــنفــفة ل  الحن  وة ۛشلة اۜـــه ـيح ـــوة مة
لة  نةۛصرة دفـقةـوة

مفــت ـــر   وة ال نف دفــبةـــ ب  الحن م  كم ﴾١٢٢﴿ ةل  الحن  كح ن ونة فةلفيةتةوة م  ؤف الفم 
تة ذف م ـم ــلفـق ول  ل ـــاي نةـيـنيـؤف ﴾١٢٣﴿ ة ةـالذ  لح واــة ۛ  فةاتح ة ق  ة الحن لح ونةكمشفــمف  تةكملةعة ر 

يـةكذيـة ة   النفمفكمف  دح بـح مف  كمي م  نة   انب ثةلنثةة  مفكمرة ف  م  ائ كةة  لة لن الفمة اللةنف
نف   تةــبة اۙى  اي تةـب ـصفــــلن وا   وة ةـــر  يةـــتح وا   وة نفــمف  م ـــــكموـأف ت ـــق  ﴾١٢٤﴿ زة  لي نف ۜـيـم  نة

دف د  بـح  مفكمي مف ۛسة  مفكمرة مف نةب خة ف  م  ائ كةة   انلة لن الفمة اـــمف  هنـــوف ر   ه ــــفة ذة
ا جة مة ة الحن  ه ــلةــعةــــوة ى  لة اي لح رن ةكم  ب شف ئ نح مف  وة ل تةطفمة ﴾١٢٥﴿ نةـيــۛسوح  ميــم 

مةــب  ۜ  وة ةـهي ةـصفـا النح د  ـنف ع ـ م  ر  ايلح الفـــالف الحن  نف يز  زي م ۙـيـكيـحةــعة مفكمــــوب ـل ــق 
فاى م ـعة طةـطةـيةقفـل  ينة  ـرة ةذي اوا الوف يـةكفنة الح ر  تةكذفة ل ب واــمف  فةـه ــب  قة يةنف ﴾١٢٦﴿

ر   نةـم   لةكة   لةيفۛس ةمف ء  الف مف الوف يةت وۛب   ۛشيف ه  لةيف مف الوف عة بةه  ذح  ي عة ﴾١٢٧﴿ ينة اائ بي خة
حن وة  ا ف ي ل  ا مة مة ات  وة وة من ۜ ف ي السحة ض  ةرف الف ﴾١٢٨﴿ ةـــفة ونةـم ـــمف  ظةا ل ــه ـــــــا  نح

﴾١٢٩﴿ ف ـية ي ــنف يةـمةـر  ل ـغف ب   مةـۛشااء   وة ذح  ۜـنف  يةــعة ۟ الحن  وة ۛشااء  يم  حي ور  رة ف   غة
ة اتح واـوة ق  ا ةـااليح ـية االح ينة انمةـهة اـــكمأفــوالة تةـن ـذي بن افــوا الضفـل وا الرح  ةى ـفةـاعةـۛضــم  اىـعة

ة اتح ةـوا الـق ـوة الح ةارة ايــنح تف ل ــا ع  تي ۛــا ف ـكفــلفـدحة ينة ري ﴾١٣٠﴿ ة ۛـ لةالحن ونة ل ح  لحةك مف ت فف عة
﴾١٣٢﴿ يع وا   الطي ةوة ــالحن ـة ــلح ــــعة ولة   لـة س  الرحة ۛكم  وة ونة ـــــم  ــــرف حة ـ  مف    ت ﴾١٣١﴿
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بزح

﴾٢﴿
نفـمة ة  م  رة ف  ةـوة جة  مفكمــبح رة  غف ض ـــعةة   ـنح ات ـرف وة من ا السحة هة لنى اوا اي ع  ۛسا ر  وة

ينة ونة اللحةذي ق  ف  ااء  ف ي ي نف ة رح ة ااء  السح ة رح ة الضح وة ﴾١٣٣﴿ ۙ ض  ةرف الف تف وة دحة ۙ ا ع  ينة ةقي تح ل لفم 
افيــالف الفعة يفظة وة ۜ وة ن ـينة عةـغة بح ـ ي الحن النحةاس  ۛ ح  ينة ني س  حف الفم  ينة مي الفكةاظ  وة

ة الح ذةا فةــوة ينة اي اواـلةــةى  الوف  ظةـۛشـل وا فةاح ـعةـذي نف م  واـــكفمف  ذة ــۛسه ـف ـ ال ر  ﴾١٣٤﴿

تةـفة وا  ل ـفةـغفـا سف ةـر  الذح  ن ــــف ــغفـــنف  يةــمف     وة مةــه ــــو ب ـذ  ن ــر  لح و ۛب  اي ة الحن
ائ كة لن ا ول ﴾١٣٥﴿ لة  الحن   ا فةــرح وا عةـص ـــمف ي ــوة ل وا وة ه ـــلنى مة لةـــمف  يةـــعة ونةـــعف م 

ة   م ــف ـغفــمة مفـــبح رة   نفـــرة جة ه  نف تةــ تةنحةات  ـــ وة ي  م  ري اــجف ت هة حف ااؤ له ـــجة مفــزة
دفــقة ﴾١٣٦﴿ ة نف يــال ــا ر   خةـهةـــالف اۜ  وة ن ـيـــنة فيـدي ام ــر  الفــمة  الجفــعفــهة ۜـيــليـــعة نة

ير  وا  ف يكمــل ــبفـنف  قةــم  ۙ    فةسي نةن  وا مف  س  ةرف ض    فةا نفظ ر  الف تفــلةـــخة
اــهن نحةاس ــلـا ن    ل ـيةـ بة ذة ﴾١٣٧﴿ نةـيـذح   بيـكفـم ـة    الفـبةـاق ـانة   عةــكفۛف ـــيفكف
لة  تة زة ن واـحفـوا   وة لة  تةـن ـه ــوة ﴾١٣٨﴿ ى وة مةـــوة ه  ةـم ــة  ل لفــظةـــوف ع ــدى ينةـتح قي

اينف ﴾١٣٩﴿ ة  عفــــت ــوة ال نف نف   ــلةـــــم    الف نة   اي نةــيــنيــــؤف  م ـــــمف    م ـــت ـــنفـــكموف
ة الفـدف   مةـقةـرف  ح     فةـقة وف مة   قةـسح ل ه ۜ   وة ت ـرف ح   م ــقة كةـلفــثف مفكمسفـۛسـمفـية

ل ــن  ا و  ۛ  وة ل يةـــدة ةا س  ا  بةيفنة النح ة  الحن مة  ــلةــعفــهة واــن ـــنة انمةـــذي يـــالح ة ة يح ا م ــالف
﴾١٤٠﴿ ةــوة ية ۜ  وة  ـمف  ش كمنـفـــذة  م ـخ ــتح ااءة دة بح   الــــلة ي   الحن هة ةال ـح  ۙـيـميـظح نة
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المف ﴾١٤١﴿ ل  ةالحن  ۛصـحح ــمةـي ــوة يـ الح قة الفــمفــن وا  وة يةـــنة انمةـذي يــا ف ـــكةــــحة نةــري
لةم ـجةــوا الفـل ــدف خ ـــالنف تة ايةعف ة لةمح ةةة وة ةذي ي الحن  نح واــاهةــنة  جةــالح د  مفــت ــبفــس ــحة

لة دف ـوة ةـمف  تةــت ـنفـكمقة نح نة  الفــمة وف ۛتـمةـوف ﴾١٤٢﴿ نـف يةكمم  اب ـعفــمف وة ة ينةـلةمة  الصح ري
ا مة وة ﴾١٤٣﴿ ه     فةــقةـلفــل  النف تةــبفـ قةنفــم  النفـم ـت ـرة ال يف دف ـقةـوف ۟ـنفـمف  تةـت ـوه  وة ظ ر ونة

ة  ۛايلح ول  س  ۜ ه  ـل ــبفــنف قةــتف م ـلةــدف خةـ قةرة ل  ا ۛت الوف الرح س  د ــحةـم  الفةال ئ نف مة ة مح
ت مف  عة لةبف اى العفـانفقة اب ـلن ۜ كمــقة ه ـيفــبةـق ــلنى عةــبف  عةــل ـقةــنفـنف يةـوة مة مف لةــت ـــق 

ا مة ﴿١٤٤﴾وة ةــض ــــنف يةــلةــفة ة   رح ز ي ــــيةــــاىۜ  وة ۛســـيفـــ ۛشالحن ا الحن  جف ة ينةكن الشح ري
ة ب ــــس   النف  تةــففــنةـــــل  لح و ۛت  اي ةــــاى م ـتةابـــــكن الحن    ا ذف ن ـــم  ۜـــــؤة جح لى انةـكف
دف    ثةـــــي  اۛب الـــــر  نفـوة ت ــا  ن ـيةــدح  مةـنفــهي  م ــؤف اۛ  وة دف   ثةـــنف ي ــــهة وة اۛبـــر  نفــوة مة

نفـاة يح نف م ـكف وة ﴾١٤٥﴿ ن خ  ة   ن ــالف اۜ وةـــؤف ت ــرة هة نف ا  ز يــۛسنةجف هي  م  ة يــكنالشح نةــري
ۙ مة ب حـعةـقةاتةلة اــثيـكفونة ــيح ــه   ر  ۛ  فةمة يل  ير  ي ۛسبي ا الۛصابةه مف  في ا ن وا ل مة هة وة يح ـب ـنة

﴾١٤٦﴿ ا ۛضالحن  مة ا اسفـــع ــــ  وة مة وا  وة بح  الحن وة واۜـا ن ـكفـــتةــــــف  ينة ي ح  اب ري ة الصح
لةــانة قةـكف ا النف قةال واـه ــوف ة لح ةنةا مف اي بح رف لةـاغف رة ا فةـوبةـنةا ذ ن ـف  رة ايسف ـيينةا ـنةا وة ف ا مة وة

تنـفة م ـان يه  ﴾١٤٧﴿ نةـالمف ثةـر  لةىـاوة نةاعة رف انفص  نةا وة امة دة م  الفـقةـالف بح تف القف ينةـكفـوف ري اف 
﴾١٤٨﴿ اۛبـثة الحن  نفيةا وة نة الدح  ح سف اب  وة ۜ ثةوة ة  رة نخ  بح  الحن وة الف ۟ ي ح  ينة ني س  حف الفم 
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ةـهةـــــال يح  ينة   ان مةــا الح اــــذي ةــيـطيـــــــوا  اي نف    ت ـن  وا  الح يــع  ر  واكفنة   ـــذي فة ا اـية
بةل  ﴾١٤٩﴿ اى العفـــعةمف  كمر  دح  و ــــية ا ب ــلن ينةـل ـقةـنفــتةــمف فةكمــقة ري ا س  ب وا  خة

يـلفــن ــۛس قي ﴾١٥٠﴿ ۛ    وة ه كميـــوف لنــــ  مةالحن  ةـر  الــــيفــــوة    خةـــــمف يــاص ـنح نةـــري
ةـل ــــق  يــو ب   الح وا  الــــفةــــــــكفنة  ـذي ا الشفـــــۛب  ب ــــرح  عفـر  ا واـكمرة ـــــــــمة ي في
مةـــلفـــهي  س ــــزح  لف   ب ـــــنةــــمف   ي ـــــا لةـمة ةــم   الــــــه ــأف  ون يــــطةاناىۛ   وة ۜــنح ار  الحن ـب 

م كمدة قـةـــدف    ۛصـقةــوة لة ﴾١٥١﴿ ةا ل ـــثفـــۛس   مةـئفــــوة  ب  ى   الظح نةــيـــميــــــــوة
ذف  تةــــوة عف ا   اي ه  ن ــمف   ب ـــه ــو  نةـسح ــح ــــدة ۛ    حةـا  ذف ذةا  فةــهي اى   اي مفــت ـلفـش ــتحن الحن 
ةمفـمف   ف ـــت ـــزة عف يـنف  بةـمف  م ــت ـيفـۛصـــر    وة عةــي الف ااالرن د   مة مفكمـــعف تة اـنةـــوة

ۜ   م ــبح ـــح ـــــت  يد   الـنف  ي ـــمف   مةكمنـفــو نة نفكمنـفــا   وة م ـيةـدح  نفـري مف   مة ا مة
ن خ  ۛ    ث ـــــالف ةة ة  ۛصــــرة ۛكميـةـل ــتةــبفــيةـــمف   ل ـه ـــنفــــمف   عةكمـــرة فةــمح مف ري يد ــي 

﴾١٥٢﴿ لة ا عةــدف  عةــقةـــوة ۜ    كمنـفـــفة ل  عةــذ  و فة   الحن وةمف نةـيـنيـؤف م ـم ـالف لةىـضف
لة  تةــع ـــصفـــــت  اى  الحةــــــــو ن نة   عةـــلفــــــد  و نة    وة ا لـــــلن ة س ــد     وة ول ـرح اي ذف

مفكمــــــــــا    بةــاة  ثةــــــمف      فةكمــــرن  يــــــــي  ا  خفـــفايمف     كم وــدف  ع ـــــية
ا  فةــــوا   عةــزة ن ــحفــلة    تةـــــيفــــكفـــمح      ل ــــغةـــب  مفكمـــــا  تةـلنى   مة ىــغة امح

﴾١٥٣﴿ ا ۜ   كمــــــــــا   الۛصا  بةـوة لة  مة يـــ خةالحن   وة مف ا تةــر   ب ـــبي و نةـل ـــمةـــعفــمة
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نف لةيـفـال لة عة د  مف كمزة نف بةعف ى م  شن اايةغف اس نةةى ن عة مح  المة اائ  الفغة ةى م ـطة ۙـفة ك مف نـف ةــث  مح
ةـدف الهةـــ قة ة ـفةـئ  الفـيفـ غةب الحن  ونةـنح ـظ ـمف  يةـه ـس ـف ـمف  النفـه ـتفـمح قح  ظةـرة ةـحة نح ا طة اـوة

 ۜ ةة  ل يح لفـية ه  ول ونة هة نةـلة ق  ةمف نةا م  ۜ ق ـنف ۛشـر  م ـالف ء  ةمفـيف ة الف نح ةه ــكمرة ـلف اي لح ا الفجة
ـيونة  ـف ــخفــي  نفيـف ۜ  يةـبفـالة ي ـمف   مةـه ـف س ــ ال ونة  لةكة ول ــد  انةـكفوفــلة ونةـق  ۜ حن  ل 
ةمف نةــم  ا ق ـر  ۛشـالف ء   مة نةاۜ ـلفـت ـيف ه  ي ب ي وت ـت ــنفـكموف ـلف لةـ ق  نةا هن مفكممف  في لةنةا

ة ينةـالح  ذي
لن ل ـتفـقةـم  الفـه ـيفـلةـۛب عةـت ــكم تةل يةـه ـع ـج  ۛضاـى  مةـاي ل يةبف ۛ   وة مف زةــبةـــلة رة

ي  ص ـمة وـا في ل كم ر  د  ۜ   وة كمـوب ـل ــي ق ـفي اــۛص  مةـحح ـمةـي ـمف  وة الحن مف الحن 
ينة ة الحةذي نح ةـتة اي لح ا  م ـوة ىـمف يةكمنـفــوف مة الفتةقة وف ﴾١٥٤﴿ ور ـصح ـذةات  الــيم  ب ــليــعة د 

ةه  تةزة لح ااسف نحةمة ة م ـاي ا ـعفـبةــطةان    ب ـيفـالشح لةـب ــۛســكفض  مة دفـقةـواۛ  وة ۙ ان  عة مف الفجة
ا ةـهةــــااليح ــية يــاالح نةـذي ﴾١٥٥﴿ ة ــه ـــنفــ  عةالحن ا ـفةـــــــعة نح ۜ  اي ةمف ۟ــيـليـور  حةـف ــغة   الحن م 

تـة ينة ـون كملة ةذي الح وا  وة قة وا كة ر  ان ــال وا  ل  خفـكةفة ذةاۛضـوة مف  اي ب واـه  رة واـن ــانمة
ض  ةرف ى  لةــ غ  واـان ـكفالوف الف ات  دةـنفـان وا  ع ـكفوف ـزحى ا مة ا ق ـنةا  مة مة ۛـوا وة ت ل وا يـف 
ةى  فيـسفـــكة  حةـذن ل   الحن  ۜ ـــوب ـل ـــي ق ـرة مف ي ـي  الحن وة ه  ـيي  وة ۜـيـميــحف ت  لة عة ل يةجف

الحن  ل ـيـبيـي ۛسـمف  فيـت ـلفـت ـنف  ق ـئ ـوة لة ﴾١٥٦﴿ الحن  ر ـيـصيــونة  بةـل ـمةـــعفــاتةـمةـ ب وة
﴾١٥٧﴿ نةـمةــمف لةـــتح ــالوف م  رة ة    م  ف  حف  الحن  غف ة    خةـوة رة ر  م ـمة مةـيف ا يةجف ة و نةـمح ع 
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حفـب ـفة ارة نةـ م ة ـمةــمة ﴾١٥٨﴿ لة ر ونةـۛشـحفــت  الحن  مف لة لةىـت ـلفـت ـ الوف ق   مفـتح ـنف م ـئ ـوة
لةــه ـلة ۛتـنفــل  ۛ   وة ىا  غةــۛت فةـــنفــكم وفــمف نفـلفـقةـالف يظةـليــظح نفــم  واـضح ـفةـب  لة الحن 

اسفـه ـنفـف  عةـاعفـفة لةـغفـتةـمف وة رف ۛشاـه ـف  ه  مف  وة رف ۛ فةا ذةا ف ي مفـو  ر  ةمف الف وف ل كة ـحة
ك م اينف  رف يةنفص  ﴾١٦٠﴿ ةلف كح ۛت فةتةوة زة مف لةي عة ۜ  عة ةالحن  نح ةاي ينة  الحن لي كح  تةوة بح  الفم  ي ح 

ال ۛب لةـفة نف يةكملة غة اي ۛ وة ذ لفـمف ي ـمةـمف  فةكمخف ر  نف ذةا الحةذي مفكميةنفص  لحن ا
ا مة  وة

انةـكف ﴾١٦٠﴿ ۜ وة د ــعفـنف بةــــم  ةـــتةـــيةـــلفــ فةالحن  لةىـــعةهي كح م ـم ـــل  الفــوة ونةـن ـــؤف
ۜ ـغ ـالنف ية ة ة  يةـغفـنف يةـوة مة لح لح ا غة ة ت ـل لف يةأفت   ب مة ۛ  ث مح ة  مة ين مة الفق  وة فحنىـوف يح ـب ـنةـل 

ةـمةـالفة انةـن  اتح وة بةعة ر ضف ﴾١٦١﴿ س  مةـلح  نةــكم ه   ۛسبةتفكف اـفف ي ـوة ونةـلةـظفـمف لة م 
﴾١٦٢﴿  الحن 

اـمةكف ب ـنف بة ط  م ـۛسـاءة مة الحن  نةـخة يه  جةـوة ب ئفۛسـأفون ۜ وة ةم  نح ير  هة صي الفمة
ةـدف مةـقةـلة نح ﴾١٦٣﴿ ات ـد مفــه  جة دةـــ ع  رة ۜ  نف اـب  ر ـيـصيـبةالحن  وة  الحن  ۟ــمةـعفـية مة ل ونة

ذف بةـؤف م ـالفم  لةىـعة ينة اي ولى م ـه ــيـفي ۛثـعةـني س  ل واـتفـمف يةـه ـس ـف ـنف النفـمف  رة الحن 
ية كحيــهي وة ي ــات ـان الف اۛبـتةــكنـم  الفـه ـم ــلح ـعةــمف  وة ي ـه ــيــزة ۛـمةــكذـح ـــ وة ةة مفـيفـلةـعة ه 

لة اا الۛصابةـالوة ة مفكمتـفـمح ﴾١٦٤﴿ نف  اي ل ــۛض يـفيـل  لةـبفـقة نفــان وا  م ـكفوة ن ـيـبيـم  لة
اۜ   ق ـى  هنـمف   ال نحنـت ـلفـاۙ   ق ـهةــيفــلةـثفــمف   م ـــت ــبفــدف   ال ۛصــقة لفـــذة ة ــبةــــيـــصيــــم 

﴾١٦٥﴿ وة نفه  د   م  نف ة كمالنفف س  ع  نح ۜ اي ة مف ء   قةـــلح  ۛشـــكملنى  ـــعةالحن يــــــيف ر ــــــدي
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مةـية ىـتةـالف وف ا ذف ن ـجةـالف قة ان  فةب  عة لةمةالحن  مف ل يةعف ۙ  وة ينة ني ؤف م  الفم  اا مة مفكمالۛصابـة وة
ل  ة مةـلةـعفـيةـوة يـالح ۛـافةـنة نةـذي وا قي ق  يـه ـلة لةـيـوة اقةات ل وا في الةوف يل  مف تةعة الحن  ۛسبي ﴾١٦٦﴿

ةالى  ـتةــق م  ـــلةــعفـــوف نةــ لةال واـقة تح ۜ   ه كمنةا ـعفـبةـلة ر كملفـمف ل ــمف فف فة ادف واۜـع ـالو 
ب ـالقف ۛ ـمف  ل ـه ـنفـ م  رة ان  ي يمة ول ونة لف اـب اة فف يةق  يـيفۛس فيـالةـمف مةـه ـه  وة مةــية ذ ــئ ـوف

ة ينة  قةـاللح ا ن ــوا ل  خفـال ـذي مفــه ــوة ﴾١٦٧﴿ ۜ  وةـه ـوب ـل ــق  ايةـلةـ العفالحن مف ۛـم  ب مة ونة ت م  كف
ا عةـ فة  ق ت ل واۜ  ق لف  اــا مةـونةــوف الطةا ع ـــلة ؤ ن م كمس ــف ــنف النفـــادف رة قة واــعةــوة د 

لة  تة ةـبةــۛســحفــوة ة  الح ينة  ق ـنح ل واــت ـــذي ﴾١٦٨﴿ نفــمةـــالف ۛت اي  وف
ينةـمف ۛصاد  قيـت ـنفكم

ينة حي فةر  ﴾١٦٩﴿ ا تاىۜ بةـالمف الحن  يل ـبيـــۛس يـفي ااء ع ــالحف لفـــوة مف دةــنفـية بح ه  ۙ رة ق ونة زة ي رف
تن ۙ   وة يةــل ــضفــــنف   فةــم   الحن  م ـه ـيـان ةـش ــبفــتةــسفــــهي يـر ونة   ب الح مفــــنة  لةـذي اــب  ا مة

لفــم  ۙ   ـه ـف ـــنف خة ة خة اَمف ف   عةــــلح لة ه ـــه ــيفــلةــــوف مفــــمف  وة وا ب ــحةـلفـية مفـــق  ه 
تةـية ر ونةـسف ة   م ـعفـن ـ ب  بفش  فةالحن  نة ـمة ة ــــضفــــــــــوة النح ۙ وة ةل  الحن ﴾١٧٠﴿ زة ۢ يةحف ن و نة

ينة ةذي اب وا اللح تةجة حن  اسف س   ل  الرحة د ـبةعف نفــول  م ـوة ﴾١٧١﴿ يع  لة رة ي ضي ۛ  الجف ينة ني م  ؤف الفم 
ۜ   ل ـقةـالف ح  ينة الحفـرف ةذي ه ـوا م ـۛسن ـلح ة مفـنف ا  الجفـقةـ  وة اتح ۛـظيـر  عةـوف يم  اا الۛصابةه م  مة
ينة  ةذي ةـم   الــــه ـلةقةالة  اللح ة الـنح نح ةاۛس قةــاس   اي وا لةـمةـــدف  جةـــنح مفكمــــع  ﴾١٧٢﴿

﴾١٧٣﴿ اناىۗ يمة مف اي ادةه  مف فةزة ه  ۛشوف قةال وا فةاخف ب نةا وة سف ن  الحن  حة كيـمة الفــعفـــوة ل ـيـوة
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

071



072

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3-Ali imran Süresi Yaprak 06B Cüz 03 Süre 03 Sayfa 072

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٣﴿ َن رى ِل ِعمع وَرةو اى سو ﴾٣﴿ 72

ۙـــه ـسفــۛسـمفــــمف يةـل  لةـضفـوة فة  الحن نة  ـــة   م ـمةـــعفــن ـــب  وء  ا مف   س  لةب واـقةــانفـفة
اذن ل  نحةمة م كماي ﴾١٧٤﴿ ة اتح انةـع وا ر ضفـبةـــوة ۜ  وة ل  عةـذ و فة  الحن وة     الحن  يم ـظيــضف

ه   فةــي  ااءة ل ية ف  الوف وح  اف ون  اينفـلة تةـخة خة مف وة اف وه   خة
ينةكم ني م  ؤف ت مف م  نف يفطةان  ة الشح

نفكة ز  يةحف لة ينة وة ع ونة ف ي الحةذي مفكمالف ي ۛسار  ةه  نح ۛ اي ر  رح وا   لةنففف ة يةض  الحن ﴾١٧٥﴿

ةالحن  د ــري يـــي  ىا ف ي  اللح ظح لة لةه مف حة عة ۛ  يةجف ة  رة نخ  ذةاب الف لةه مف عة ۜـــيفـــۛش وة ـاى
ة  نح ينة اي ةذي ا الفـتةـاشفالح و  رةكمـرة ان  ـب  فف يمة ي رح واالف ة  لةنف يةض  الحن ﴾١٧٦﴿ يم ــعة ظي

لة ةـية وة ۛسبةنح ينة حف ةذي  الح
يـكف لي ان مف اوا النحةمة ر  فة ﴾١٧٧﴿ ـاىۛ  يم ۛشيف ذةاب  اللي لةه مف عة وة

ةنف ر   ل  يف ا ن ـخة نحةمة ۜ  اي مف ه  يـف س  لي  مف
ۛـمف ل ـه ـلة ثفماى اوا اي دةا د  ذةاب يةزف لةه مف عة مفـه ـلة وة

ا  مة

ؤف م الحن   انةـكف رة الفم  يـل يةذة ا لنىـعة  نةـني تحنىـيفـلةـمف  عةـت ـاالنفـمة ه  حة ﴾١٧٨﴿ ين ـم  هي
ةـال نةـۛث  م ـيـبيـالفخة ۜــي حــطح ا  ب  مة  وة

ل ـي ــ ل الحن  انة ـكف لةىـمف عةكمعةـطف زةـيــميـــية
لن ة كنـــوة ةنح ي م ـتةـجفـ يةالحن ب الحن وا ـن ـانم ـۛشااء   فةـنف يةـمة هيـل ــنف ر س ـبي يفب ـغةـالف

﴾١٧٩﴿ ۛ  وة اي نف  ت ـل ـوة ر  س  ةــوا  وة تةـن ـــؤف م ـــهي وا  فةــتح يم ـظيـر   عةـمف   الجفكملةــق 
ةـية ۛسبةنح ينة  حف تنـل ونة ب ـخةـبفــية الحةذي اان ا راىـنف فةــ م الحن  م ــه ـيـمة يف وة خة ل هي ه  ضف لة وة

حن وة ل  ق ـطةـي ـۛس ة ۜـهي يةـل وا ب ـخ ـا بةـونة مةـوح ة  مة ين مة الفق  وف ۜ ــه ــلة ۜـه ـرح لةـوة ۛشـلف ه ــبةمف مف
﴾١٨٠﴿ ۜ ض  ةرف الف ات  وة وة من اث  السحة يرة ا  تةــــ  ب الحن  وةمي ۟ــيــبيـــونة خةـل ــمةــعفـــمة ر 
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ـــۛس لة ـــقة  الحن عة ـــم  ينة  وف ةذي اــ قةالح ة  ــال  نح ةوا  اي ن ــحفـــير  وة نةــقيـــفة  الحن دفـــقةـــلة
اــت ــكذــنةــۛس ة نفـــه ـــلةـــتفـــ وة قةقةال وا  ب   مة ااءة  ب ـــب ــم   الف ر ـــيفـــغةـــية اـــن ـالغف ۢـية اء 

ل كة  ب  اقةـــذن ة مةـــمة تفـــدح ﴾١٨١﴿ نةــحة ۙ   وة يق ـحةــ الف ذةاۛبــوا عةــول   ذ وق ـق ـقح ري
ة ذي ينةــاللح ﴾١٨٢﴿ يـ ة مف وةكماليفدي ةالنح ة م    ل ــــظةــــــــۛس   ب ـــيفـــ   لةالحن ۛـيــبيــعةــلفـلح د 

ة   نح ةاي لةـعة  الحن دة  اي ة ن ـيفـه  اا اللح م ـــنة ول نة ـــؤف س  نةاـيةــأفت ــتحنى يةــ  حة ل رة اــقة واــا ل 
ۜ   ق لف  ل ه   ــكمأف ــتة ةار  ااءة ـ قةالنح يمفكمدف جة لي نف  قةبف ل    م  ان ــرف  بةــق ــب    ر س 

ي  ـوة ب  و  ه ــت ـــلفـتةــل مة    قةـفة   مفــت ــلفــق  ا لحةذي نف  ــم  ت مفكممف   اي نف نةا ت ـيح ـبةـا لفـب 
ة ب ـكفا نف ــفة ل كةذح  ۛب   ــكمدف ــقةـو كة   فةـذح نف  قةبف ل    م  ر س  ﴾١٨٣﴿ يــۛص نةـاد  قي

س ــلح  نةـكم فف ﴾١٨٤﴿ ا الـيح ـبةـالفـاؤ ن  ب ــجة ير ـم ـتةاب   الفـكنــر   وة الفـزح  ب ـنةات    وة ني
ةــمةـالف ۜ   وة اي نح ت  ا   ت ــــوف ةــمة ۜـمف  يةكمو رة ـوف نة   ا  ج ــوة فح ة  مة ين وف مة الفق  اا ئ  ة ــقةــذة
ةا ر   ن   ـز  حة عةــز  حف ا دف  خ  النح ةـجةــلة الفــوة دف   فةــةة    فةـنح ۜ  وة مةـقة اـا زة نفـمةـــفة

ةــبفــت ــلة ـي   لةو  نح ال ــالمف يـف مفكمــوة ﴾١٨٥﴿ مةــالف ة لح اا  اي نفية وة   الدح  ين ور ـتةا ع  الفــحة ر  غ 
مةـــتةـــوة لة ة  م ـع ـــسف ةـــــنح يــنة الح تةاۛبـــــكنـــــوا  الفــا ون ت    نةـذي ال نف مفكمف س ـوة

نة  كمــل ـبفــقة ةمف    وة  م  يــ الح اـــــ الشفنة  ــذي ۜــيـثيــــــكفوا   ال ذى ى   ــرة ك  راى نفـــــم 
﴾١٨٦﴿ نف  تة اي ةـــر  وا وة تةـب ـصفـوة وا  فةــتح ة   ذن ل كة  م ــق  و ر ـزف م   الف  م ــنف  عةـــا  نح
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ةـثةــيـمي  الحن  ت ـــاقة الح ينة  ا ون ةــن ـــيح ـــبةـــت ــتةاۛب  لةــكنـــوا الفـذي ه ــــنح ذةــــوة اي ذف   الخة
لة تـة ونةـــــت ـــكذوة ااءة  ظ ــــبةـــنةـــه     فةــــم  مفـــــــو ر  ه ـه ـــــذ وه  وة رة ةـــلــل  اس ــنح

ةــلة تة ۛسبةنح حف ﴾١٨٧﴿ اشف ا ب ـــتةـــوة وف يلىۜ  فةـناى قةـــمةــهي ثةـــرة ئفۛسـلي ا يةشف ب  تةر ونةـمة
رة ح ـية االتةـونة ب ـفف ا ي ـمة ا وة بح ونة  النف ي ـوف وا  ب ـمةـحفـح  الةـد  ل واـففـمف  يةـمة عة ة ينةـالح ذي
ةــبةــۛســحفـــــتة ة   م ـفةــمةــمف  ب ـه ـنح لةــعةـــنة الفــا زة ۛ  وة ذةاب ــمف  عةـــه ــذةا ب  لةـــفة

حن وة  ةــــك   الـــلفـــــ  م ل  ۜ   وة ـــــــمنــــسح ة رف ض  ا ت     وة الف الحن وة ﴾١٨٨﴿ م ـــيـــاللي
ي خة ة  في نح منـق  الـلفــاي ض ــسحة ةرف الف ات   وة وة ﴾١٨٩﴿ ء   قةـلح  ۛشــلنى ك ـعة يــيف ۟ـدي ر 

ينة اللحةذي ﴾١٩٠﴿ ت  ا خف ةـوة ف  الح الـيفـلة ةــل  وة نـهةـنح ل ــية ار  لة ة لف يـات   ل  ول ۛـبةـ الف ا ب 
ة ق ــ ق  الحن عةــيةاماى  وة يةـه ــن وب ـــلنى ج ـــع وداى وة ةر  ونةــفةــتةــمف  وة كح ر ونةـــكمذكـــية

ةـــال ق ـلفـخة ۛ  ــمنـسح ض  ةرف الف ات   وة ة وة بح ا خة  نةاــرة ا   بةـۛت هنـقفـلةـمة ۛـاط ـذة لى يـفي
بحة ااــرة نحةكة نة خ ـت  نفـمة اي فة ل ـدف ةارة دفـقةـالنح ﴾١٩١﴿ بف انةـس  نةـحة ةار ـذةاۛب الـاعةـكة فةق  نح
ة بح ااـرة نةا نة ـة نح ياي ياى ي نةادي نةاد  نةا م  عف ﴿١٩٢﴾ ۛسم  ۜ يفتةه  زة ا الخف مة ينة وة ةال مي نف ل لظح النفۛصار  م 

بح ــب ن وا ــالنف انم  ةاۗ ـانمةـفة  مفكمرة ةنح بح رفنةاـرة ف  رف لةنةا  فةاغف كةفح  ةا ذ ن وبةنةا وة نح عة يـل  ي ان ـلف مة
بحة ت نةا  مةنةاـرة ان لنىـا عةـنةــتة دفـا وة عةـ  وة ﴾١٩٣﴿ ات ــي حـۛس تةــة ةـــنةا وة ةبفــنةامةـــوة فح ۛـعة الف ار  رة

﴾١٩٤﴿ ت ـر  س  نةــــخفــل كة  وة لة ۜ  ــمةـينــق ــوف مة الفــا يةـز  نحةكةة    اي
ل ف  لة ادة ت خف يعة الفمي
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بح ه مف  ا  ا ضيـالنحي رة نفمفكمنـفــل  م ـام ــلة عةـمةـع  عةــيــي لة اۛب لةه مف م  تةجة فةاسف
ۛىـالوف ا نف ض ـبة ثن نف مفكمعف وا م  ج  ر  ا خف وا وة ر  اجة ينة هة ۛ  فةالحةذي ض  نف بةعف م  ر كفذة

ي ۛس ذ وا في ا ون قةـوة ي وة يلي ق ـــاتةـبي  ل وا لة ــت ــل وا وة
ة  عةكف نح رة ه ــفح  مفـنف مفـد  ية ا ر  ه 

لة دف خ  ةــوة مفـلةنح نف ه  ي م  ري نحةات  تةجف ا جة ت هة ۛ   تةحف ار  ةنفهة اباىـثةالف نف وة م  ات ـۛسيح  مفــة ه 
ية ةـغ ــلة ة نح كةـرح ﴾١٩٥﴿ ۜ د  ـــنفـــــع  ةــن  الـسفـــدة ه   ح ــنفـــ  ع الحن  وة    الحن  ا ب ـــثح وة

ل ـيــليـــا ع    قةـتةــــمة ﴾١٩٦﴿ ةذي يــــلح ــقةـــتة ر  وا   ف كفنة   ــب  الح ۜـــب ـــي الفـفة لة د 
ينةن  كنــلن الحةذي ﴾١٩٧﴿ ة  مةـــــث  ةـهةـمف   جةـــــه ـأف ون يــمح ۜ   وة ب ـــــنح ا د ـم  هة ئفۛس   الفم 

مف ةه  بح ي م ـتة نحةات ــجة  مفــه ـ لةرة ري ا نفــجف ت هة ةنف تةحف ار ــالف ينة هة ال دي اـفي خة يهة ة اـقةــاتح وف
ة ﴿١٩٨﴾وة اي نح د   نف ـــز لى  م ــــن  نف ۜع  ة بفـخة الحن دة  ــــنفــــا  ع ـوة  مة   الحن  ر  ل لف ار  رةـيف

ل  ن  تةاب كنـالف الهف نف ي ؤفم  لةيـفب الحن  لةمة لة اي ااا نفز  مة لةكم وة ااا نفز  مة مف مف وة ه  لةيف اي نفـم 
ۙ حن  يـــــقة ناىـــمةــــ ثة الحن ا ت  ـان يةـر ونة  ب ـتةـشفـــلة  ية  ل  اـلي لن كةـئ ـلىۜ  ا ول ينة عي اش  خة

اا ا ية ينة اليح هة ةذي الح ﴾١٩٩﴿ ه  مفـه ـلة ر  دة مفـالجف نف ۜع  مف بح ه  ة   رة ة اي نح يع ــۛس الحن  ري
ۛساب ـالف ح 

﴾٢٠٠﴿ اب ط وا رة وا وة ۛصاب ر  واوة ب ر  ن وا اصف ة انمة اتح واـوة ة ق  ةـ لةالحن لح ونةكمعة ل ح  مف ت فف

ة  النح ۛساء              ورة             س 
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

075



076

04-NİSA  SÜRESİ Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4-Nisa Süresi Yaprak 08B Cüz 03 Süre 04 Sayfa 076

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٤﴿ َساِء وَرةو الننِ سو ﴾٤﴿ 76

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
وا النحةاس  ةق  ك م  اتح بـحة ي رة ك مف الحةذي لةقة نف خة س  م  ة  نةفف دة اح  ا وة هة نف لةقة م  خة وة اا ا ية اليح هة
ة بةثح ا وة ه مة نف وا م  ةق  اتح ۛ وة ن ۛسااءى يراى وة ثي الى كة ة ر جة ل ونة الحن ي تةۛسااءة الحةذي ا هة جة وف زة

ت  ان اىـوة مف وا الفيةتةامن الةه  وة المف ﴾١﴿ ة نح ۜ اي امة حة ةرف الف ة ب هي وة لةيـفالحن يباىكم كةانة عة قي مف رة
يۛث بي ةيح ب   الفخة لة ب الطح اوا وة مف تةأفك ل  الةه  وة اى المف لن ةه  اي نح ۜ اي ال ك مف وة كةانة المف لة ل وا وة ة تةتةبةدح

ت مف اينفوة فف  خ 
ة ط وا اللح س  قف ى ف ي تـ  وا الفيةتةامن ح  ك  ا فةانـف طةاۛب مة ﴾٢﴿ وباى يراى ح  بي كة

ثفننى ء االنح ۛسا ۛ فةا نف مة بةاعة ر  ث لنۛث وة ةى وة دة اح  ل وا فةوة د  تةعف ة ت مف اللح فف خ  نةكملة مف م 
ت وا ان ة النح ۛسااءة وة نح قةات ه  ۛصد  ﴾٣﴿ ا الوف لةكةتف مة ۜ مة ك مف انـ  ل كة اليفمة اى ذن نن  الدف

ة ۜ اللح ول وا تةع 
ء  م ـمف  عةكمبفنة لةـط  فةا نف ه  نةـنف ۛشيف ك ـنف ساى فـة اــل وه  هةـفف يـاىـني راي يـاى مة لةـن  ۜـحف ةى
ت  لة ت وا السح ـوة ااءة المفـفةـؤف ةكموة الةــهة ي جةـم  الح لة ـتي يةاماىـمف  ق كملة الحن عة ﴾٤﴿

ابف تةل واـوة ﴾٥﴿ ق  ز  ارف يـوه ـوة اـمف في ا وة ق ـو ه ـس كذهة مفـول ـمف وة لىــقة والةه  وفاىوف ر  عف  مة
ذةابةـحة اى اي ۛ  فةـغ وا النح ـلةـتحن داى ـكةاحة مف ر شف ه  نف ت مف  م  اواا نف اننةسف فةع  ى فةادف الفيةتةامن

ۛ مف الةه  وة لة تةأفالمف اراى النف يـةـكم  وة ب دة افاى وة رة اا ايسف نفكذل وهة مة واۜ وة كةانة ـبةر  مف ه  لةيف اي
يراى فةلفيةأفك لف نف كةانة فةقي مة ۛ وة فف ف  تةعف ۜب ا فةلفيةسف ر وف  عف ذةالفمة ت مف فةا  ن ي دةفةعف ىـغة اح

﴾٦﴿ مف  الةه  وة مف المف ه  لةيف وا عةـــه ـاة شفــــفةاي كةــه ـــيفـــلةـد  ۜ  وة ى ــــمف سيب الحن فن اىـبــيــ حة
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ا ــب   م ـيـصيــنة ة كة ـ تةمح ةــ الفرة الف ان   وة ال دة ب ونة  ــ قفوة ل رة ء اۛساـنح ــلــ وة ا ل  ل لرح  جة
ا تةـــم  ة ال ــكة الف رةــمح ة قفـوة الف ا ن   وة ب ـدة اـ م  ونةـرة ة ة م ـ قة مح ه   الوفـلح ۜــــكفنف ث رة يب ـنة صي

الف ۛضرة ذةا حة اي مةـق ـوة بنىـ الفواـةة ا ولل ـسف رف ىق  الفيةتةامن ﴿٧﴾ وة يباى ــنة ر وضاىصي فف مة
﴾٨﴿ الف ز  ق ـن  فةــيـۛسا كيــمةــوة ه    مف ـو ه ــارف نف وفاىــمف قةــه ــلةق ول وا وة م  ر  عف لى مة وف

ة ينة  لةـالح ك واوف ـذي ةـه ـف ـلفـخة نفـــ م تةرة ا فــةى  ض ـــمف  ذ  رح  يح اف واـعة اى خة لف ۛشـخفـيةـوة
ينة ة الحةذي نح اي ﴾٩﴿ ةـيةـلفـمف   فةــه ـيفـــلةــعة وا ـتح ة ق  لىواـول ـق ــيةـــ وة لفالحن يـــ   ۛس قةوف داىـدي

الة الفــالمف ىـوة نحةمةـمـلفـظ  يةتةامن   ا يةأفـاى اي
ۜــط ون ـــي ب ـونة  فيـل ـكم مف  نةاراى ه  ل ونةـكمأفـية

يــي  د   الحن م  كموصي لة ي الوف ةــلـمف ل كمفاي ر ــكف ذح ﴾١٠﴿ ۟ يراى لةوف نة ۛسعي وة ۛسيةصف
ۛ  فةــحة ن  ة  ن كما نف ــظح  الف نفثةيةيف قةـــۛسااءى فةـــنح ة ث ـه ـلةـن  فةـيفـتةـنةـاثف وف ثةاـل ـنح ثفل ـم 

اينف  اح ــــانةـكفوة ةى  فةــــتف  وة ۜ  وةـنح ـا الـهةــلةـــدة ف  ةبة صف يفــل  لح ـكمه  ل ــوة ۛــا تةــمة كة رة
ا تةـــم د س   ــسح ـال ة نف ـــــمح كة اي لةــلةانة ــكفرة ۛ  فةــه   وة مفــــلة ا نفــد  ا ه مة نف د    م  اح  وة

ا  البةـــد   وة وة ر  ثةـه   وة لةــلة ا ه   فةـــه  ۛ  فةـثح ـه  الـــل   مح ــوة اـكفا نف ــل ث  انة لةه  نفكمـــية
نف  د س  م  د  ـــبةالسح  ةـــوة ص  عف ي  ب ــــة  ي ــيح ۜـو صي اا الوف دة يفن  هة ة  فةـــايخف ه ـــمح  ل  ـــوة

اا ؤ ل ــــوة ال بف ۛ  لة تةكمنة و نة   اليح ــــمف ب   ـــ  القفمفــه ـــدف ر  مفكمـــلةرة ا بة مفكماؤ لــان
﴾١١﴿ يــعاىۛ   فةــففــنة نة ـــۛضـري ۜ ةى  م  ة    الحن  نح ة  اي يمــــــ عةانةـكف   الحن يـــاىحةـلي ماىـكي
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ا تةــصفــــن  ا  ج ــف  مة كة   الزف وة نف لةكمــرة ةـه ـــنف لةكمـــمف   يةــمف  اي نح لة مفكمـوة
ة  وة لةــه ــــــانة لةـكف ا تةـ م ع  ــــرح  ب ـــم  الكمــلةــــد   فةــنح ة نةـــكذرةــمح ۛ  فةــوة  لة ا نفــد 

ص ـــعفــــبة ةـــد  وة اا الوف دة يفـــــنة ب ـيــوصيـــــة   ي ــيح ۜ  ـــــهة لةن  ة الــــه ـــوة ب ــنح ع ـــرح  نفـــم 
نف لةــــــت ـــــكذرة  ـــــتة لةكمـــــنف  لةكمـــــــمف    يةــــــمف   اي ۛ   فةـــمف    وة ا نفـــد  اــــم  ة مح
ة  الــــه ــــلةـــــــد   فةــــــمف  وة لةكمـــــلة ا تةــــم ن   ـــم ـــــــثح ــنح ة مفــــت ــكذرة ــــمح انةـكف
ةــــــد   وة ص ــعفـــــبة اـــــــونة  ب ــــــو ص ــــة    ت ــــيح يفـهة نف ـــا الوف دة اي ۜ   وة ن 

انةــــــكف نفـــم 
ا   ال خ   ال وفـــــــرة ال ة     وة لةــــــــةى   الو   امفـــــلة  لةـــــــكفو  رة ث    ــــــــي  ه  ج  ل ـــــرة
ا ح ـــــكمــــل ـفة ا  السح ــه ــنفــد   م ـــلح    وة ۛــمة اــــكفا نف ـــــ فة  د س  واـــان  ت ـــا خف
اـــــمف   ش ـــــه ــــــــــــكة   فةـــــــنف    ذن ل ـــم  ث ــل ــثح ـي  الـاء    ف ـرة كة رةــــــثةـــكذال  

ةـــــد   وة ص ـــعفـــبة اــى   ب ـوصنــــة   ي ـــــيح يفـهة ۙ ــا  الوف دة ۛ ـۛضاـــرة  م ــيفـــ غةن  ارح نفــــــم 
لفكةـــت  ﴾١٢﴿ ةــوة ص  ۜنة ـــةى  م ـيح ۜــــيـــــليـــــــم      حةــــــيــليــــــ     عة الحن   وة   الحن  م 

ۜ ة   ـع   ــــط ـــــ ي نف   ــــ   وة مةالحن  رة  الحن لفه ـــ ي  ه ـــــو لةـــــ س وة دف خ  د  و د ــــــح 
ي  م ـجفــتة ة نفــت ــحفــــنف تةــري ا الف ل كةـهة اۜ  وة ذن يهة ا ل دي ينة  في ا ر   خة هة ةــجة ات ـــنح

مة ة ص  ــــعفـــــــ يةنف   ــوة رة   الحن ولةوة ةـــعةـــتةـــــ وة ية ه ــــس  دح ﴾١٣﴿ يم  ظي الفعة وف ز  الففة
﴾١٤﴿ د  و دة ه  لةـيــداى فيــال ـلفه  نةاراى  خةــدف خ ـــ  ي ح  ا    وة ۟ـيـهيـذةاب   م ــه   عةــهة ن 
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ا نف ن ۛساا ئ  الففة ۛشةة   م  تةكمح  وا  عةـه ـشفـمف  فةا سف ةـه ـيفـلةــد  نح الحن ينةـأفتيـي يةـتيـوة
ۛ   فةكمــنفــم  وا   فةـه ــنف ۛش ا ــمف ة  ــه و ـكمـس ــاةمفـــد  وت ـي ـب ـي الفـف نح بة ةىــعةــالرف

﴾١٥﴿ يـتةـتحنى يةـحة ة الفـه ـوة  فحن ت   الوف ـــنح وف لة ـجفـيةمة ة  ۛســــه ـــــلة   الحن عة لىــيــبيــــنح
ا م ـن  واكمنـفـهة ض  ر  ا فةاةعف لةحة الصف اۛ  فةا نف تةابةا وة مف  فةانذ و ه مة ة الح يةاـأفت ــذةان  يةــوة

ة نح اــــاي ةــال مة لةىــة  عةـــوف بةـــتح ﴾١٦﴿ ة ــه ــنفــعة نح اۜ  اي ةمة ابـــــانة  تـةـكف الحن ة حيـوح ماىــيـاى رة
ب جةـونة الـل ـمةــعفــية وءة ا الةـــسح  ة ــــة   ث ــهة يــنف قةــم ونة  ـوب ـت ـيةمح ب ـري يـل الحن   ةذي نةـلح

﴾١٧﴿  فةا ول
ائ كة ۜ   وة ــه ـــيفـــلةـــعة الحن  ب  يةت و لن يــعة  الحن انة ــكفمف ماىــيـكيــــماى حةـلي

ةــال ةـــوف  بةــتح ينة    يةــة     ل لح ةـونة   الـل ــمةـعفــذي ۛ   حةــيح ــسح اىــــةات  تحن لة ت ـۛســـيفــوة
ت   قةـــ الفم ــه  وف نحيــمة ـنت   ــبفــت ي  ــالة  اي لةــالف نة    وة ذةا  دةــــرة  الحةـــۛضــــحة  اي

و ت ــية ائ ــــكم  مفـــه و نة  وة ــم  لن ۜ    ا ول ا ر  ة مفــه ــا   لةـدف  نةــتةـــكة   ال عفــــفح ة يــالح نةــذي
ا ةـــا اليح ــية ا  الح مفكمــلح  لةــــح ـــن وا   لة يةــــذي ينة   انمةـــهة ﴾١٨﴿ ا بـعة ماىـيــاى  الليــذة

 ۛسااءة ــنح ــال
ة ـــه ل و  ــض ـــعفـــاىۜ  وة لة  تةــرف هـــكف واـب ـــذف هةـــتةـــل  نح واـر  ث ــالنف  تة

ا تة  ا ــمة و  ـــت ــــيفــــان ة   ـه م  ا  ال نف   ية نح ة لح ا ح ـنة    ب ـيـــأف تيـــــاي ة ـــۛشــفة ض ــعفــبةـــب 
ة  ـه  ۛ    فةـمةـالفـ ب نح ر  وف  ت ـكفا نف ـعف هف ةـر  وه نح م  ۛ   وة عةـــنةــــيح ـــبةــــم  وــــــا ش ــة  ر 

﴾١٩﴿ ىـعةـفة ا ه كذالنف تـة سن ـاى وة ــوا  ۛشـرة لة يف عة يكفراى ـيفـه  خةـيــفي  الحن يةجف راىـثي
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ا لة   زة وف ج  مةــبفــت ــسف ا ۙ    وة ان تةـــكفـــدة مفــت ـــيفــــا نة   زة وف ج  نف  الرة دف ت  اي م ـــــوة
ه ــذ  ونةـــأف خ ـــاىۜ  التةــيفــه   ۛشــنفـذ  وا  م ــأف خ ــلة تةــطةاراى   فةــنفـق  ةـه ـدن  يــايحف نح

دفـــه     وة  قةــــذ  ونةـــأف  خ ـــۛف   تةــيفـــكف وة ﴾٢٠﴿ يناىــاى  م ـمــتةا ناى  وة اي ثفـــهفـــب  بي
ض ـبة ذف نة   م ــعفــبة مف  اي لنىكمعف ال خة اىـثةا قــيـــمف  ميكمنـفــــض    وة ىــالفف ضن

لة  تة وا  مةــكنــنفــوة اا ؤ ل كفا  نـةـح  بة نة النح ۛسااء    مفكمحة  ان م  ﴾٢١﴿ ظاىــيـليـــغة
نحة ۛساــقفــةى   وة مةــۛشــا ح ــانة  فةـكفه  ــــــــــاي اءةــتاىۜ    وة ة مة لح ۛفۜــلةـــدف   ۛســـــا قةــاي

ةمف  كميـفـــلةــ عة تف ــرح  مةــح  ا ت ــ ا مح مفكمــــت  اـنةــمف وة بةكمـــــهة ﴾٢٢﴿ ۟ـۛس يلى بي
ا  ت ــوة عة ة خةكمــمح ة خ ات  ــنةــــمف وة بةـــك ـــــ ت الة ـمف  وة الف ال خة ا ت ــوة مفكمــوة

ة ت  ــــــخف ا ت ــــــ وة ا  مح اي  الرف ۛضــــم   الحنكمــــهة مفكمــنةـــــعفـــتي بة ا ت   الف ـنةــوة
ة ۛضـــنة الــــم  ةة   وة ــــا عةـــرح ات    ن ــــا  مح مفكمــــۛساا ئ ــهة مفكمــــوة  ات ــوة ال خة
ي  فيـــالحن م كمـــا ئ ــۛساــ ن نف ــمف   م كمو ر  ـج ـــي  ح ـــتي ا بة م كمبـ ــا ئ ــوة رة

ة   فةــه ــمف ب ـــت ــلفــدة خة ةـــه ـــمف ب ــت ــلفــدة خةو ن وا   ـــكمتـة مفــــا  نف  لةــــنح نح يــالحن تي
ا ئ ـــمف    وة حةكميـفـــلةــعة اا ئ ـــل    البفــــلة ةكمــــنة نةـــذي يـــم   الح نةا حةـــلة  ج ــــفة

ۙ   وة ال نف   تةكمـــــلة   ب ـــــالصف وا  بةـــمةـــجفــــمف ن ــيفـتةــنة   الف  خفــيفـــع  نفـــــم 
﴾٢٣﴿ ة مة لح ة  ۛفۜ   ـــــلةـــدف   ۛســــــا قةـاي نح ةاي حيـــــــــ غةانة  ـكف  الحن و راى رة ۙــــيــف  ماى
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ة  مةـــــنح ـال لح يفكفـــلةــــا مةــۛسااء   اي ا ــــتف  ال ۛكمنـ مة مف ۛصــم ـ الفوة نةــنةا ت   م ـحف
ا مف كملةيـفـعة  الحن  ة ـح    وة ااءة  ذن ل مف  كملةلح رة ا وة واكمـمة تةغ  مف  النف تةبف تةاۛبـكن

رة  م ـينة غةـنيـص ـحفـم  ۜ ـيف ينة ااسفـــ فةۛسا ف حي مف ب هيـت ـعفـتةـمفـتةـمة ال ــمفب اة  مفكموة
ة  ا ج ـفةان ت وه  ه ـنح ة  فةــورة يــنح لة ج ـري اـيـمف فيكمـيفـلةــنةاحة عةـــۛضةىۜ  وة مة ه نحة نف م 
الفــعفــبة نفــم  يــفةــد  ة ــۛضــري نح ۜ  اي ةة  يـانة عةـكف الحن ماىـيـكيـماى حةـلي ت مف ب ـتة اۛضيف هيـرة

ـعف م ـمف  يةــنف لةـوة مة تةط  لى النف  يةـمف  طةكمنـفـسف ۛصنةات ــكننـفــوف حف حة الفم  ﴾٢٤﴿

يفكفـلةـا  مةـنف  مةـم ـــفة ا ن ــــتف  ال م كمت يةا ــتةــنف   فةـمف  م كمـمة نةات ـم ـالف ؤف م 
ا ن الحن وة  يمة لةم   ب اي ۜ  بةكمـــ   العف نف بةكمض ــعفــمف ۛــعفــمف  م  ض  ۜــالف نةات  ؤف م  م 

ة   وةـــه ــل ــا  ذف ن    الهفـــب  ة   ا  ج ـــو ه ــت  ان نح ةـــــو رة ه ـــنح نح وــكنــنفا ــفة ةـــــ  ه ح  نح
ا ت  ـم  ۛساف حة رة  م  يف ۛصنةات  غة ذةات   الخفحف تحةخ  لة م  ۛــ وة ان  دة ر و ف ب ا عف لفمة

ةــا حف نح اح ــنة  ب ــيفــا نف  التةــ   فةص  ة    ن ـه ـيفـلةـعةــة    فةـۛشــفة اـصفــنح ف    مة ااـــفة ا ذة
نة  ۛصنةات   م  حف ل ـــعةـالفالفم  ۜ  ذن ية   الفــنف   خةـمةـكة  ل ـذةاب  نةۛتــش  عة لةىـعة

﴾٢٥﴿ ۜ   كمنـفـم  النف  تةمف وا  خةـب ـصفـــوة ۜ  وة كمـلةر  ـيفــر  حيـغة  الحن مف ور  رة ۟ـيـف  م 
ةـــنةـــمف   س كمـــد  يةـهفـــــمف   وة يةكمــــنة لةـيح ــبةـــي ــــل   الحن  يــنة الح نةــذي يـــي  د ــري

﴾٢٦﴿ ۜ   كمـيفــلةـــوۛب  عةـت ـــمف   وة يةكمــل ـبفـ قةنف ـم  يم   حةـعة الحن  وة مف يم ــلي كي
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ةــري يــــمف   وة ي كمـــيفــلةــــــت و ۛب   عةـــــري يد     النف   يةـــــي  نةــــذي يـــد   الح الحن وة
ري يد ــي  ﴾٢٧﴿ ةــية ةــع ونة الــب ـــتح ا ت     النف تةـــهةــشح يـــوة يماىـــل وا  مةـمي ظي يفلى   عة

﴾٢٨﴿ ۛ   وة خ كمنـفـــۛف عةــفح ــخةــــالنف  ي  فاىـــيـعيــۛسا ن   ۛضـل قة الف  نفــمف الحن 
ة ينةــالح اوا  ال مفــكمأفـــتة ن وا لةــ انمة ذي ا لةــل  نـةكموة ل كممف بةيف مف  ب الفبةاط  ا يح  اــية اـــال هة

ةى  عةــــت  ا رة ا ض   م ــــنف  تةـــــجة لة تةكمنـفـــرة اواـت ــقفـــمف  وة ل  ا النف تـة ة لح ونةـــكماي
لفـففــنف يةــوة مة عة ﴾٢٩﴿ نف ۜ    كمـــۛســـف ــــــال ة مف نح ةاي حي مف كمــانة ب ـكف الحن ماىـيـرة

ظ ـــع  اناى  وة وة ۛف  ن ــۛســماى  فةــلفـدف يه  نةاراىۜ  وة كةــصفــوف ل كة عةــلي لةىــانة ذن ل كة ذن
نف تة اائ كفب وا ــن ــتةــجفــاي اـــبة ه   ن ــهةــنفـــت  رة مة نف نة عة رفكفـــوف فح  ﴾٣٠﴿ راىـيـسيـــية الحن 

وة لة ﴾٣١﴿ نـف ا ت كمعة ـة لى  دفــمف  م كملفـخ  دفــن  مف  وةكمـمف  ۛسيح  يماىـــكفخة ري
ۛضـهي بةــــب   الحن  ۜ   ل ــعفــبة لنىــمف عةكمعف جةـض  ال ـلرح  ةـمةــتةــتة ا  فةـنح ا  مة ةــوف لةــضح

ااــم  ة  مح
ل لـتةـكذ يب ـنح ۛسااء  نةـۛسب وا وة ااـم  صي ة ل واـتةۛسـكف مح ـة سف ۜ  وة بفنة ب ـيـــصيـــنة

﴾٣٢﴿ ة ة  ل هۜي ـــضفــنف فةـــم  الحن نح ة اي ء   عةــــلح   ۛشــكمـــــــــــانة  ب ـ  كةالحن يماىـليــــيف
ا ل ـــــنةا    مةــــلفـــعةـــجة ا   تةـــــية    م ــوة ة دة ان ــــوة ال ــــرة كة   الفـــــمح لح ــــكمـــــوة ل 

ة ا ن ـــدة تف    اليفــقةـــذي ينة    عةـوة الح مفـــو ه ــان ت ــمف   فةكمـــمة ة قف الف ۜـرة ب ــوة و نة
﴾٣٣﴿ ـــيـــبة  ـــصي ۜنـة ــمف ة     ه  نح ة اي ۟ الحن ــيداى ء  ۛشـــهي ــــلنى ك ـــــلح  ۛشـــيف ـــــانة عة  كة
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ا  م ــــــــقة ة ا    فةــــۛسااء   ب ـــــــنح ـلةى   الـــــونة   عةـوح ةــــــمة الحن  لة  ــضح ال  اللرح  جة
ا  النفـــض    وة ب ـــــعفــلنى  بةــــعة ا وا   م ـــفةــمة ۜـق  مف ا ل ه  وة نف   ال مف مفــه ـــۛضـــعفــــبة

ا حةـب   ب ـيفــغةـلفـظةات    ل ــاف ـتةا ت   حةــان ـقة ظةـمة ۜ ف  الحن  ا ل ـفة ة ات ــــا لصح حة
اف ــــتة ة    فةـــو زة ه ـش ـــونة   ن ـخة ة    وة اهفـــظ و ه ــع ـــنح ةــر وه ــج ـــنح نح ي الحنتي وة
ا ضفـــۛضا ج ــــمةـــــــالف ۛ    فةــــو ه ــر  ب ــــع    وة ة مفكمنـةـــــعفــــا  نف   ال طةــــنح ف ي
ة   ۛســه ــيفـــلةـــوا   عةـغ ــبفـــتة ة ــيـــبيـنح نح ةلىۜ    اي ى ـل ـانة  عةـكف  الحن يراىـبيـكفياح لةــــفة

اينف خ  اقة  بةـففـوة قة ن ـت مف ش  ث واـيف ا فةابفعة مة نف ماىكفحة ه  حةـالهف م  ماىكفل هي وة ﴾٣٤﴿

نف  ي ــل ــالهف اۛ  اي يــهة اا ايصفــري حاى ي ــدة فح ــلة اۜ  ــه ــنةـــيفــــــ بة الحن  ق ــوة ةمة نح ة اي الحن نفـــم 
ا عف وا ـب ــوة ة د  لة ت الحن هيـــوا ب ــكمر  ــشفـــ  وة ﴾٣٥﴿ يـــا نة  عةـكف راىـيـبيــماى خةــلي

ا ل ــا لفـوة ب  ي  الفــاى   وة ب ـۛسانــن   ايحفــدة يفــوة ىـتةـيةـرف بنى  وة الفـق ـذ  امن ـاىــيفــۛش
الف ي ـــوة ذ  ار  الفـالف جة بنى وة رف الفـق  ار  اح ــجة الصحة ن ب   وة ب ــج  الف ين ـۛسا كيـمةــوة
ا بف ةــــوة مةـبيــــن  السح ۙ  وة ان ــتف اليفــكفــلةـــا مةـيل  ۜكمــمة ة   مف نح ة اي الحن ب ـنفـجةـب الف

ل ونةــبفـذي ينة  يةـاللحة خة ﴾٣٦﴿ ۙـخ ـ فة ا لى  ـتةـخفـانة   م ــنف كةــبح   مةـــح ـــلة   ي  وراى
ةـال اـــــت كذل   وة يـةــخفــب ــالفــا ۛس   ب ـنح ونة   مة الحن م   ــه ــيـا ان تنـم  ية و نةــوة ر  أف  م 

﴾٣٧﴿ نف ـدف نةا   ل لفـــ  م  ـتـة ال عف ــل ـهۜي    وة فةــضف
ۛكف ــيــناى ــهي ا بــاى   م  ــــذة ينة   عة ــــري ـا ف 
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ا لةــونة  المفـق ـف ـنفــي  اــه ــوة ة ئ الـمف   ر  لةـاءة ب الحن   نةن وـــؤف م ـــــي  نحةاس   وة ة الح ينةــوة ذي
م ـيةـــالفـب  نخ  وف مةــالف ۜ وة يفـ الن كميـةنف  ــر  ة يناى فةـطةان   لةـشح يناىـه  قةري قةري ۛسااءة لة وة

انمةــمف  لةـه ـيفــلةــا ذةاعةـوة مة م ـيةـــوة الف  ب الحن  وا ـن ـــوف نخ  وف النفـــالف واـق ـــفةـــر   وة ﴾٣٨﴿
ة نح ة اي الحن ﴾٣٩﴿ زة قةــــــــم  ا رة ة ۜم   ـــــه ــــمح ماىـــيــليــمف عةــه ــب   الحن انة  ــــكف وة  الحن 

نف تة الة ذةـقةــثفــم   م ـل ـــظفـية اي ۛ  وة ة  ة ي ــففــۛضا ع ــةى  ي ــنةــۛسـك  حةـــرح ا  وة ؤفت ــهة لة
ذةا ج ـــيفــكفــفة ة ــنف ك ــنةا م ــئفــۛف  اي ة لح  ا مح ﴾٤٠﴿ نف لةد  نفه   الجف ماىـيـظيــراى عةــم 

دح ــذ  يةـئ ـوف مةـــية وة ﴾٤١﴿ اــكة عةـنةا ب ــئفــيد   وة ج ــهيــۛشــب  ء  ۛشــلنى هن ا ۜـيـهيـــؤ ل لة داى
عةكف وا  وة ر  ا الــۛصــفة ة س ـو  ى  ب ــۛســوف ت ــولة  لةــرح ۜــه ـــوحن ض  ةرف م  الف ة ينةـــالح ذي

ا اــااليح ــية ةهة يــ الح ن وا  لة نة ـذي ب واـقفـ تةانمة رة ﴾٤٢﴿ لة  ةونة ـم ــت كذيـةوة يــحة الحن ۟ــدي ثاى
النف ىـكفــمف س ــت ــوة وا  مةــلةــعفــ تة تحنىــحة ارن ن باىـ  ج لةول ونة وةـق ــا تةـم  لنوةةـال ة صح

ي ۛسـاب ـعة تحنى يل ـبيـري نف  حة اي ل واۜ وة تةس  عةـت مف مةـنفكمتةغف ى الوف ا ضن ر ـرف لنى ۛسفة ة لح اي
ا الحةـجة نـفـاءة ت م  نةـمف م كمد  م  سف لنمة اائ ط  الوف ااءى النح ۛسااءة فةلةمف الفغة وامة د  تةج  الوف

ة  نح ةاي الحن يداى طة واۛصعي م  واب و ج وه ـيح ـفةتةيةمحة ۛسح  يفكمباى  فةامف ال يـــمف وة ۜكمدي مف
لةـــمف  تةـــــاللة ينة  ــالحةى ـرة اي ت ذي يباى م ـا ون نةـوا  نةصي ﴾٤٣﴿ ى  غةـــانة عةـكة واح وراىــف  ف 

﴾٤٤﴿ ةـتةر ونة الـشفـتةاب  يةـكنـالف لةـضح ي ـلة يــةة وة ونة  النفـري ةـلح وا الـض ــتة د  ۜـبيـسح يلة
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اا ئ ـــاةعفـ ب  م ــلةــــالعف ۜ  وةكمــدة  مف
ى ـــكف ىـــوة ل   الحن ـب  فن   وة ۗياح

ى ــكف ب الحن  فن الحن  وة
ةـم  ينة هةــنة الح ف ــاد وا  ي ـذي رح  نف  مةــكفـونة الفــحة هيـل مة عة ع  اض  وة ﴾٤٥﴿ يراىـنة صي
عةـعفـم ـۛس اسفـيفــۛصــنةا وة رة م ـعف  غةـمةـنةا  وة ىـمةـسفــيف نةا لةياح اع  رة ع   وة ول ـوة ية ونةـق 

طة ي ناى ف يـعفـوة لةـالدحي ۜ  وة ة وف الـن  مف  قةـنح الــعفـم ـال وا  ۛسـه  نةا نةا  وة طةعف مفـنةـلفس  اةــب  ت ه 
انف نةا لةـظ ـوة ال قفـه ـــراى لةــيفـــانة  خةـكفـرف لنـمف  وة ۙ   وة م كنـوة مة نةه  نف لةعة ا سف عفــوة مة

ا ةــا اليح ـية االح يـهة نةـذي ﴾٤٦﴿ ة قة ن و نة ـؤف م ـ ي لةــمف  فةــر  ه ـــففكم  ب الحن  لح يــاي لىــلي
ة لفنةا  م ۛصدح  قاى ل ـتةـكنـالف ا نةزح ن وا ب مة ا  مةـاۛب  انم  ل كمعةـمة نف  قةبف مف م  واـا ون ت 

ة هةــنةـاى فةـو هـو ج  اى الــا عةـر  دح بة لن اـدف هة مفـنةـعةــلفـا الوف نةـار   ه 
اكف مة ۛســم ــطفــالنف نة
ة   نح ةاي الحن ﴾٤٧﴿ ااــلة ة نح اۛب الــالصف عة ةـحة ۜ   وةـبفـسح  ت 

ولىـع ــففــمة الحن  ر ـــــانة المفـكف
ر ـغفـية نف ية ف  ل كة ل مة ا د ونة ذن ر  مة ف  يةغف كة ب هي وة رة كفـالنف ي شف ر  نف ي شف مة ۛ وة ۛشااء  لة

لةى تةرة اللةمف ينة اي ةذي كح ونة الح ۜ ي زة مف ۛسه  بةل  النفف  ﴾٤٨﴿ د  ب الحن  اى فةقة تةرن ثفماى افف يماى اي ظي عة
ونة كةيفۛف ا نفظ رف تةر  لةى يةفف عة ﴾٤٩﴿ يالحن  كحي نف يةۛشااء   ي زة لة مة ونة وة يلى ي ظفلةم  فةتي

لةـمف تةــاللة اي ة ىـرة ت ـالح ينة  ا ون واـذي ﴾٥٠﴿  ۛبۜ وة ذ ـكفـالف الحن 
ى ب ـكف ثفـفن ا اي يـماى م ـهي ۟ـبي ناى

ن ونة تةاب ــك ـنة الفــم  ةاغ ــبفــلفج  اـب    ي ؤف م  الطح يةـت   وة ول و نةـوت   وة ق  يباىــنة صي
﴾٥١﴿ يـل  ةذي اكفنة  ـلح وا  هن ر  ء   الهفـــفة ا ى م ــؤ ل لة ةــدن ينة انمةـنة الح لىـيـبيـوا ۛسـن ــذي
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بزح

﴾٢﴿

ينة ةذي ۜ م ــه ــنةــعةـــلة الح مة الحن  ۜـنف تةج ـلةــفة الحن  ن ـعةــلفــنف يةــوة يراى دة لةه  نةصي ا ئ كةــا وللن
نةـيـصيـمف نةـه ـ لةالمف ي ـلفك   فةـم ـالف ب  م  ةاۛس  نةــؤف ت ــا  ذاى  لة ۙـيـقيـونة  النح راى ﴾٥٢﴿

س ـ يةالمف ةاۛس عةـحف ونة النح ا ىـلنـد  تنـمة ۛ  فةــل ـــضفــنف  فةـــم  الحن  م ـيه ـاان دفــقةــهي ﴾٥٣﴿

﴾٥٤﴿ تة ااـيفـان بف نة هيـانلة اي الفـكنـيمة الفـرن يماىـكذح ـتةاۛب وة ظي لفكاى عة مف م  نةاه  تةيف ان ةة وة مة
نحة اي ﴾٥٥﴿ مف ه  نف نففةم  نة  مة مف مة انمة ه  نف م  ة نفـب هي وة ىـعة ۛصدح كةفن ه ۜ وة ةمة نف نح هة يراى ب جة ۛسعي

ر وا يةات نةا كةفة ۛف ب ان مف ۛسوف يه  لي ۜ ن صف ا نةاراى تف ك لحةمة جة مف نةض  ل ود ه  لفنةا ج  ة بةدح ينة ةذي الح
﴾٥٦﴿ مف ا ل يةـغة ل وداىـج  ه  هة رة ةذةاۛبۜ ـعةـوا الفـذ وق ـيف نح ة اي يزاى كةانة الحن زي يماى عة كي حة

عةــانمة اـن وا وة ة ل وا الصح ات   ۛس م  ةاـمف جةـه ـل ــخ  دفـن ـل حة يـت  تة نح ري جف الحة ينةـوة ذي
ة نفــت ــحفــــتة ا الف اــــهة ار  خة ينةــل  هة اا  البةـيـ في دي اج ــيـمف فيـه ـــداىۜ  لةــــهة وة اا الزف هة نفـم 

نحة ة اي ؤة دح واـــمف النف ت كمر  ـأف م ــية الحن ﴾٥٧﴿ طة ن ـم  ة   وة رة ة مفـل ـخ  دفـهح ى ه  لح يلىـظة ظ  لي
اى لن ذةا حةـهةـل ـــالهف اي اي واكمــحفــالنحةاس  النف تة نةـيفـــمف بةـت ـمفـكفـاۙ وة م  انة ةمة ات ـالف

﴾٥٨﴿ ةـعةـب الف نح ۜ اي ل  ة دف ا الحن ة مح ظ  ن ع  ۜـمف ب ـكميةع  ة هي نح ة اي يعاى  كةانةالحن يراى ۛسمي بةصي
ة يـالح اـانمةنة ـذي ة ع واـيـوا الطيـن  الطي الحن ا ولل يـيـوة ولة  وة س  وا الرحة ةمف ع  ر ــــالف اا االيح هة ية
ت مف فةا نف عف ي تةنةازة ء  في لةى ۛشيف دح وه  اي الالحن  فةر  س ـ وة نف و ل ــرحة  اي

مفـــت ـــنفـــكم ۛ ك مف نـف م 
﴾٥٩﴿ الفب الحن  ونةـن ــؤف م ــت  نخ ــيةـ وة م  الف ل ــوف ۜ ذن الحفـيفـــكة خةـر  يـن  تةـۛســر  وة ۟ـأفوي لى
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لةـــتة ة ىـرة اي ينة   يةــالح ع ــذي ةـم ـزف ا  ا نفــوا  ب ـن ــمف  انمةـه ــونة  النح ا لةـــمة لة  اي يفكةـز  مفــاللة
لة م ــا نف ل كة ي ـــنف قةـــز  يـــبف اـتةــونة  النف ية د ـري  حة

اـكف لةىـم  ةاغ  وا  اي وت ــالطح ا مة اــوة
اوا  النف  يةـــــا م  ر  وا ب كذــــــر  ۜ  وة ي ـــــف  ةـــد   الــري يــــهي طةا ن   النفـــــيفــشح قة دفـــوة

اـــا لةـعةــــمف  تةــــه ــــلة  لةـــيـــوة اي ذةا  قي وف ﴾٦٠﴿ ةــض ــي  داىـيــعيـلة لى  بةــمف  ۛضــه ــلح
ا لةى ال   الحن   زة لةــــــا  ال نفــمة ة س ـوة اي ينةــقيــنةا ف ـم ــۛت  الفــو ل    رة ال يفـرح لن ىـــاي

ا ا  ال ۛصا بةــــيفــــكفـــفة مفــتفـــۛف   اي ذة ه  ﴾٦١﴿ و نة  عةـص ـــية ۛــكة  ص ــنفـدح  د  و داى
ا قةــب  ة مةــمة اــــمف   ث ـه ـدي يــتف   اليفـدح ة  جة و نة  ــل ــحفــاؤ ن كة   يةـمح ب الحن ف  يبةة ــم  صي

ا ةـئ ـا وللن ينة يةـكة الح الحن  م ــلةـــعفــــذي ﴾٦٢﴿ ا نة دف نف الرة ا ايحفـاي ة لح تةـۛسانـا اي قاىـيـوف فيـــاى وة
ي ق  ع ــه ــنفــر  ضف  عةـــاة عفـــمف   فةــه ــــل و ب ـــفي مفــه ــ لةلفــمف   وة ق ـه ـظفـمف  وة اـمة

ا مة نفـــنةا  م ــــلفـــــا  الرف ۛسـوة ﴾٦٣﴿ نف ي  ال غاىـــيـليـــــوف لى  بةـــقة  مف ـــــه ـــس ــف ــــــفاي
ة  ل  لح ۜا  ذف ن    ــــــعة   ب   ۙطةاــــي ــــاي ةـــوة لة  الحن  ذف  ظةـــه ـــوف ال نح اواـــلةـــمف اي م  س  ول ـــــرة

ااؤ نكة  فة واـفةــغفــتةــــا سفـجة ة ر  م ـــــه ــــ  لةرةـــفةــــغفــــتةــــــوة  اسف  الحن مفـۛسه ـف ــالنف
بح لة  وة ـــــفة كةــرة ﴾٦٤﴿ و ل  ة س  ة  د  واــوة جةــ  لةالرح ة ابـــــــتـة   الحن يـوح حي ماىــاى   رة

م ــي  وـكح ــحةـتحنى  ي ــن ونة حةــؤف ي م  ا ۛشـكة  في ۙ   ث ـجةــمة مف نةه  ة لةــرة بةيف وا مح د  يةج  لة
﴾٦٥﴿ نف ي ال ا  قةــاى  م ـج رةــحةمف  ــه ــس ـــف ــفاي ة واــۛضيفۛت  وة ي ـمح يماىـ تة ۛسلح م  لي سف
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ة نح اوا النفـــت ـــمف  الن  اقفـه ـيفــلةــــنةا  عةــبفــتةــكفا ـال واــــمف  الو  اخفكمۛسـف ــل  ر ج  لة وفـوة
 د  يةا ر 

ا فةكم ة قةــعةـــمف  مة لح ۜ   وة لةــه ـنفـل  م ـيـليــل وه  اي ةـــمف مف فةــوف ال نح ل واــه  عة نفـم 
ن تة ذاى لة نةــوة اي مفـيف ا ه  ﴾٦٦﴿ ا ي  ظ ونة ب هيـمة ۙـخةكةانة ـ لةوعة يتاى بي ة تةثف الۛشدح راى لةه مف  وة يف

لة دة يفـوة ا طاى م ــمف ص ـنةاه ـهة يماىـرة تةقي سف ﴾٦٧﴿ نف اا الجف د ــ  لةم  ة ۙـظيــــراى عةــــنح يماى
ةـع  ـط ــنف  ي ــوة مة ال الحن ولة  فةـوة س  اـــرحة لن ةـــــــئ كة  مةـا ول ينة  ــعة الح مةــعةـــالنفذي ﴾٦٨﴿

ةـــنة  الــــمف  م ـــه ـيفــلةـــعة حـــب ــنح الصح ــيي يـدحي يـــــنة   وة اــهةــشح ـنة   وة الـقي اء  دة الحن 
نةـل  م ــضفـفةــالف ذن ل كة ﴾٦٩﴿ ال ا ل ـوة ة ۛ   وة حةــصح ينة ائ ــحي لن نة ا ول فيـس  ۜـكة  رة يقاى

ا ةـا اليح ـية ا الح ينة انمةـهة ذ واــن وا  خ ـذي ﴾٧٠﴿ ۜ ۟ـيــليــــعة  ب الحن   ىـفنــــــــكفوة    الحن  ماى
ة م  نح مفكمنـفــوة اي ﴾٧١﴿ رةــح   ذف

وا  ث ــانفـمف فةكم ر  يعاى ت  الو  بةاـــف  مي وا جة ر  انفف 
حـبةـي ـلة ۛ   فةـئةـط  ة مةــعةــالنف  دفــالة  قةـة   قةـيبةـصيـمف   م كمتـفـــا بةـا نف  الۛصــنح نفــمةـــلة

لةئ نف نة مفكمالۛصابـة وة ل  م  فةضف ﴾٧٢﴿ ذف لةـعة الحن  ة اي ه ـمةك نف   المفـلةيح يداىـعة مف ۛشهي
و لةـيةـلة ة كةـق  يـه  مةـنةـيفــمف  وة بةكمنـةــيفــنف بةكمـــمف تةــاةنف لةــنح تةني ة ة   يةا لةيف وة دح الحن 

اــي ـلفـفة ي لفـت  قة يل  في ۛسبي ﴾٧٣﴿ يماىـاة ف ــمف  فةــه ــعةــت   مةــنفــكم ظي زاى  عة و زة  فةوف
ة ينة يةـالح نفـوةة الـينـر ونة الفحةـشفـذي مةـيةا ب ـدح  ۜ وة ة  رة نخ  انفـالف ي ت لف  ي قة يل  في ۛسبي الحن 

﴾٧٤﴿ يه   الجفـــوف ۛف  ن ـۛســبف  فةــل ــغفـــتةلف  الوف يةـــقفـي ـــ فة الحن  تي ماىـيـظيـراى  عةـؤف
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يل  مف لة كمــلة ي ۛسبي ات ل ونة في ال  الحن ت قة جة نة الرح  ينة م  في عة تةضف سف الفم  وة ا مة وة
ان  لفدة الفو  ينة وة ةذي ول ونة الح اا يةق  ةنة بح نةا رة جف ر  نف الخف ه  م  ذ  يةة  هن رف ةال م  الفقة الظح النح ۛسا ء اوة

﴾٧٥﴿ ۛ ا ل هة اجف الهف لفـوة نف نةاـلة عة نفــ لةم  ىۛ كة ـد  ل ياح لفوة عة اجف نف لةنةا وة نفكة م  ۜ لةد  يراى نةصي
يل  واـن ـانمة ي ۛسبي ات ل ونة في ۛ ي قة ينة  الحن  الحةذي وا ي كفوة ر  ات ـفة يــقة ل ونة في ينة اللحةذي

ةاغ وت  ات ــ فةالطح اوا الوف ل ـقة ااءةــل  ةية ة ـيفـ الشح نح ۛ  اي ةــيفـكفطةان  طةان ـيفـدة الشح ي ل ـۛسبي
وا يم  القي ك مف وة يـة اوا اليفد  يلة لةه مف ك فح  ينة قي لةى الحةذي ﴿٧٦﴾اللةمف تةرة اي ۟ يفاى كةانة ۛضعي

ان ت  ة كنـوا الــوة ۛ  فةـزح ا ك ـلةــو ةة ة م  الفـيفــلةـۛب عةـت ـــمح ذةا  فةــق ـه  يق ــتةال  اي ري ة لنوةةـالصح
ةنةا بح رة مف ية ه  نف ةاۛسـم  نة النح ۛشوف  خف

ة خةـ الوف الۛش الحن يةة   ـشفـخةكف ال واـقةةىۛ  وة ـيةــشفـدح
نةا لةيف ۛت عة تةبف ۛ كة تةالة ل الفق  اى الجة لن اا اي تةنة رف ة ا الخح لة نفيةا  لةوف تةاع  الدح  ۜ ق لف مة يب  قةري ل مة

ا ك ون وا اليفنة مة تـة ﴾٧٧﴿ ۛ يل  ة  قةلي رة نخ  الف ن  وة ر  ل مة يف ى خة لة اتحةقن يلى وة ونة فةتي لةم  ت ظف
لةـــمةـالف ت  وة ي ب ـت ـنفـكم وفـوف نف ت ــر و ج  م ــمف في ۜ  وة اي ة  ةدة ه مفـص ــۛشيح بف ر  م كمكف ي دف

ول ــية هيــوا هنـق  د  ـنف ع ـ م ذ  ۛنف مف ۛس  الحن  ه  بف اينف ت ص  ئةة  ــوة ول وايح  هيــ هنيةق  ذ  ۛس نةة ـحة
ۜ  ق لفـنفــع  كة  د 

ۜ د ـنفـنف ع ـم  لح ــكم اــفة الحن  ال  هن ء ـمة ا يةــالف ؤ للة م  لة وف كةاد ونةــقة نفـم 
اا الۛص نة  ة ـۛسنةـحة نفـكة م ـابةـمة اا الحن  فةم  مة  وة

الۛصابةكة ﴾٧٨﴿ يثاى ه ونةـقةـففـية دي حة
﴾٧٩﴿ نف ئةة  م  نف ۛسيح  ۜ فةم  كة س   نةفف

ۛسلفنةاكة الرف ۜ ل لنحةاس  وة ولى س  ى رة كةفن  ب الحن  وة
يداى ۛشهي
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ـــي  س ـط  ۛ دف الطةاعةـقةــولة فةـع  الرحة ة مة الحن ۛســوة لحنى فةــــنف تةــوة ا  الرف ا نةاكةــلفــمة نفــمة
ول و نة   طةا عةـــوة ية ز وا  م ـــــا  ذةا  بةــة     فةــــق  نفــرة  ﴾٨٠﴿ مف حةــيفـلةــعة يــه  ۜـفي ظاى

ةـــبة اـــيح ي   تةــيفـغة مف  ـه ـنفـــ  م ة ــفةـــا  ئ ـۛت   طة ۜ   وة ــــرة الحةذي ول  الحن ق  د  كةـنفـــع 
ۛ  فة ت ونة ا ي بةيح  ةــتة مف وةـه ـنفــر  ضف عةــاةعفــمة لةىــوة كح ۜ لف عة ىكف وة  الحن  فن ت ب كذيـة

ةـالفةلة يةتة بح و نة ـدة ۜـق ـالفر  اننة لة  رف نف انة ــكفوف ــوة ر  م  يف د  غة نف ع  ﴾٨١﴿ ي ب الحن  لىــوة كي
ه  ااءة ذةا جة اي ن ـمف المفــوة ةمف نة الف ر  م  ﴾٨٢﴿ يه  الحن  وا في د  جة فاى كةـت ـاخف لةوة راىـيـثيـلة

ف ـخةــالف لةىـوا ب ـالذةاع  وف دح وه  اي رة لةوف ۜ وة س  هي اى ا ولل يـالرحة لن اي مف ول  وة ه  نف ر  م  ةمف الف الو 
ة ينة يةــالح ۜ  ه ــب ط و نةــنفـتةـسفـــذي مف ه  نف لة  فة م  لةوف لةيـف الحن ل  ـضفــوة مفكمعة ه ـل ـعةــلة مة

ات ــفة يل ــبيـي ۛسـلف فيـــقة ﴾٨٣﴿ حف رة ةـت ـمةـوة تح ةـت ـعفـبةـه  لة يلىـيفـم  الشح ة قةلي لح طةانة اي
ةـكفلة تـ  ة نةـلح لح حةـففــف   اي ض   الفــۛسكة  وة ؤف م ـرح  ۛ  عةـم  ينة الحن  ۛسىــني ۛ الحن 

ةكميـة ينة  بةأفۛس فح ةذي واۜ وة كفالح ر  الۛشـدح   بةـ الۛشالحن فة كيـدح   تةـأفساى وة يلىـنـف النف
ا عةـــعف  ۛشــفةـــشفـنف يةــمة يب ــنةه   ــلة نفكمـــ  يةنةةىـۛســحةةى  ــــفة ۛــ م صي ا هة نف ﴾٨٤﴿

ا عةــعف  ۛشـفةــشفــية ل ــكنه  ــنف لةكمــــ  يةئةةىــيح ـۛسةى  ــفة اۜ ــنفـ م فف انةــكف وةهة مة نفــوة
اي ذةا يــح  وة ةـح ـتةـمف  ب ـت ــيحي يح واـــة   فةـيح حة ﴾٨٥﴿ ء ـلح  ۛشـكملنى ـعة  الحن  يـــم  يف تاىــقي

﴾٨٦﴿ اـــنفـــۛسنة م ـــاةحفــب  دح وهةـهة ةــا الوف ر  نح ة اۜ اي لنى كةانة الحن ء  ك لح  عة يباى ۛشيف سي حة
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لن ا اي ةـــــلة لح ۜ هة  اي وة ة ه  نـح عة مة م  الفكملةيةجف لنى يةوف يفــمةـينـق ـمف اي ۜـيـۛب فيــة  لة رة ه  اللحن 
ا  فةمة
ينة مف ف يكملة قي نةاف  ن  الفم  ئةتةيف ف  ﴾٨٧﴿ نة دة ق  م  نف الصف مة ۟ـــــحة الحن  وة يثاى دي

مف   ب كفالرف ا ــۛسه  يــــــواۜ  الت ـۛسب ــكفمة ونة النف تةــــري ةــهفــــد  نف الۛضلح د  وا مة الحن  وة
دح وا و نةكذلةوف تـة وة ر  ف  ﴾٨٨﴿ ۜ مة الحن  ل ل ــنف ي ــوة دة لةه ـلةنف تةـفة الحن  ضف يلى ج  ۛسبي

وا  فةكف ر  ااءى فةـونة  ۛسـون كمـتةـفة تحنىــلة تةــوة ااءة حة ل ية مف الوف ه  نف ذ وا م  تحةخ  اــكف مة
ر وا ي ج  يل  في ۜ ۛسبي ا ـا  نف تةـ  فةالحن  ةوف لح اقفـذ و ه ـخ ــفة وة ث ـيفـمف  حةــل وه ـت ــمف وة ا ي هة

ة الح ة لح يـاي نةـذي ﴾٨٩﴿ ت  دف جة وــوة مف  م  لة تةه  ةـوة ذ وا م ــتح ۙ مف ـه ــنفـخ  يراى لة نةصي ى وة ل ياح وة
نـة بةكمقةوف م  بةيف مف ميـنةـيفـمف وة اـيـه  جة تفـمف حةكماؤ نـثةاق  الوف رة ص  لنىـية ل ونة اي ص 

ا ت ــ النف ي مف ــه  ه ــقةل وا  ــا ت ـقةـــمف  الوف ي كمل و ــقة ۜ   ـوف مة لةمف وف ۛشااءةـوة و ر ـــص  د 
لةيـف لةۛسلحةطةه مف ۛ فةا ن كمعة اتةل و ك مف تةزة ل و مف فةلةقة  اعف

ات ل وك مفكم مف فةلةمف ي قة الحن 
﴾٩٠﴿ اللف لةـقةـوة ا اي لةكميـفـوف ة لة ـم  السح عة ا جة ۙ فةمة يلىـه ـيفـلةـمف عةكملة الحن مة مف ۛسبي

يد  ونة النف يةأف مةـانخة ينة ي ري ن واكمن و ـري يةأف مة ۜ   مف وة مف ه  اـك قةوف مة لحةمة ونةـۛس د  تةج 
لةى الف وا ـكنة   ا رفـنةـتفــف ــاي اۛ  فةــيــفي س  ل و ـعفـمف يةـــا نف لةــهة اواكمتةز  ي لفق  مف وة اوا دح  ر 

لة ة يـةـالسح مفكممة  وة اوا اليفد  يةه  ت ل وه مف حةـــ  فةفح  اقف مف  وة ذ  وه  ث ـيفـخ  لةيـف م كماي
﴾٩١﴿ ائ  لن ا ول ۜ  وة ــمف و ه  م  ـتـ  فف ـق  لفنةالةكمثـة عة ۟كممف جة يناى بي لفطةاناى م  مف س  ه  يف ـلـة مف عة
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ن   ـــم ـــــــــانة  ل ـكف ة خةــــؤف م ــــلة   م ــــت ـــــقفــــــ النف  يةؤف  م  ۛــــناى    اي لح طةـاى ا مة وة

طةــاى   ناى ـــــؤف م ــــ م لة  ـــتةــقة يـــحفــــتةـــفة خة قةـــري م ــة     م ـــبةـر    رة ة ـنةــؤف مة نفـــوة
ةــۛســم  اى  الهفــمةــلح لن ا ــل ــة   اي ا هي ة لح ةـــ النف  يةاي ق ــصح ة نفانة ـكفا نف ـــواۜ  فةـــدح ة ــوة د  ية م 
و ح لةــــعة ه كمـــد  قةــتةـــ فة  ن ـــؤف م ـــوة م ـــــمف وة ير    رة ري ۜــؤف م ــة    م ــبةــــحف نةة  م ـــقة وف
ثةا ق ـــيـمف  ميـــــــه ـــنةــــيفــمف    وة بةكمنـةـــيفـــــوف م     بةـــــــــنف  قةـــــم   انةـكف اينف وة

ةـــۛســـم  اـمةــلح لن يــحفـــهي     وة تةــل ــى الهفــة   اي قةـري ۛــنةــؤف م ــة     م ـــبةــر   رة ة  ة ـــد  يةــــفة
يةا م    ۛشـــلة دف  فةص  رة يفــمف  يةج  بةـــن     تةــيفــعةــتةا  ب ــتةـــن   م ــهف نةةىـــوف نفـــمةــفة  م 

م ــ م لف ــت ــقفـــنف  يةـــوة  مة ناىــؤف  ﴾٩٢﴿ ۜ يماى  حةـــعة الحن  ا نة ـكفوة   الحن  اىـمــيـكيــلي
اا ؤ ل ه     جةـــجةــفة ةــهةــزة ا ل ــنح ا  وة غةـيــداى   فيــــم     خة ۛبـض ــهة داىــمح ـــعةــــتةــــم 

﴾٩٣﴿ ة  لةـــه    وة العةــنةـعةــــه    وة لةـــيفـلةــعة    الحن  ا بــــــه     عةـــدح ماىـيـظيـــاى    عةـذة
ينة ــالحة اـانمةذي ذةا  ۛض واـن  بفــ اي ةـبةــتةـــ فة  الحن  ل ــيــبيـي ۛســمف  فيــت ــرة ن واــيح ا اـــا اليح ــية هة

و ل ـــتة لةــنف  اللفــمةـوا  ل ـق  اى  اي ةكمــــيفــقن مة ــم   السح م ــ م ۛت  ــسفــ لة لة ۛــؤف ناى لة وة
دة  ــيةا     فةع ـــدح  نفــــوة    الــينــحةــرة ۛض   الفــعة م ــــا ن ــــغةـــ مة الحن نف ونةـغ ـتةـــبفــتة
ةــ فة ل  ـــبفـــنف قةـــمف  م ــــت ــنفـــكمذن ل كة ـــكف نح مفكمـيفــلةـــ عة الحن   مة يـكف ۜــثي رة ة 

﴾٩٤﴿ ة نح ةـــن واۜ   اي ـبةــيح ة  فةــتـة ـــيــراىكف  الحن ـــبي ــــل و نة   خة ــــمة ــــعف ا  تـة ـــــمة ـــانة  بـ 
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د ونة اع  نة الفقة ينة م  ني م  ؤف ر  الفم  يف ر  ا ولل ي غة رة  الضحة
ونة د  اه  جة الفم  ي وة يل  في الحن  ۛسبي تةو ي لة يةسف

ۜ مف ه  النفف س   وة
لة ة ينةالحن  فةضح دي اه  جة مف  الفم  ال ه  وة مف ب اةمف ه  النفف س  لةى وة عة ال ـمف ب اة مفــوة ه 
ى ك لح ةىۜ وة جة دة دةرة عة ۜى   الحن  وة نن  الفح سف

لة ة فةضح ينة الحن  وة دي اه  جة لةى الفم  عة ينة دي اع  الفقة
ات  جة ه  دةرة نف ةى م  رة ف  غف مة ۜ وة ةى مة حف رة  وة

كةانة الحن  وة ﴾٩٥﴿ ينة دي اع  ۙ الفقة يـماى ظي راى عة الجف  
ة نح ينة اي ةذي م  الح يه  فحن ة  تةوة ائ كة لن ي الفمة مف ظةال ماي ه  يمة قةال وا النفف س  في ﴾٩٦﴿ وراى ف  ۟ غة يماى حي رة

ةا قةال وا ينة ف يـ م ك نح في عة تةضف ۜ سف ض  ةرف اوا اللةمف تـةالف ض  نفكم قةال  الحن  الرف ۜ ت مف ك نف
ا ج ــت ــفة وا فيــهة اۜ  فةــيـر  ائ ــهة يــكة مةــا  وللن تفـهةــه مف جةـأف ون ۜ  وة ۛسااءة ةم  نح ةى عة اس  وة

ة  لح نةـم ــالفاي ينة م  في عة تةضف ال سف ال   وة جة الفـالرح  ان ـنح ۛسااء   وة لفدة و  ﴾٩٧﴿ ۙــمة يراى صي
ۛسى ـفة ائ كة عة لن الحن ا ول ﴾٩٨﴿ تة يـلة يةسف يـطي يةـع ونة حي لة ونة  ۛسـلةةى وة تةد  يلىـهف بي
نف مة رف وة اج  يي هة يل   في الحن  ۛسبي ﴾٩٩﴿ وة النف ف  ۜ  يةعف مف ه  نف ى  الحن  وة كةانة  عة واح ف   عة

وراى ف  غة
ض  ف ي ةرف  الف

ماى اغة رة  م 
يراى ثي ۜ كة ةى ۛسعة نف وة مة جف وة ر  نف يةخف هي م  ت   بةيف

راى اج  هة لةى م  الحن  اي دف يةج 
ةـث  ر   مح قةعة  الجفـكف ي دف دف  وة ت   فةقة وف ه  عةـه  الفمة ۜ    لةىــر  رة الحن انةـكفوة الحن  ول هي وة س 

ذةا ۛض اي بفت ـوة ض  ف يمف ـرة ةرف نةاح الف ك مف ج  لةيـف ﴿١٠٠﴾ فةلةيفۛس عة ۟ يماى حي وراى رة ف  غة
وا  م ـص ــقفـــتة ةــنة الـر  ةكمنـةـت ـففــمف  النف  يةــت ــففــلنوة ۗ  اينف  خ ــصح ينةـم  الح ذي النف

﴾١٠١﴿ ة الفكف نح واۜ   اي ر  يـــا ف ـــكفــفة ى   م ـــــمف  عةكمـــوا  لةـان ـكفنة ـري واح ناىــيـبيـد 
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مف  فةاةـفي ة م ـه ـ لةۛتـقةمف يه  اائ ـق ـتةـلفـوةة فةـلنـالصح مفـه ــنفــة   م ـفةـمف  طة ذةا  اي ۛتــنفـكموة
لف مف     ـيةـوة تةه  ل حة اوا  السف ذ  وا ــا  ذةا  ۛســفةأف خ  د  نفو ن وا كمــيةــلفــفة جة م  كةــعةـــمة

اا ئ فةـوة لف ى  لةـــة    ا خفـتةأف ت    طة ۛصلح واــي ــلفــفة   لح واـۛصــمف  ي ــرن اا ئ  مف كموة رة
ذف رة ذ واـأف خ ـيةـوة لف مف  ح  ينة  ـتةـل حةـ وة ال سف ه  ةذي ة الح دح ۛ   وة مف واكفه  ر  فة عة كةـمة

نف ـف ـغفـتة ت ـل ـ السفل ونة عة ال مفمف  كمحة ت ـت ـوة لةيـفـمف فةيةكمعة يل ونة عة مفكممي وفـــلة
ا ح  ۜ   وة لة ج ــــــوة نفكميـفـــلةـــــاحة   عةـنةـــــدة ةى مفكمـــــب انة  ــ كةمف  اي ةىـلةـيفـــمة

ى  النف  تةــ  مةمفـــت ـــنفـكم طةر  الوفـــنف  مةـــم  ا اوا السفـۛضـرف ضن تـةـل ـع  ۛكمحة مف الذىى
 ذف رةــح 

ةكم نح ۜ  اي ة مف ة ل ـــــ ال عة الحن ينة عةـــا ف ـكفـــلفـدح ا باى  م ـري يناىـذة هي ذ واــوة خ 
ةـم     الـت ــــيفـــۛضـــا  ذةا   قةـــــفة وا  ـــــكما ذف ـــلنوةة    فةــــصح ة ر  ا ماىـيةــــق   الحن ﴾١٠٢﴿

ۛ كمن و ب ــج  لنىــوة عة أف نةــا  ذةا اطفــفة مف وا  ت مفــنفـمة يم  ۛ فةاة قي لنوةة ة الصح ق  وداىـــوة ع 
ن واــوة لة تة ه  ﴾١٠٣﴿ لةى لنوةة كةانةتف  عة ة ة الصح نح ينة  اي ني ؤف م  ق وتــــاى مةـتةابــكنالفم  اىـوف

ااء  الفـت ـابف نفـغة ۜ   اي وف م  ك ون وا قة ونة  فةـــ تةأف لة تـة ةــم  ونة ــأف لةـمف  يةـه ــا  نح اــكفم  مة ف ي
تةـــلة ۛ  وة ونة نةــــم  ج ونة  م  ا لة يةالحن  رف ج ـــــ مة ۜ  وةـرف  ونة

يماىـليــعة  الحن  انةـكف أفـــتة
ا ة نح ـــا النفـاي لةيفـزة لف اا اي قح   ل ــتةا ۛب   ب ا لفـكنـــكة  الفـنة مةكمحفــتةـحة ﴾١٠٤﴿ ۟ـيـكيـحة ماى

﴾١٠٥﴿ ةـيفــبة يــــاس  ب ـنة النح ا الرن ا ۜ  كةـــمة اا ئ   الحن  ك نف ل لفخة لة تـة ۙـنيـوة يماى صي ينة خة
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

094



095

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4-Nisa Süresi Yaprak 08A Cüz 05 Süre 04 Sayfa 095

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

95 ﴾٤﴿ َساِء وَرةو الننِ سو ﴾٤﴿

لفـــوة لة ت  اد  جة ﴾١٠٦﴿ اسف ۜر  ـف ـتةغفـوة ة ة  الحن نح ة  اي حيـــانة  غةـكف  الحن وراى  رة ۛـــيـف  ماى
ينة يةــالحة ۜــه ـۛســف ـــ النفونةــتةان ــــخفـــذي ة  مف نح ة  اي انةـكفنف ــــمة بح ـح ـ لة ي الحن ن ـــعة

تةــية نةـخفـسف لة يةـال ف ونة م  ونةـتةـسفـنحةاس  وة ف  نةخف الحن   م  ﴾١٠٧﴿ انـخة ة ۛـيـاى الثيـوح ماى
الحن  ه  ذف  ي ـه ـعةـوة  مةـوة ا لة يةــيح ــبةـمف  اي ى م ــــت و نة  مة ضن ۜ  وةــقةـــنة الفــرف ل   وف

انةـكف
اا النف ء ــت ـهة ا اؤ للة ه مف ف ي مف هن نف ادةلفت مف عة وة  جة ين الفحة ﴾١٠٨﴿ يـطاى ل ونة م حي مة ا يةعف ب مة

نف ا د  ل  ـي  فةمة ة جة مة  الفــية مف ــه ــنفـــعةالحن ون ـــكمنف يـةـمةة  المف ــمةــينـق ــوف نف يةاـالدح 
مة اـمةـعفـنف يةـوة ةـــه   ث ـۛسـففــمف نةــل ـظفـوءاى   الوف يةـلف س  مح ﴾١٠٩﴿ ه ـلةـعة يلىــ وة كي مفــيف

مة ثفكذنف يـةــوة بف اي ماىــس  ﴾١١٠﴿ ة ر ـف ـتةغفــسفــية د ـ يةالحن ة ج  يماىالحن حي ف وراىرة  غة
﴾١١١﴿ ةــفة ا  ــا  نح ب ه   كذ يـةمة ۜ  ـس ـففــنةلنى ـعةس  يماىـليـعةالحن  انة ـــكف وةهي كي يماى حة

بف    كذيـة ـيـــخةس  ثفـــةــيـــط ة   يةــماى   ث ـــةى   ال وف  اي م  ب ــمح راي يـاىـهي   بةــرف مة نفــــــوة
لة الحن ل  ـــضفـــوف لة فةــوة ﴾١١٢﴿ ثفـا نـتةـــهفـلة  ب ـمةــتةـــد  احفـقةـفة ۟ـبيـماى   م ـاى وة اي يناى

حف ةـهةــه   لةـت ـمةـوة رة اا ئ ــمح ۜـض ـــمف   ال نف    ي ـه ـنفــة     م ــفةـتف   طة لح و كة كةــيفــلةـعة
ا ـلح ـض ـــــي  ة لح مف  ــــۛســـف ـــالنفو نة  اي ۜــۛشنف   ــ م كة ـرح  و نةـض ـا  يةـوة مةه  ء  يف ا مة وة

ةـــةة   وة عةــمةـــكذــح ـــــتةا ۛب   وة الفــكنـــيفكة  الفـلةــ  عةالحن  كةــمةـــلح النف لةــــــوة زة
﴾١١٣﴿ ا لة ۜ   وةـعفــــنف  تةكمــمف  تةـمة  لةم 

ل ــــانة   فةـكف يماىــكة عةــيفـلةـعةالحن   ضف ظي
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

095



096

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4-Nisa Süresi Yaprak 08B Cüz 05 Süre 04 Sayfa 096

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٤﴿ َساِء وَرةو الننِ سو ﴾٤﴿ 96

نف   ير  ـثيــكفي ـرة فيــيفــخة يـجفـــنة م  ةـه ـون ة ــدة  قةــۛصــرة  ب ــ المةنف ــ   مةمف   اي لح لة
ح   بةـــالوف اي صف ۜـنة الـيفــلة ل ـعةــففـ   يةنفـــ مةوة  نحةاس  كةـلف    ذن ر  و ف ــعفــالوف  مة

نف مة وة ﴾١١٤﴿ ۛضات ـابف رف ااءة مة يماىــراى عةـــه   الجفـيــؤف تيـــوف ۛف  ن ـۛســفة الحن  ت غة ظي
س  نف ولة ـالرحة ةــبةــا تةـد  مةــعفــبةم  ى وة يةـه ـه  الفــنة لةـيح ةــدن ــتح رةـيفــعف  غةـب  ق ــۛشا ق ـــي 

ل حـــنة ن ـيـــنيــؤف م ـم ـالف ن ــا تةـهي مةـــوة ةـهةــهي  جةــل ـصفـوة لحنى  وة ۛسااءة تفـنح ۜ  وة مة يل  ۛسبي
ة نح ة اي كة  ب ــشفـــر   النف  ي ـــف ــغفـــ لة يةالحن يةـــرة اد  ونةـر  مةـف ــغفــهي وة ﴾١١٥﴿ ۟ يراى صي مة

مةــنف يةــمةـل  ۜ  وة ة  ۛضــدف  ۛضــقةـــفة  ب الحن ر  كف  ــشفـــنف  ي ـــۛشااء  لة لىـــلح ل  كةــذن
نةـــو ن  نف  د ــونة  م ــدف ع ـــاينف ية ا اي ة لح ا  اي نف  يةـا ثـهي ونةــدف ع ـــاىۛ   وة اي ﴾١١٦﴿ داىــيــعيــبة

قة   الحن ۢ  ه ــنةـعةـــلة ةــــوة ة  تح ةــــخ ـــــالة   لة ذة  نح  ﴾١١٧﴿ ة ۛش لح يــــاى  مةــطةا نــــيفـــاي ۙـري داى
لة  ض  ةـــوة ةــلح مفـــه ـــنح ﴾١١٨﴿ يــــــــبةا د  كة   نةـــنف ع ـــــم  ۙـــــــففــــباى   مةـــصي و  ضاى ر 

ةــيةــن حــمة ن م ـه ــنح ةـــمف    وة لة ا م كمتح ـــبةـــي ـــلةـــمف   فةــه ـــرة نح ة نفعة ة  انذةا نة  الف نح ُلُوة

ةـــم  ة  خةــيح ـغةــي ــلةــمف  فةــه ـــرة نح ۜقة  ــلفــر  نح نف ية الحن  مة ةــوة ةـذ  الـخ ـتح طةا نةـيفـشح ُلٰوة

﴾١١٩﴿ ل  ى  م ـيــوة ۜــيـــــبيـــــاى   م ــرة ا نــسفــرة خ ــس ـدف   خةــقةـــفة  الحن   ون  نف د ــاح ناى
حــمةـــمف  وة ي ــه  مةـه ـيـني ۜ   وة ةــد   ه ــع ــا يةـمف ة غ ـيفــم   الشح لح و  راىــطةا ن  اي ر  د ـع ــية

﴾١٢١﴿ ائ كة لن ةـمف جةـه ـأف ون يـــمة  ا ول نح لة يةـهة ا مةــنفـعة و نة د ـج ــم   وة يصاىـحيـهة ﴾١٢٠﴿
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ا ل ـل وا  الـم ـن وا  وة عةـــانمة ة ةا ت ــمف  جةــه ـل ـدف  خ ـن ـا ت   ۛسـحةـصح نح ة الح يـوة نةـذي
ة نفـت ــــحفـ  تةنفـم  ا الف ال ــهة ا ر  خة ينة  فيـهة اا ال بةــيـدي الحن  دةــــداىۜ  وة عفــهة يـــتة ري جف

ا ن ـيفـلة مفكميح ـۛس ب اة مة ﴾١٢٢﴿ ىۜ    وة مةــحة دة ق   م ـــقاح لىــيـ   قيالحن   نةــــنف الصف
ۜ  ـــكنـــ الفل ـــيح   الهفـــان ـالمة وءاى   ي ــمةــــعفــنف  يةـــ مةتةا ب  ا ۙـزة ب ــجفــلف  س  هي ا لة وة

نفــوة مة ﴾١٢٣﴿ لة    ل    الحن   د  و  ن نف  ـــ  م ه ـــدف لةــج ـــــيةوة لة  نةــيـوة ى   وة يراىـــاح صي
ا ل ـ النةـم  ة ات  م ــصح ائ كةـر  الوف ا نفــكفنف ذةــحة لن ن  فةا ول ؤف م  وة  م  ثنى وة ه  لف مة يةعف

ۛسن ـنف الحفــوة مة ﴾١٢٤﴿ ةــجةـــل و نة  الفـدف  خ ـــية ونة  نةــلةـظفــةة  وة لة ي ـــنح راىـيـقيــم 
حن  ه ـهةـــمة  وة جفـــلةـــالسف ةــــوة م ــــوة ه   ل  اتح ن   وة س  ةــعة  م ــبةــحف ةةــــلح ي ةــناى م ـــدي نفــمح

حن  وة  ل   ﴾١٢٥﴿ بف يمة  حةـــاي ةــيـنيــــرن هي بف الحن  ذةـخةــفاىۜ   وة اتح هيــــاي لىــيـليــخة مة ــــيـرن
ةــال مةـــمنــــــــــــــــــــسح ا ت     وة ۜ    وة ـوة ة رف ض  الحن  ا نةـكفا   ف ي  الف ا   ف  يـمة

ۜ  ق اـســنح ـال  ف ي كةـــت و نةـففــتةــسفــوة ية الحن  ل ــء  ﴾١٢٦﴿ ۟كمب  يطاى ء  م حي لح  ۛشيف
اـفي مة ۙ وة ة نح لةيـف ي تفلنى يه  يكنــالف مف ف يكمعة ء اـسـالنح  يةتةامةى تةاب  في يـك مفـتيـففـي 

غةــ لةۛبــت ـكم اـمة تةرف ة وة ةـح ــكنـنفــونة  النف تةـب ـه نح نح وه  ةــه ــــونةــت  نح ي لة ت  ؤفــــالحنتي
نة لفـ الفم  ۙـو  ان  النف تة  دة وا ل لفـوة وم  ى ب ـق  اـسفـق ـالفـيةتةامن مة ۜ وة ط  ينة في عة تةضف سف الفم  وة

﴾١٢٧﴿ ةــر   فةـــيفـــــ  خةنفــم   ل واــعةــففـــــتة ة   ا  نح ماىـــــيـليــــهي   عةــــــــ ب  ا نةـ  كةالحن
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ا   ن ــــل ـعفـنف  بةــتف     م ـا فةـرة ال ة   خةــامف عفــش ـــهة اىـا ض رةــــو زاى   ال وف اي وة اي ن 
ا  بةــه ـيفـلةـحة  عة نةاــج  ل حة ا  النف ي صف ا نةـمة ا  ـيف ۜه مة لفحاى ال  ص  ۜـوة ر  يف لفح   خة صح  لةــفة

ة نف ۜ   ـشح ـس    الـف ـالف ة ةــ وة تةن وا  ـس ــحفـــ ت  وة اينف  حح ةــتح وا  فةا نح ق  رةت  ض  ا  حف وة
اواـتةــسفــنف  تةــوة لة يع  طي ﴾١٢٨﴿ ة يـل و نة   خةــمةـــعفـــــا  تةـمةـــــا نة  ب ـكف   الحن راىـبي

يـــلة تةــمف  فةـت ــرة صفـوف حةــاء   وة لةـۛساـنح ــنة الـيفـبة ةـــكمل وا  ـمي لح واـد  ل ـعفــــالنف تة
ا  ــــتةــــفة ۜ  ــم ــا لفـكفذة ر  و هة ة  ةقة لح وا  وة تة اي وةعة ل ح  ةـنف  ت صف ةـتح وا  فةا  نح ق  يفل ــالف مة

ة قةا   ي ـفةــتةـــنف  ية اي وة ن ــغفــــرح ﴾١٢٩﴿ ة اىـمـــيــو  راى   رة حيـف ـــــــــــا نة  غةـكف الحن
﴾١٣٠﴿ ى  م ــــكم  الحن  ۜ  ـــت ــعةــــــنف   ۛســـــــــلح عاى الحن  ا نة ـكف وة  هي اس  يماىــــحة وة كي

ةـلةوة صح دف  وة ةـنةـيفـقة ت ـا الح ينة ا ون واـذي حن   ل  ا ف يوة ا ف ي مة مة ات  وة وة من ۜ السحة ض  ةرف الف
نف قة ةا كمل ـبفـم  يح اي ةكممف وة واـمف الن  اتح ۜ  ق  ة نف تة الحن اي واكذــوة ر  ةف  تةاۛب فةا نح الفك 

﴾١٣١﴿ حن  ة ف ي اـ مةل  ا ف ـمنـالسح مة ات  وة كةانة يـوة ۜ وة ض  ةرف يداىالحن  الف مي ى  حة ن ياح   غة
اينف ﴾١٣٢﴿ حن  ل  ا وة ا ف ي مة مة ات  وة وة من ۜ وة ف ي السحة ض  ةرف ى الف لىــيـــ وة كيب الحن  كةفن

ا الــيح  مف   الكمبـفــذف ه ــي  يةــهة ةا س    وة ۜ   وة ـــان خةــأف ت     ب ــنح ينة انةـكفري أفــۛشـية
نف  نفـكفمة ا ۛب الدح  يد   ثةوة دةـيةا  فةــانة   ي ري نف ع  ﴾١٣٣﴿ ل ــ عةالحن  يراىــكة قةـلنى ذن دي

﴾١٣٤﴿ ا ب   الدح  نفـــــثةالحن   نخ ـــوة الف ۜ ـــيةا   وة ة   وة رة
يعاى بة الحن انة ـكف ۟ــ ۛسمي يراى صي
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ا ميـــ قةوا ــو ن ــن وا  ك ــانمة ة ااءةـهةــط   ش ـسفـق ـا لفـنة  ب ـيـوح حن  دة ل  ا اــااليح ــية ة هة ينةـالح ذي
اى النفـعة ة قفكمس ـف ـلن الف يفن   وة الفوة ال دة نف  يـةـيـرة بيــمف  الو  ۛ  اي ىكمنة ن ياح نف غة لة وفـوة
لنى  ب  الحن ـفة  يراىـقيـــفة ا  فةــه ـــ الوف ةـــلة تةــمة اى  النف تةـهةـع وا الفــب ــتح ۛـعفـون ل وا د  الوف

﴾١٣٥﴿ نف تة اي ا  الوف ت ـلفـــوة ان وا  فةـعفــــو  ةـــــــر  ض  ة ا نح ل ونة ـكة الحن مة ا تةعف  انة ب مة
يراى بي خة

اـــــانمة ول هي وة ب الحن  ن واــــوا انم ـــن  ي وة رة س  تةاب  الحةذي  الفك 
لة ة نةزح ا اــا اليح ـية ة هة ينةـــالح ذي
ب الحن  لنى ول هي  عة س  الفرة ةتةاب  ــكنــ وة نف قةذييــالح لة  م  مةـي  النفزة ۜ وة ل  رفكذـنف يةــبف ف 

نخ ـل هي   وة الفـس  ر  وةهي  ـب ـت ـكموة  م   الف ة ۛضـ  ۛضدفـقةـ فةر ـيةوف لىـلح لة مة اــوة هيـت ــكفـئ ـلن
ينة ة الحةذي نح ن وااي ة  انمة وا ث كف ث مح ر  ن وا ث ـفة ة انمة ة  ـمح ةكفمح وا ث مح ر  فة ﴾١٣٦﴿ يداىـبة عي

راى لةكم رة لةـغفـيةــل   الحن  ن كمـ يةمفــــفف لة  ل ـه ــف  مفـه ـد  يةـهفـيةــمف  وة ازف دةا د  وا
ة ذي ينةـاللح ﴾١٣٨﴿ مف  عة ة لةه  ينة  ب اةنح قي نةا ف  ر  الفم  اباى الليــبةشح  ۙـذة يماى ﴾١٣٧﴿ ۜـۛسبي يلى

ريـكةـالف ااءة  م  ا ف  ؤف م ـن   الف و نف د ــينة  الوف ل ية ۜ   اليةـنيـم  غ ونةــتةـبفـينة ةــية ذ ونةــخ ـــتح
 قةدف وة

ة لة ك مف نةزح لةيـف عة ﴾١٣٩﴿ ةة  فةــع ــم  الفــدة ه ــنفــع  ة ة الفــزح ةةــع ــا  نح ة حن   زح ۜ ل  يعاى مي جة
ذةا تةاب ـك ـالف ت مف النف اي عف ر  ب كذ يـ الحن انيةات   ۛسم  ا فةلةـفة ا  ب هة زة تةهف ي سف ا وة هة ف ي

يـتحنى يةـحة مف ـه ـعةــمة وا  في ةـيفـدي يث   غةـحة خ وض  نـح هي    اي ذاىكمر  مف اي وا ع د  تةقف
﴾١٤٠﴿ ة نح ۜ اي مف ل ه  ثف ة م  يالحن ينة في ري اف  الفكة ينة وة قي نةاف  ـع  الفم  ام  ۙ  جة يعــاى مي نحةمة جة هة جة
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ةـتةــية و نة   ب ــــرة بح ۛ  كمـــص  الحن نة  ــح   م ـــتفـمف  فةكمــ لةانة ـا نف كةــ فةمف ينة اللحةذي
ۙـا ف ـكفــــلفـ ل انة ـكفوة اي نف مف   كمــعةــــنف مةكمــنة يب  ينة   نةصي ري اوا اللةـقة مفــال 

و  ذف  عة تةحف نةكملةيـفـنةسف نةعفـمف  وة ۜ  ـمف  م كممف ينة ني ؤف م  فةالحن نة الفم  اوا اللةـقة مفــال 
نـةـبة لةنفكميف ۜ وة ة  مة ين مة الفق  لةمف يةوف عة ينة عةـــا ف ـكةـــل لف الحن   يةجف لةىــري م كمحفــية

ة نح ينة اي قي نةاف   الفم 
ونة ع  اد  ة ي خة اد  ع ــوة ه   الحن ۛــه ــــوة خة مف ﴾١٤١﴿ ينة ني م  ؤف ۟ الفم  يلى ۛسبي

لةى اوا  اي ةـال قةام  ۙى  ي ــــــــــــكموا ـام ـوة   قةـلنـــــــــــصح ةـــــۛسالن ااؤ ننة  النح اۛسـرة ذةا اي وة
لنى ا اي ۗ لة ينة  بةيفنة ذن ل كة بي ذة بفذة م  ﴾١٤٢﴿ لة ية و نةـــكمذف ــوة ة ر  ة قة الحن لح لى ــيــليــــاي

لن ا اي لة اــوة ۜ وة مةــــى  هن ء  ا ل ل  ــنف ي ــــؤ ل  لة ه ـــدة لةــج ـــــنف  تةـــلةـــ  فةالحن ضف ا ء ـــهن ا ؤ للة
ا ةــااليح ــية االح ينة  انمةــهة تةــذي ةــن وا  لة ااءةـكةـذ وا  الفـخ ــتح ل ية ينة الوف ري ا ف  ﴾١٤٣﴿ يلى ۛسبي
ۜ  الت ـم ـد ون  الف ينة ني ونة  النفـؤف م  يد  ل واـجفــتة ري حن عة لفطةاناىكميـفـلةـعة  ل  مف  س  نفـم 

ة الف نح ينة  ف يــــنةا ف ـم ـاي ة سفـال قي ك   الف ة رف ل  م ــدح لةنفــال نةـفة ۛ  وة ةار  نح ﴾١٤٤﴿ يناى بي م 
ة الح ة لح ينة تةـاي الصفــاب ـذي اعفـوا وة وا وة واـتةـلةح  ﴿١٤٥﴾ ب الحن ۛصم  دة لةـتة ۙـج  يراى مف نةصي ه 

الحن  الخف ينةه مف ـلةــوة وا دي حن ص  ائ كة  مةــ فة ل  لن ؤف م ـالف عةــا ول ۛسـيـنيــم  ۜ وة ۛف ي ـنة ؤفت ـوف
ا  ية ل ـففـــمة ا  ب ــعةــــــ  ب  الحن  عة مفكمــــذة ﴾١٤٦﴿ ينة  ـم ــالف ني م  يماىـراى  عةـالجفؤف ظي

﴾١٤٧﴿ نف   ۛش ۜ  ــــت ــــنفـــــمف   وة ان مةـــرف ت ـــكةـــاي يماىـراى عةــــــۛشا ك  الحن  ا نةـوة كةمف لي
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رةــالف الحن  هف وء  م ـ ب جة ا ل ـقةــنة الفــالسح  ة مة وف لح ۜ ـظ  نفـــاي الحن  انةـكف وةل مة بح ـي  لة ح 
يفـاينف ت  وا خة وه   الوفـبفد  ف  ت خف وا عةـتة راى الوف ف  اوء نف ـــعف س  ﴾١٤٨﴿ يماىـيعاى عةـۛسمي لي

ة ة الح نح ينة  يةــاي ر ونة كذــذي ب الحن ف  ﴾١٤٩﴿ ةــــــــفة ة ا  نح ى   قةـف ــانة  عةــكف الحن يراىــواح دي
يد ـــوة ي  و ل ـــيةوة  ل هي ـــوة ر  س    الحن نة  ـيفــوا  بةـرح  ق ـفةــونة   النف ي  ري ونةـق  ل هي ر س  وة
ض   وة نةـــب  ر   ب كذـبةعف ۙ   وة ي ـبةــف  ض  يد  ونة  ــعف ذ وا  بةيفنةـ يةالنفري تحةخ  م  ن ـن ؤف

ائ كة لن نةا ل لف ر ونةـكةاف ـالف م ـه  ا ول تةدف العف ىۛ  وة قاح ينةـكفـحة ري اف  ﴾١٥٠﴿ ل  يـكة ۛسـذن ۙـبي لى
ينة انمةـوة الحة لةهي  ـل ــر س  وة  ب الحن  وا ـــن ـــذي ق ـفةــمف ي ــوة واــرح  ﴾١٥١﴿ اباى  م ــعة يناىـذة هي

ائ كة مفـه ـنفــد  م ــالحة ۛف ي ـ ۛس ا وللن يــوف مفـؤف تي ۜــــورة ه ــا ج  ه  الحن انة ـكف وة  مف نةـيفـبة
ـةـية تةاب   ـل كة  الهفـــسف مفــه ـلةيفـزح  لة عةــنةــ ت النفل  الفك  ﴾١٥٢﴿ ۟ـغة يماى حي و راى  رة ف 

اـــالنة ــم  مة ة ىـل  اة ـدف ۛسـقةـــفة  ء اـسح ا ل كة كذ ال وا م وسن نف ذن اـقةـفةبةرة م  واـال  اباىـتةـك 
ة ةىــجة الحن رة ذةـ  فةهف ا ع ـال م ـ تفه اةخة ة ۛ  ث ـه ـم ـظ لفــة   ب ـقةـصح ةــمف ة اتح ذ واـخةــمح ال ر  نةا

نف ااءة م  ا جة د   مة نةا عةـفةـعةـ  فةنةات  ـــي حـــبةـ الفم   ــه ــتف  بةعف ل نفــوف ۛـ  ذن كة لة جف الفع 
م   الـوف قةـنةا  فةـعفـوة رة فة طح ورةـه  ﴾١٥٣﴿ ى  س ـنةا م ــيفـوة ان تة اىـنـيـبيـاى م ـطةا نـلفـو سن

ق  ةـــبةا ۛب   س ــل وا الفـــم   ادف خ ــه ـنةا لةــلفــوة مفــنةا لةــلفــداى  وة ق ـجح ه  يثةا ق ـب  مفـمي ه 
﴾١٥٤﴿ د  وا  ف ـي ــعف يـظاى لة تـة ـلي ـيثةا قاى  غة ـمف   مي ـه  ـنف ـــذف نةا  م  ال خة ـت    وة ـبف ة السح
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ه ـففــكموةمف ــه ــيثةاقةـمف ميـه ـض ـقفـنة قة الحن  ب انيةات  مفــر  م ـل ـتفــوة ااءةه  ية ةنفب  اـفة الف ب مة
قةقح ــحة مف ـوف ل ـ وة ۜـلفـنةا غ ـوب ـل ـق ه  لةيف الحن عة ـبةـ طةبةلف ف  اـعة مفكمب  هة ه  ر  فف ر ـب  يف غة

ب  مفكموة ه  ر  مففف ل ه  قةوف لنى  وة يةمة عة رف ىامة تةان ﴿١٥٥﴾ ب هف ة قة ن ونةـؤف م ـلة ي ـــفة لح يلى ـاي لي
قة ل ــوة مف ــوف ةا قةتةه  نح يۛسىـاي يحة عي سي ولةنةـابف لفنةا الفمة س  يةمة رة رف ﴿١٥٦﴾ مة ۙ يماى ظي عة

ا ۛص مة لنـب ـــــلةــــوة ة ــه ــهة لةـبح ـنف  ش كنــوه  وة نح اي ۜ  وة ةمف يــالح نةــذي ۛ مةالحن  ل وه ــتةـــــقة اـ وة
يــيه  لةــفي ۜـنفـم كح    ـۛش في اتح بةاعةــنف ع ــهي  م ـــمف ب ـــه ــــا لةـ  مةه  ة لح لفم  اي تة واـلةـاخف ف 

لةالحن ه  ـعةـ رة فةلف ـــبة ۜ  وة ــــــيفـــــ  اي انةـكفه  ﴾١٥٧﴿ ةـال ۛ   ــظح ۙـقيــ  يةل وه ــتةـــا قةـوة مةنح ىا ين
اينف  نفوة ةكنـل  الفـ الهفم  لح لة تةاب  اي ة ب هي قةبف نةنح م  لةي ؤف ﴾١٥٨﴿ يزىا حةــ عةالحن  ىاـزي يم كي

ينة نةـم  م ـظ لفـب ـفة ةذي الح ﴾١٥٩﴿ مة الف يةوف ۛ وة ت هي وف ينـمة ة  يـةـق  لةكممة مف ۛشـون  عة ه  ۛـيف يداى هي
ب  مف  وة لحةتف لةه  مف طةيح بةات  ا ح  ه  لةيف نةا عة مف ة رح ه ـۛصــحة نف ۛسـدح  ل ـيـبيـمف  عة ا د وا هة

ال خف قةبةم  الرح ــذ  ه ــوة وا عةـدف  ن ـوا وة الــه  ه   وة الةـكذنف وة مف المف ل ه  ﴾١٦٠﴿ ۙـثيكف الحن  يرىا
ن  لنك  ﴾١٦١﴿ العفـط  اـبةـالفـالنحةاس  ب  ۜ وة نةا ــتةـل  ينةدف ري اف  ه ـ م ل لفكة ىاـنف يم ىا اللي اب ذة مف عة

لفم  م ـالف ف ي الفـع  مف وة ه  ن ونةـنف م  ن ونة ي ؤف م  ؤف اا م  لة ب مة اا ا نفز  مة لةيفكة وة اي خ ونة اس  الرحة
الفـنف قةـم  ل كة وة ينةـبف يمي قي الف م  لنوةة وة ة ن ونةـالصح م  ؤف الفم  وةة وة كن ة ت ونة الزح ؤف م  لةـا نف ز 

﴾١٦٢﴿ ۟ ب الحن  ىا يــم ــظي ــرىا عة ــمف   الجف يـه  ـؤف تي ائ كة  ۛسـنـ  لن ۜ   ا ول ــر  ن خ  ــيةـوف م  الف الف  وة
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حة اـالوف نة لةـيف  يفكةـا اي
حةــكف ا الوف ا لنـيفــمة اا اي الـى ن ــنة ةــو ح  وة حنة ـنح يي ۛــــعفــبةنف ــ م ب  هي د  ا ة نح اـاي
بف يـمنــيمة  وة اي سفـرن هيــاي و ۛبـقة  وة يةـحنـــلة   وة اي سفـعي ق  عف حةوة   اــــيفـالوف لن اا اي ىــنة

بة ال يح ـيـا ط   وة عيـسف ى  وة ي ــسن ۛـيفمنـلةـر  ونة   وة س ـۛس   وة هنـون ـو ۛب   وة نة ة الف وة
ر س  لةيفكةـصفـۛصــدف قةــ  قةلىـوة مف عة نف نةاه  ل  م  قةبف ﴾١٦٣﴿ تةيف ان ب ـوة دة  زة ۛـنةا دةاو ن وراى

﴾١٦٤﴿ ر س  ص ـمف نةـلةلى ــوة ه ـقف ۜـلةـمف عةـصف    وةيفكة
ةمة ـكف ى الحن لح ۛكذتـة م وسن يماى لي

يــنفــنة  وة  م ـــري يــشح ـــبةــم  ة   يـةــئةــنة   ل ـــذ   ري نحةاس ــلــونة  ل ــكملح لىــــر س 
﴾١٦٥﴿ ة   بةـح  الحن  لةىـــعة ة ۜــرح س ــالدة ــعفـــجح يزاى حة الحن  انةـكف وة  ل  زي ماىـيـكيـعة

د  ب ــشفــية الحن  اـهة لةـا النفـمة نف كة ـيفـزة لة  اي لفـه  ب ـزة لةـال اـم ـع  ۛ   وة اـمةـلف هي ة كفئ ـلن ن كنلن
ة نح ينة اي ةذي واكف الح ر  وا فة ۛصدح  نف وة عة ﴾١٦٦﴿ ۜ  وةـهةـيةشف ونة ىـكفد  يداى ب الحن  فن ۛشهي

ةذي ينة  ة الح نح ر  واكفاي فة ﴾١٦٧﴿ يداىـعيـلة لى بةــــلح وا  ۛضــــدف  ۛضــقة  الحن  يل ـۛسبي
﴾١٦٨﴿ ظة وا لةمف يـةـوة لةـغفـيةـل  الحن ن  كملةم  رة لة ل ــه ــف  ۙ مف ـه ـد  يةـــهفـيةـمف  وة يقاى طةري
الحن  ة طة لح يـاي ةـهةـقة جةـري يـا ل ـخة  مةـنح ي نةـدي اا البةـ في ل ـكفوة  داىۜ  ــهة لةىـــكة عةـانة  ذن

ا ا الــيح  ال اـية ااءة ـــنحةاس   قةـهة س ــم  الكمدف  جة قح ــحةــــلف و ل   ب اـرحة ﴾١٦٩﴿ ي راىـيةسي
بح  راى  لةــن وا   خةـــان م ـــ  فة مفكمرة نفكمــيف اي ۜ  وة وا  كذ  تـةمف ر  ة  ـفةف  حن ا نح ل  نفــم 

﴾١٧٠﴿ ا  ف ـي ۜ  مة ةرف ض  الف ا ت    وة ـــوة ــمن ة يـماىالحن  ــانةكف وة  الـسح ـكي يـماى حة ـلي  عة
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لة تةكمـــن ـــي  دي يــل وا  فيــغفــ  لة تة تةاب ـكنـالف لةــهف ال و ل ــــمف  وة لةىـق  وا  عة ا اية
ة الفحة لح ةـــاي نح ۜ  اي ة يةـــن   مةــۛسى ابفــيـــح   عيـيـسيـمةــا الفـمةــقح ول ــمة   رة س ـرف الحن 

اــيــقنــــه ۛ   اللفــت ـمةـــل ـــكف وة لنىـهة يةــــ مة  ا اي و ح   م ـــرف ر  ن واــان م ـه     فةـنفـــمة   وة الحن 
ۛ ـوة ر  س  ول ــــ وة لة تة ل هي نفـثةــلنــــوا ثةـق  ةكمــرىا  لةـيفـوا خةـه ــتةـــة ۜ   اي نح ۜ اي اــمف مة ب الحن 

لن اح ــاي ۜ  س ــه  وة اــبفـد  ا النف يـةــنة حة ۢ  لةه ــونة لةكمه  لةد  ا ه  وة ات  ف ي  مة وة من السحة الحن 
ۛفـكننـفــتةـسفـــنف يةـلة ﴾١٧١﴿ ا ف ي مة ۜ  وة وة ض  ةرف  الف

ى ــــــــــكف ۟ــيــكوة    ب الحن فن لى
دىا  كمالنف يـة بف حن  ونة عة اـمةــوة لة الف  ل  ة ب ــقةــــم ــة   الفـــكفــئ ـــلن ۜـرح ونة يح ـسيـمةــالف

مفـب ـكذتـةـسفــهي  وة يةـــا دة ت ـبةــنف ع ـــفف عةــكنـنفـتةـسفـية ر  ه  ش  رف  فةۛسيةحف مة نفـــوة
ةـــفة ةـاةمح ينة  انمةــا الح ةـل وا الـم ـوا  وة عةـن ــذي ت  اــحةــال ـصح ﴾١٧٢﴿ لة يـه   جةـيفـاي ىاـمي ع

يةــــورة ه ـــا ج  يــمف  وة الــل ــضفــنف فةــمف  م ــد  ه ـزي ۛ  وة ة هي ةـمح يـا الح نةـذي مفــه ـيـوة فحيــي ــفة
تة ا سف وا  فةـبةـكذــوة ا بىــمف  عةــه ـــذح  ب ــعةــي ــــر  ىاۙ  وة لةــيــا الليـذة م واـف ـكفـنفـتةـاسف

اا ا النحةاس  ية اليح هة ﴾١٧٣﴿ يرىا الحن و ن   نف  د ــمف  م ـه ــونة  لة د ــج ــية لة نةصي ى وة ل ياح وة
ااءة نف كمجة ان  م  هة بح  مف ب رف ال نف مفكمرة لةـزة لفــوة اا اي ىاـمف ن كميـفـــنة ين بي و رىا  م  قةدف
ةـــفة ةــاة مح يـا الح ا عف ب الحن  ن واــــنة انمةــذي مفـه ـل ـدف خ ـــي ـــۛســفة هيــواب ـم ـۛصـتةـوة ﴾١٧٤﴿

﴾١٧٥﴿ حف ي رة ه  وةـة  م ـمةـفي ۙـضفـفة نف لة مفـدي يه ـهفـوة ية ل  ه  ص ـاي ىا م ـيف اط ۜـتةقيـسفـرة يماى
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ۜ ــلة لةـكفــي الفـــمف ف كميـــتيـففــي  الحن  ل ــق  ن  امف ة  ؤ ا هةـاي لةكةــر  ت ونة تةفف ۜـيةسف كة
ا  ا خفـد  وة لةـه   وة لةــلة ا ن ـلةـت   فةــه  ه ــا تةـف   مةـصفــهة ۛ  وة كة ث ــوة يةــرة ااــر  ـهة ۛسـيفــلة
ا وة لةــنف لةكمـــمف يةـــلة ۜ  فةـهة ا الـه ــلةـن   فةــيفــتةــنةــتةا اثفـــانةـكفا نف ــد  ثةان ـل ـثح ـمة اينف

اي نف ـتة ۜ  وة كة اـكفرة ن ــوا ايخفــان  الى وة ةى ر جة ة ـلـل ـاءى فةـۛساـوة ظح ــكفذح ثفل  حة ر  م  اــم  ة مح
﴾١٧٦﴿ ۜ ي ـيفـيةـثةــالف  نف لح واۜ  وةكملة الحن يح ن  ـبةـن  ء ـۛش ك لح ـب  الحن مف النف تةض  يم  يف لي عة

ةن             ائندف ذمف ةم ال ورف                  سم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من حف  الحن  الرحة

ي تفلنى اا ا ية ينة اليح هة ةذي اوا الح ن  ف وا انمة ۜ الوف ود  ق  لحةتف ب الفع  ة  لةك مف ا ح  يمة ام  بةهي ةنفعة  الف
ة لح ا اي مة

﴾١﴿ لح ي رة م ح  يف ك مف غة لةيـف نف عة ال د  وة يف ة ۜـالصح م  ر  ة  ت مف ح  نح ة اي يد ــك ـحفـيةالحن اي ري م  مة
ا ينة اليح هة ةذي ن وا الح لح وا لة انمة اائ رة ت ح  لة الحن  ۛشعة هفـال وة ة امةـالفحة رةـشح لة رة ية وة دف الفهة ا اية

ئ دة ا لة  الفقة
ا لة ينة وة امحي ونة الفبةيفۛت ان تةغ  امة يةبف رة لى الفحة نف فةضف مف م  بح ه  ۜ رة اناى وة ر ضف وة لة وة

ن  م  النف ۛصدح وك مف عة ك مف ۛشنةانن   قةوف نـحة مة ر  لة يةجف طةاد واۜ  وة لةلفت مف فةاصف حة ذةا اي وة
واۢ تةد  ن وا النف تةعف اوة تةعة لةى وة رح  عة ى  الفب  ون ةقف التح لة وة ن و وة اوة اتةعة د  ج  سف ام  الفمة رة الفحة

﴾٢﴿ الفـالف ثف لةىــعة ةـع ـم  وة اتح ان    وة وة وا ـــدف ۜق  ة ة   الحن نح ة   اي يــۛش الحن اب ـالف د ـدي قة ع 
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بزح

﴾٢﴿

ك م  لةيـف لةحف عة م  وة ة الدح تةة  وة يف يـنفـخ ـم  الفـالفمة اـزي مة ة ل ـا ا ه ـر  وة ر ـغةـلح الحن يف مةتف رح  ح 
الف ن ـوة نفخة الفـم  ة  وة وف ق ـقة الفـمة الـــتةرة دح  يةـم ـو ذة ة   وة ةـة  وة يـنح اـحةـطي مة  ا الـة  وة

لةـكف هيـب 
ة مة لح ةـاي ت ــا ذة كح مةـيف النف تةـص ـلةى النح ـحة عةـا ذ ب ـمف  وة واـقفـتةـسفـب  وة م  س  ع ـب ـالسحة
ۜ ـمف  ف كمـذن ل  ق  مة سف ئ ۛساللفيةوف ينة  يـة ةذي واكفالح ر  نف فة ي م  مفكمن ـدي ۜ م  لة ةزف ب الف
مف ه  ۛشوف اخف تةخف ۜـ وة ن  مة  ۛشوف ينـةـت  لةك ـلفـمةكذ ال ال لفيةوف ت كممف دي مف التفمة مف وة لةـفة

يت  رةضي ي وة تي مة يـالف سفم  كم لةن عف مة دي يـط ـن  اضفـمةــناىۜ  فةـلة ة في رح ك مف لةيـف عة
ل ونةكة ـة يةسف ﴾٣﴿ ة ان ف  ل  ثفم ۙ فةا نح تةجة رة م  يف ۛصة  غة مة خف ة مة حيـ غةالحن ور  رة يم ـف 

ة لةــا ح  ۜـه ـلح ة لةـ ا  ح   ق لفمف ةـم  الكمـلح ۙ    بةاـي حـطح مةت  ةــا عةـوة نةـمف  م ـت ـمفـلح ااــمة اذة
ونةــلح ـعةــينة ت ـبيـلح ـكةـم  ة م ـه ـم  ا عةـنح ة ةـمح اـكم فـة الحن   م كممةـلح ا ة مح ل وا م  ار  وة ح   الفجة

ك مف لةيـف اذف عة وا اسفــكم وة ة الحن مة ــر  اتح ه   وة لةيف واــعة ۜ ق  ة ة       الحن ة   اي نح الحن نة ۛسكف المف
مةـيةـاللف ةـ ا ح وف ۜ ك م ـلة لح بةات  ةيح  ام  الطح طةعة ينة وة ةذي ت وا الح ا ون ﴾٤﴿ ۛساب  يع  الفح  ۛسري

تةاۛب  الفك 
لح  ام ك مفلةك مف   ح  طةعة  وة

لح  ۛصنةات   ح  حف الفم  مف  وة نةلةه  نةــات  م  م  ؤف الفم 
تةاۛب ت وا الفك  ينة ا ون ةذي نة الح ل  م  نف قةبف ةكمم  نح وه  ت م  تةيف اا ان ذة مف اي ۛصنةا ت  حف الفم  وة

ينة ني ص  رة م حف يف ينة غة ۛساف حي لة م  تحةخ  وة ۜ يذييم  ان  دة رف الخف ف  كف نف يـة مة وة ة ه نح ا ج ورة
﴾٥﴿ ان  فة يمة ي ه ــب طة عةــدف حةـقةـب الف ل ه    وة نخ  وة ف يـمة ة  م ـالف ۟ نةـرة ينة ري اس  الفخة
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ة يــــالح اــــ انمة نةــذي ذةا ق ـن  لةــــت ـــمفـــــوا اي ةـمف  اي ل واــس ــاغفــلنوة   فةـــى الصح ا اـهةــا اليح ــية
امفكممف وة ال يفد  يـةكمهة ق   وة ا ف  رة لةى الفمة وا ب ـمف اي مفكمر  ؤ ن س ــۛسح  و ج و
لةكمــلةــج  نف  ــيفــبةــعفــكفــى الفـمف اي ۜ  وة اي ن 

ةـاى فةـبـن ــمف  ج ــت ــنفـكم ةـا طح واۜـهح ر  الرف وة
ى  الوف عةـــمف   مةــت ـــنفـــكم ا اـفةــلنى ۛســرف ضن مفكمنـفـد    م ــاءة الحةـر   الوف جة اينف وة
اا ئ ــالف لنـــغة اـج ـمف  تةــلةـۛسااءة  فةـنح ـم  الـت ـسفـمةـط  الوف وا مة ةـيةـتةـاءى  فةـد  واـمح م  نةـم 

وا ب ــا مفـباى  فةــيح ـطة يفكمــو ه ـو  ج ــۛسح  ۜـنفــمف  م كمـــدي يـــمف  وة ال ه  يداى ۛصعي
يد  نف ي ري يد كنـــرة ج   وة لنــنف حةـــمف  م كميـفــلةــلة  عةـعةـجفـــيةــل   الحن   ي ري ا مة

ة   ن ـــت ــــي ـــوة ل  مف  كم ةــــعةـــمف  لةكميـفـــــلةـــه    عةــتةـــمةــعفـــمح مفكملح رةـهح ــطةـي ـل 
ا ذف   مفكملةيـفــ عةالحن  ةة ــمةــــعفــــــــــر  وا    ن ـــــــــكموة ﴾٦﴿ ر  ونةـــــــكمــشفـتة

ا ثة ذف ق ــــمف  ب كمــقةـالحةذي ي  وة اۙ   اي نةا  وة ال طةـمف  ۛسم ــت ــلفـــهي نةا ــعف عف ه ـثةا قةـيـوة مي
اا ينة ية ةذي االح ن وا اليح هة انمة ﴾٧﴿ ة اتح ۜ واــق ـــوة ة ةالحن نح ة     اي يـ عةالحن ور ــالصح  ذةات ــب  م ــلي د 

ا ميــــقة ة حن  ينةـــوح ااءة  ب ـــهةــش   ل  لة يةــق ــا لفـدة ط    وة ةـر  مةــجفــــسف مفكمنـح واـون ـكم
ة تةــوف م  عةــقة اى ال لح عفــد  ل ــعفــلن ب   ل ـوة القفـوا    ه ــد  ل ــواۜ   اي ةـلـرة ى ـقفـتح ون انن ـنةـۛش

عة ة الحن دة ـــوة يــالح نةـــذي ﴾٨﴿ ة اتح ۜ واـــق ـــــوة ة ة   الحن نح ة اي ل و نة الحن مة ا تةعف ير  ب مة بي  خة
﴾٩﴿ عة ن وا  وة ا ل ـل وا  الـم ـانمة ة ۙ   لةــصح ا ت  ال جفـف ـغفـمف  مةــه ـحة ة   وة يم ـظيـر  عةـرة
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وا  وةكف ر   فة

ب وا  ب ــكف ة اـات ـانيةـذح اـنة لن اب  الفــكة الصفـئ ـا ا ول م ـيـحيـجةـحة ة الح ينةــوة ذي
ا ةــا اليح ــية ا ا لح ينة  انمةـــهة وا  ن ـــكموا  اذف ـن ــذي مفكميـفــلةـــــ  عةالحن ۛت ـمةـعفــر  ﴾١٠﴿

اـــس ــبفـــوف م   النف  يةــــقة لةـط  يفكمـيفــــوا  اي يةــــمف  ال ةـــكفــــمف  فةــه ــــد  فح ذف  هة ةـــاي مح
ةكمــنفــعة ۛ     وة ا تح وا  ــــمف ۜق  ة ةــتةـيةــلفـــ  فةالحن  لةىــــــ  وة عةالحن ل ــوة كح مفــه ـد  يةـــاليف

اـــــا قة  بةـثةــيــ ميالحن    ذةـــ الخة دفــقةـــوة لة ا ايـيـــي ايسفـني ۛــرة لة ﴾١١﴿ ۟ـن ــؤف  م ـم ــالف و نة
نف نحييالحن   باىۜ  وة قةا لةـيـقيـرة  نةـۛشــيف   عةــنةـم   اثفــه ــم  ۜكمعةـــمة  اي مف نةاـثفــعةـوة بة
ةـت ـمفــال قة ان تةــم   الصح ة كنـم  الــت ــيفــلنوةة  وة يـــر  س ــــت مف  ب ــنفـــوةة وة انمةــزح لي نفــئ ـــلة
القفــو ه ـم ـــت  ة  م ـــت ـــرة ضفـــمف  وة ۛسناى لة  ـرف ضـــ قةالحن ةكفاى حة رة نح فح  عة رفــــوة ة زح

ا ت ــيح ـۛس ةـلةـمف  وة لة دف خ كمـــة ةا ت  تةـمف  جةكمــنح ي  م ـنح ري نفــجف مفكمــنفـــعة
ة نف ۛ   فةـهةــالف رة  بةكفنف  ــمةــار  دة  ذن ل ـــفة دفـمف  فةكمــنفــكة   م ــعف قة اـت ـــحفــتة هة

ا ــب ـــفة مفــــه ـــــا قةـثةـــــيــ مي مف ــه ـــض ــقفــنة  مة ﴾١٢﴿ ة   ۛســۛض ةـــلح ااءة السح يل ـــبيــوة
و نةـرح   ف ـــــحةـــــــةىۛ   ي ــــيةــمف   قةا  س ــه ــــل و بةـــنةا   ق ــلفــعةــوة  جة ةــعةـلة مفــا ه ـنح

ا  ض ـــــنف  مةـــعة ۙ   وة نةـــع ـــوة ى م ــوا   حةـس ـــهي ا  ذ  كح ـــظاح ة وا  ب ــــمح ۛـــر  هي ل مةـكفـالف
ال  ـــــتة ةـــــ تة زة اــع  عةــل ــطح ة قةــه ــنفــة    م ـنةــا ئ ــلنى خة لح مفــه ــنفــلى  م ـيــليــمف  اي لة وة

﴾١٣﴿ اصفــه ـنفـف    عةـــا  عفـفة ة ـــفةـــمف  وة نح ۜ  اي ة  حف بح   الفــي الحن نةـيـنيـس ـحفـم ـح 
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ة يـــالح اـنة   قةـــذي ةـال  نح اى   ال خةــــــــــا نةـوا  اي مفــه ــــثةا  قةــيـــا  ميـذف نةــــۛصارن م  نةـــوة
ى   م ـظــــــحة ا  ذ  ــاح ة وا  ب ـــــــك مح م ــه ـــنةـــيفــــنةا  بةـــــرة يفــــاة غفـــهي    فةــــر  واــنةــفة س 

ا لف لنـۛضاــغفــبةـــوة ۜ    وة  ۛسـمةــينـــق ــوف م    الفـــــى   يةـاءة  اي وف ۛفــــة  ا وة ةةـــعةـــــالف دة
ا ا ب ـتةـكنــلة الفــهف ا الـية ﴾١٤﴿ ا ــب  الحن م   ــه ـــئ ـــبح ــــنةـــي  ونةـنةع ـصفـــان وا  يةــكفمة

اــــــراى  م ـيـــثيـكفمف كمــــــن   لةــيح ـــبةـــا  ي ـنةـــو ل ـــرة س  ة مح اــــقة مفكماءة  ــدف  جة
و نة   م ـــخفـــت  ۜــيـــثيـــكفنف  ـــوا  عةــف ـــعفــتةا ب    وة يةــــك ـــنة الفـــف  ر 

مفــت ــنفــكم
﴾١٥﴿ اـــــــقة ۙــيـــبيـــا ب    م ــتةـــــــك ر   وة  وـن   الحن  نة ــــمف   م كماءة  ـدف  جة ن 

ةـــمة   الحن ه   ــــــب  ا نةــــعة   ر  ضفـــبةــــن  اتح ةــــلة الــــب ـــه    س ـــــوة م ــسح لة يــهفــية دي
لةـــل ــــظح ـنة الـــــم  ا ت     اي هيـــــا  ذف  ن ـــــو ر     ب ـنح ـى الــمة مفــه ـــر  ج ــــخفــــوة  ي 

رةكفدف  ـقةـلة فة ﴾١٦﴿ ية لنـــــه ـدي يـــهفــوة ا ط    م ـــــى  ص ـمف   اي م ــــيــقيـــــتةــسفـــرة
اـقة ة  ـال  نح ة وا    اي ۜـــرف يةـــن    مةــح  ابفـيـــسيــمةـــوة   الفـــه     الحن مة ة يـــــــــــــــالح نةـــذي

نف  ال رة ا دة  النف   ي ــــيفــــ ۛش  الحن  نة ــ م ل ك   ـنف   يةمفــمةــفة ل كةـــــهفــــاى  اي لفـــق 
ةــــرف يةـــنة     مةــــابف ةرف ض ــــــه     وة مةــــمة    وة  ا  مح نف    ف ي   الف حةــيــسيـــمةــالف
حن وة   ةــ   م ل  ا  بةــمنـلفك   السح مة ةرف ض    وة الف ا ت    وة اۜــه ـنةـيفـوة مة ۜـــيـــميـــجة عاى

﴾١٧﴿ ا  يةــل ـــخفـــــية ۜ   وة ـۛشاــــق    مة ء   قةــلح   ۛشـــكملنى  ــــ    عةالحن اء  ر ــدي يـــيف
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ـااء   ــن   البفـنة ـحف ى نـة ةـۛصا رن الـنح ـود  وة ــيةــه  ه ۜ  الحن الف ـاا ؤ ل ة ـــبح الح  ــلف  وة قـ  ـت  قةــا لـة وة
ۜ لةقة نف  خة ــمحة ـۛشـر  م  ـمف  بـة ــتـ  لف النف ۜ  بـة ــك مف و بـ  ـذ  نـ  ــــك مف  بـ  ـــذح   بـ  ـعة يـ  ـــــمة فةــل 

ۜ   وة  ـۛشااء  ــنف يـة ب   مة ـذح  عة نف يةۛشااء   وة يـ  ــمة حن لـ  ات ل  وة من ـلفك  السحة ر   م  ــف  غف يـة
اب  قةـدف ـتـة ــك  ـلة الف ـاا الهف ﴿١٨﴾ية ير  صي ـه  الفـمة لةيف ا   وة اي ـنةـه مة يف ـا بـة مة ض   وة ةرف الف وة

ة    ـلنى فةــتفـرة ك مف عة ـن  لـة ـبةيح  ـنةا يـ  ـولـ  س  ـنةرة ل  النف م  ول وا الرح  س  ق  تـة ك ـــمف ـاءة ـا جة
ۜ ير  ـذي يـر   وة نـة ــشي ك ـمف  بـة ااءة دف جة ير     فةــقة ـذي لة نـة ير   وة ــشي ــنف بـة م  ا نـة اءة ـا ـا جة مة

ذف قةـالة  اي ىوة ـوسن ـهي  م  م  ـوف قة م  لـ  اقةـوف يـة ﴾١٩﴿ الحن  ـلنى وة ۟عة يـر  ء   قةــدي  ك ــلح  ۛشـيف
ةة  مة عف ك مف الحن نـ  لةيـف ـــك ــمفعة ــلـة ــعة جة ااءة  وة ــية ــب  ــيـك مف النف لة في ــعة ذف جة وا اي ك ــر  اذف

م  يةاقةوف ﴾٢٠﴿ ــداى   ؤف ت   الحة ــمف يـ  ا لـة تنـيـك ـمف  مة ان ـاۗ  وة ــل و كى نةم  يـنةم  ـمي الـة ـــعة  الف
ــــــۛب  ـــتـة ي كة ـتي ـة ة ۛســـةة الح ـدح ـــقة ۛض الفـم  ةرف تةدح واالحن الف تةرف لة ك مف وة ـــل وا لـة خ  ادف
ىقةال وا يةا  ا ـوسن ا م  ـيـهة ة في نح ماى اي قةوف ﴾٢١﴿ اى لن ك مف عة بةار  ل ب وا الدف قة نف ينة فةـتـة ري اس  خة

نف  ا لـة ـة نح اي ـوا وة ـر ج  خف اۛ  فةـا نف  يـة ـهة ـنف ـوا  م  ـر ج  خف ـتحنى يـة احة هة ـلـة دف خ  نـة ۗ ينة ةاري بح جة
ن  ــلة ج  ـنة قةـالة رة ونة  م  ا فـ  خة ينة  يـة ذي ـة مة الح ﴿٢٢﴾ النفـعة ــل ونة ا دةا خ  ـة نح ا فةـا  ـهة ـنف م 

ا ـمة ه  يف ــلـة ـل وا عة ـم  ادفخ  ـه  ـلةيف ـك مفعة ـة و ه   فةـا  نح م  ـلفتـ  الحن   الفبةـا ۛبۛ  فةـا  ذةا  دة خة
﴾٢٣﴿ ـلةى  ب ونة  وة عة الـ  ـيـنةالحن غة ــــني ــــؤف م  ـمف   م  ـــتـ  اــوا  اينف ك ـــنف ـــــل  ة ـوة كح   فةـــــتـة
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ةا نح ى اي ا لةـلة يةام وسن خ  اا البةـنف نةدف ا فةـيـوا فيـا دةام ـمة  داىــهة ۛتــبف النفــهة اذفـهة واـال ـقة
بح قةالة   رة ﴾٢٤﴿ بح وة  ةا  هنــــــــــات ـقةـــ   فةكةـــــرة نح ا   اي د  و نةــــــا ع ــا  قةـنةـــه ــــلة

ا المف ة نةــلة لح ي  وةـل ك   اي سي يفف نةـر قف  بةــ  فةا فف الخي م ـقةـنة الفـيفـــنةا  وة بةـيف وف نحي يـاي
ةـالة  فةـقة نح ا ـــا  ة مةــ م  هة رح بةـه ـــيفـلةـــة   عةــحة ۛـنةـينة ۛسـعيـمف  الرف ةى ﴾٢٥﴿ ينة اـفةـالف قي س 

اتف ل ــوة ﴾٢٦﴿ ض  فةـونة ف ـه ـيـتيـية ةرف لةىـــتة لةـــي الف ۟ أفۛس عة ينة قي ا س  م  الففة وف الفقة
قحۢ   نةيفـابف بةاةـنة ة بةا ق  اندةمة ب الفحة ذف قةرح ه ـالحة نفـب حلة م ـق ـت ـرف بةاناى فةـاي اـد  مة ه ـلةــعة مفـيف
ةــقةــتةـــي  نخةـلف م ـبح ۜ قةـنة الف ةـر  ةــلةــت ــقف الة  لة ۜ  قةـنح ةـكة نح اـالة اي الحن  بحةل ــقةـتةــية مة لة مفـوة

لةـطفـۛسـنف  بةـئ ــلة ة  يةـۛت  اي ااـلةـت ـقفـتةـدة كة   ل ــيح ي  مة ني ﴾٢٧﴿ ةـم ــ الفنة ــم  نةـيـقيـتح
لةــــــط   يةـــــا س ـبةــــب  ة قفــيفـــد  ية  اي ايـــت ـــكة   ل  ح ن ۛ   اي ة اف ــي  الخةـــلةكة الحن الــالنة

اي ح ن يد   النف تةـاي اوأة ب ـي  ا ري ثفـب  اي ي وة كة  فةتـةــا ثفمي ونةكمم  ﴾٢٨﴿ ة بح الةـ الفرة نةـيـميــعة
تف  لةه  عة فةطةوحة ﴾٢٩﴿ ۛ  وة ذن ل ـاب  الـحةـ الصفنفــم  ةار  اؤ ا الـكة   جةـنح ةاـزن ۛ ظح ينة ل مي

ۛث ـبةـفة الحن عة ﴾٣٠﴿ ه  قةـففــنة تةلةه  فةـيه  فةـتفلة الخيـس  نة اةـقة بةحة  م  ا صف ينة الفخة ري س 
ض  يــث    ف ـحةـبفـية ةرف يةـي ـ ل  الف ي  ۛســۛف ي ــيفـكفه  ــر  اري ال ةة الخيـوة ۜـيـوف ه  ابـغ  اىـرة
اى  العةــلةــــــا وة يفـية ا الفـــلة  هنـثفـــنة  م  وـكمزف ت    النف  الــجةــتن اب ــغ ــذة رة الةـقة

﴾٣١﴿ ا ر  ية   ۛســــــوف ال ةة     ۛيفةـــا  وة ۛ الخي ـيــنة ةا د  مي ــــنة الــنح ـــبةـــحة   م    فةــاة صف
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ۛ  ــالجف ل كة  ل  ذن
ايــلنى بةـنةا عةـبفـتةـكف اايـيـايسف ني ةـرة ساىـتةلة  نةــنف قةــه  مةـلة  النح فف نفــم 

س ــنة ض  فةف ي ۛساد  ـالوف فة  فف ةرف ةـكفــ الف ا قةــاة نح ۜ تةلةـمة يـعاى مي النحةاۛس جة ر ـب  يف غة
ةـكةــا  فةـيةاهةـالحف ا الحفـاة نح ا ةاۛسـيةا الـمة يـ جة نح لةـمي ااءة تفـقةـعاىۜ   وة مفـه ـدف  جة مة نفـوة
ة   ــــنةا ت     ث ــيح ـــبةـا لفـب  ة  اي نح كةـدة  ذن ل ـــعفــمف   بةـه ـــنفـــراى  م ــيــثيـــكفمح نةاـل ـر س 

ة نح ا جةـــاي ا ــمة ةؤ لزن ينة  ي ــا الح ا ر  ب ــذي و نةـحة ﴾٣٢﴿ ض  يــف  ةرف ر  ف ـم ــ  لةالف ونةــسف
نة    ف ــــعةــسفـــــــــــه    وة يةــــو لةـوة رة  س  ة رف ض    فةـوف ۛسا داى  ال نفـــــــي الف ة الحن

ـةــۛصـال وف ي  اـــلح ةــقةـــوا   الوف ت ـب  مفــه ــل ــــمف   وة ال رف ج ـــه ــدي يـــعة   اليفــطح ةــقةـــي  اــتح واـل 
ا   م ـــفةــنفـــ ال وف ي  لة ف  ــخ  ۜ   ذن ل كة  لةــوف ة رف ض  زف ي ــمف  خ ــه ــنة  الف نفـــم 

ة الحة لح ينةــاي ذي ﴾٣٣﴿ نفيةا  مف   ـ وة لةف ي الدح  ن خ يـف ه  ة   عةــ الف ۙـــعة ذةاب  ــرة يم  ظي
ۛ    فةــه ـلةيفـــد  ر  وا   عةـــقفـــل     النف   تةــبفـــنف قةـــم  اــلةـا عفــمف ةـم  وا   النح واــا ب ــتة

ا ةــــــــــا اليح ـية ا  الح يـــهة ةــن ــــنة   انمةـــذي واـــــوا  اتح ق  ﴾٣٤﴿ ة حيـف ـــــ غة الحن ۟ـيـو ر   رة م 
ا بف لةـــتةـــوة اوا  اي ي   ۛس د ـــــا  ه ـةة   وة جةــلةـيـــوة سيــه   الفــيفــــغ  هيــل ــيـبيــوا  في ة الحن

ة ة الح نح ر  وا لةكفذي ينة   ـاي ة لةــــفة اــه ـــوف  النح مف   مة ﴾٣٥﴿ ة لح و نةـففــمف  ت كملةعة ل ح 
ة رف يعاى  وة م ـجة  ض  الف ه    ل ــه   مةــلةـثفـمي وا  ب ــتةــففـيةـعة ذة اب ـهي  م ـد  نف عة يـــف 

﴾٣٦﴿ ۛ   وة لةـه ــنفــلة   م ــبح ــق ــا ت ـة    مةــمةـينـق ــوف م   الفــية يـمف  عةـه ـمف م ـذةا ب   ال لي
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ــ ــوا  م  ـــر  ج  ـــخف ـــيــنةـالنف  يـة ا ر  جي ــخة ــمف  بـ  ا  ه  مة ةـا ر   وة ـنة الـنح ـري يد  ونة يـ 
ار  قةــــــة  ة ار  ق   وة الـــسح ة وة الـسح ﴾٣٧﴿ ـيــم  ــــــقي ــذة اب   م  ـمف  عة ـه  ا   وة لـة ـهة ــنف م 

ا  ــمة ــه  ــــد  يـة اوا  اليف ـــطةـــع  ااءى قف ــــزة ـا لى   جة كة ـــۛســـبةا  نـة ا كة ـمة ــنة بـ  ۜ م  الحن  فةــا
هي د  ظ لفم  نف  بةعف نف تةاۛب م  لةحة  فةـمة الصف ة وة فةا نح ﴾٣٨﴿ الحن  يـم وة ــكي ــزي يــز  حة  عة

مف  ــلـة ـعف مف تـة ةاللـة النح ﴾٣٩﴿ ة ة الحن نح ۜ  اي ــه  يف ـــلـة و ب   عة ــــتـ  ة  يـة ــيـم الحن حي ـور   رة ـــف   غة
ض     ةرف ات    وة الف ــوة ـــمن ة ــلفـك    السح ــه   م  ــذح  ب لـة ـــعة ـۛشااء يـ  ـــنف يـة ة  مة الحن

ـهة ـ  ـاا اليح اية ﴾٤٠﴿ ۜ  وة   اء  ۛشـا نف  يـة مة ر   لـ  ف  ـغف يــر الحن وة يـة ء  قةــدي ـلنى ك ــلح  ۛشــيف   عة
ر  ــــك فف ـــي الف ــــونة  ف  ــــــۛسار  ع  يـنة  يـ  ــذي ـة ــــكة  الح ــز  نف ـــحف لة يـة ـو ل  ة س  الـرح
ۛ ــمف ــه  ـل و بـ  ــنف  قـ  ـؤف م  ـ  ـــمف ت ــمف   وة لـة ـه  ا ه  ـوة ةا  ب اة فف ــنح اـوا ان مة قةــا ل  يــنة ـذي ـة ــنة الح م 
م  ـوف ــقة ا ع ونة لـ  ة ـــــذ  ب   ۛسـمح لفـــكة ــونة  لـ  ا ع  ة ـا د  وا   ۛسـمح هة يــنة ـذي ـة ــنة الح م 
ۛ ــهي ـع  ا ض  ـوة د    مة ـعف ــنف بـة ـــل مة   م  ـــكة ـونة الف رح  فـ  ـحة ۜ  يـ  ـوكة ـ  أف ت ـمف يـة لـة ۙ يـنة ــري انخة
ـــوف ه  ــــؤف تـة ـ  ــــمف  ت نف لـة ـــذ  و ه    وة اي ا   فةـــــخ  ـــــذة ـمف  هن ـــيـــتـ  نف  ا ون تي اي ونة و لـ  ق  يـة

د  ر  ـه  الحن   يـ  ــل كة لـة ـمف نف تـة ـه  فةــلـة ـــنةــتـة ـــتف ــنة  ف  الحن  م  ــــنف ــذة ر  واۜ  وة مة فةــا حف
مف  ينة لـة ةذي ائ كة الح د ا وللن ۜ   الحن  ي ر  ــمف ـــه  ــل و بـة ـرة  قـ  ـطةــهح  ـــمف ف ي  النف  يـ  ـه  لـة ۜ ـاى ۛشيف

﴾٤١﴿ ـــرة ة     ن خ  ـي  الف ــمف   ف  ـه  ي   وة لـة ــزف ــذةا ب الدح  نفــيةـا  خ  ــيــم عة ــظي    عة
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ـــذ  ب   ال ـونة   ل لفـــكة ـاؤ ن كة ع  ـا ۜ   فةـــا  نف    جة ــت  ـــــحف لسح  ونة لـ  ــا لـ  ة كح ا ة ۛســـــمح
ـمف ــه  ــنف ضف  عة ــر  ـعف ـ  نف ت اي ۛ   وة ــمف ــه  ـــنف ــر  ضف  عة ــمف  الوف العف ــنةـه  ـيف ـك ـمف  بـة حف فةــا
ـمف ـــنةــه  ــيف ــك ــمف  بـة ــۛت  فةـا حف ـــمف ــكة ـــاىۜ  وة اينف  حة ــرح  و كة   ۛشـيف ــــض  يـة نف فةــلـة
ونةكة ـم  ــكح  ـۛف  ي حة يف وة كة ﴾٤٢﴿ ة  نح ۜ اي ــط  ــسف ــق  ةب الف ينةالحن طي س  ـقف بح  الفـم  ح   يـ 

يـة   رن ةوف م  التح اه  يهة م  في ـــد الحن  ح كف ـــعف ــــنف  بـة ـــوف نة م  ـة ــوة لح ـــتـة ة  يـة ـــمح ـ  ـدة  ث ـنف وة ع 
يــةة ـوف رن ـة ـنةا الــــتح ــزة لف ـاـا  النف ة اي نح ﴾٤٣﴿  ۜ ـكة ـاــئ ـكة ذن لـ  لن ا ا ول ـا مة ۟ وة ــيـنة ــني ـؤف م  ــم   ب ا لف
وا م  ـلـة ينة  السف ـذي ـة ــــيح ونة الح ةـــب  ا الـنح ك م  ب ـــــــهة ـــحف ۛ  يـة ـو ر  ى  وة نـ  ــــــدى ه  ا ــيـهة في
ــظ وا ـف  حف ـــتـ  ا اسف ــمة ـــبةار   بـ  ة حف و نة   وة الف ـ  ــيح ـانـ  ـة ة بح ا د  وا  وة الـرح هة ةذي ينة لح لـ 

ا ب   ـــتـة االحن ك  ـۛشــو  ــخف ۛ  فةـــلة  تـة اا ءة ـــدة ــهة ـــه    ش  يف ــلـة ـوا  عة ـــا نـ  ـــنف   وة كة م 
ۜ ـيــلى ـناى  قةــلي ـمة ـي  ثـة ا تي ـان يـة وا    بـ  ـر  ــتـة ــشف ــۛشــوف ن    وة لة   تـة ا خف وة ةاۛس الــنح
﴾٤٤﴿ لة ا النفـزة ا ـمة ـك مف بـ  حف نف لةمف  يـة ــم الحن  وة مة اـئ ـكة ه  لن ـــر و نة فةــا ول ـا ف  ــــكة  الف

ـمف   ــه  يف ــلـة ااعة يـهة ـن في ـيف ــيفنة  ب ــالفـعة الفـعة ۙ وة ــس  ةفف ـۛس  ب الــنح ةــفف ة الـنح ـنةا النح بف ـتـة كة وة
ة نفــ الف ـــــــبـ  السح  ا لف  ذ ن    وة ـــــف     وة الف  ذ  نة   بـ  ة   ب ا لـسح  ۙ ــنح ـنح ةنفـــۛف الف وة

ۜ ـه  ـا رة ة  لـة ة ـــفح ـوة  كة ـهي  فةـــه  ة قة  بـ  ـۛصــدح ــنف  تـة ۜ  فةــمة ــۛصا ص  ق  ــر و حة ـــج  وة الف
﴾٤٥﴿ لة  ا النفزة ا ك مف ب ــمة ـمف  يةحف ــنف لـة ــم الحن وة مة ائ كة ه  لن ـونة فةــا ول ــم  ةا لـ   الــظح
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اى ــلن ثةار   عة مفان ـيـۛسىه  عي ـۛصدح   بـ  مة م  ـرف يـة يفه  ابفــن  مة ـدة نة يـة ا بةيف مة قاى لـ  نةا يف ة قةفح وة
ا مة ـۛصـدح  قـاى لـ  ۙ   وة م  و ر  ى  وة نـ  ـدى ـيه  ه  ـيلة في ـنةاه  الف  نفـجي تةيف ان ية    وة ةوف رن التح نة م 
ك مف ـيةـحف لف وة ﴾٤٦﴿ يفه   دة نة يـة نةبةيف ينةم  قي ـة تح ةى ل لفـم  ـظـة ع  وف مة ى وة ــدى يـة  وة ه  رن وف ـة  الـتح
الحن  ـــــل  ــيـل  الهف ــــجي ا ال الف  نف ا ۜ  الحن  لة نفــزة ب ـمة يه  نففي مة ك مف وة لة لةمف يةحف ا النفزة ا ب مة
قح  ـتةاۛب ب ا لفـحة ـكة الفـك  يف لـة اا اي ــنة لف ال نفـزة وة ﴾٤٧﴿ ـق ونة ا س  ــفة ـم  الف اـئ كة ه  لن فةـا  ول
ـه  يف ـلـة ــناى  عة ـــم  ــيف ــهة ا ب   وة م  ــــتـة ـــك  ـنة ا لف ـــه   م  ـدة يف ــنة يـة ــيف ا بـة ـــمة لـ  قاى ـۛصدح  م 

مف  ـــنةــه  ـــيف لةبـة ـــزة ا النف ا كةالحن  ب ــمة ااءة ا جة ة مح ه مف عة ااءة وة ةب عف الهف تح لة تـة ــك ـمف وة فةاحف
وف ۛشااءة لـة اجاىۜ  وة ـهة ــنف م  ــةى وة عة ـرف ـك مف ش  ـنف ـلفـنةا م  ـعة ك ـلح  جة ۜ   لـ  ـقح الحن الفــحة ـــنة م 

ا ان تنــيـك مف ـا ـي مة وة ك ــمف  في ـلـ  ــيةـــبف ــنف لـ  ـــك  لن ــدة ةى  وة اح  ـــةى  وة ة ا مح ـك ــمف ـــلـة ــعة ـجة لـة
لةى  ۜ اي ا ت  ــرة ـــيف ـــــخة ك مفالحن الف ئـ  يعاى فةي نةبح  مي ـك مف جة ـع  ج  ــرف وا مة ــــق  ــتةب  فةـا سف

الن  ك مف وة ــنةه مف احف ــيف لة بـة ا النفـزة ا مة الحن  بـ  ﴾٤٨﴿ ۙ ونة ل ـف  ـتـة ـخف ـيـه  تـة مف في ـتـ  ا ك ــنف مة بـ 
ـعف ةب  ااءة تةتح وة مف الهف ه مفه  ذةرف احف ــت ـن وكة  وة ـفف ـنف النف يـة ض  عة ـعف اا بـة لة مة الحن  النفزة لة وة

لةمف ا فةاعف ةوف لح يد  فةا نف تةوة ا ي ري ۜ الحن  النحةمة ـمف ه  وبـ  ض  ذ نـ  بةعف يـبةـه مف بـ  ـصي النف يـ  ۜ لةيفكة اي
ـمةال  ـكف ةة فةــح  ــل ـيح ا ه  ﴿٤٩﴾ الفــجة ــيـــراى   ثي ة كة نح نةوة اي ـونةم  ــق  ا س  ـفة ةا س  لـة  الــنح

﴾٥٠﴿ ـنة  ـــۛسن   م  ــــنف ال حف ۜ  وة مة ـونة ـــغ  ــبف ـماى  الحن يـة ــكف ۟ح  وق ن ونة م   يـ  وف ـقة   لـ 
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بزح

﴾٤﴿

ينة ةذي ن وا الح ذ وا  لةانمة تحةخ  ودة تـة ـيةـه  اى الف ةــۛصارن النح ۢ وة ااءة ية لـ  مف الوف ه  ض  ـعف بـة ـاـا ا ية هة ـ  اليح
مف ةه  لح ـنف يةتةوة مة ك مف وة نـف ة  م  نح ۜ اي مف ه  نف ةه  م  نح ةفةا  ي  لةالحن د  مة يةهف وف الفقة ااء  ـية لـ  ۜ الوف ـض  عف بـة

ى ينة فةتةرة ةذي ي الح مف في رةض  ق ل وب ه  ونة مة ع  مف ي ۛسار  يه  ول ونة في يةق  ﴾٥١﴿ ينة ةال مي الظح
يبةنةا النف ة ۜ فةعةۛسى تـ صي اائ رة أفت يةالحن  دة تفح   النف يـة الففة ر  بـ  نف الوف المف هي م  د  نف ع  اى شن نةخف

يةق ول   ينةوة الحةذي ﴾٥٢﴿ ـمف ه  ـس  ي النفــف  ااالۛسرح وا فاي لنى مة وا عة ب ح  صف ۜ فةـيـ  ـينة مي اد  نـة
ء  ا ـؤ للة ـا ينةالهن ــذي ـة وا الح ــۛســم  ۜب الحن القف ك مف عة مف لةمة ةه  نح ۙ  اي مف ه  انـ  دة اليفـمة ـهف ـاوا جة ـــن  انمة

اا ا ية ينة اليح هة ةذي ن وا الح نف انمة ة مة تةدح يةرف ﴾٥٣﴿ ب طةتف مف حة ال ه  مة وا العف بةح  ينة فةاةصف ري اس  خة
أفت ي  ۛف يـة ـنف دي ين هي فةـۛسوف ةة الحن عة لح ا الذ  ه  بح ونـة ي ح  مف وة ه  ـ  ـبح ح  م  يـ  وف ــقة ـك ـــمف  بـ  ــنف م 

ينة ني م  ؤف ة  الفم  ة زح لةى الع  ينة  عة ري اف   الفكة
ونة د  اه  ي ي جة يل  في  الحن  ۛسبي

لة  وة
اف ونة يةخة لةى عة

ل    ـكة  فةـــــضف ا ئ ــــــم ۜ   ذن لـ  ۜ  وة الحن لة اء  ــــۛشـا ـــنف يـة ـــيـه  مة تي ــؤف الحن   يـ  ـــةة مة ــوف لـة
ــك ـم   ـ  ـيح لـ  اوة ــمة ـة نح ن وا الحن اي ينة انمة ةذي الح ول ه  وة س  رة ينة وة الحةذي ﴾٥٤﴿ يم  ـــلي ـع  عة اس  وة

ة لح نف يةتةوة مة ة وة الحن ﴾٥٥﴿ لنوةة ة ونة الصح يم  قي ونة يـ  تـ  ي ؤف ـوةة  وة كن ة ا ك ع ونة الزح ـمف رة ه   وة
ا اا اليح هة ينة ية ةذي الح ﴾٥٦﴿ ه  ولـة س  رة ينة وة ةذي الح ن وا وة ة انمة ۛب فةـا نح ــزف م  الحن  ح  ۟ ه  ال ب ونة الفغة

ذ وا لة ينة تةتحةخ  ذ وا الحةذي ك مف اتحةخة ينـة  دي
واى ز   ه 

باى لةع  نة وة ينة م  ت وا الحةذي تةاۛب ا ون نفالفك  ن وا م  انمة
﴾٥٧﴿ وا  ــق  ـة اتح ۛ  وة ااءة ـية لـ  ارة الوف ة ــك ـفح الف ـل ـك ـمف وة ةقةــبف ـيـنةالحن ـــني ـــؤف م  ــت مف  م   اينف ك ـنف
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لةى ادةيفـت مف اي ـز  نـة ا ه  ذ وهة خة ــلنوة  اتحـة ة باىۜ  الصح ـع  لـة ل كة واى وة ـمف  ذن ه  ـة م  ب ـاةنح قةـوف ذةا اي وة
لف اا قـ  لة ية ـتةاب  الهف لف الفـك  ونة هة ـم  ـق  نف اا تـة ة ـنح  م 

ا ة لح ةا النف اي ـنح ب الحن  انمة ﴾٥٨﴿ ل ونة لة ق  يةعف
ق لف ﴾٥٩﴿ ونة ق  ـثةـرة ك مف فةـاس  ة الكف النح ۙ وة ل  ــنف قةـبف لة م  اا ا نفز  مة نةا وة يف لـة لة اي ا ا نفـز  ـا مة وة

دة  ـنف ةى ع  ـث وبـة ـنف ذن ل كة مة ۛشرح  م  ك مف بـ  ــئـ  ــبح  ۜا  نـة ــنةـــه   الحن  ــعة ــــنف لـة الحن   مة ـلف هة
ه  وة ـلةيف لة  عة عة ه م جة نف ـوۛتۜم  ةاغ  ـبةدة الطح عة يرة وة ـنةازي الفـخة دةةة وة رة ۛب الفـق  وة غةض 

ذةا اي ك ـمف وة ااؤ ن اوا جة قةال  ﴾٦٠﴿ ائ كة ۛشرح  لن اناى ا ول ـكة الۛضلح  مة ااء  وة ـنف ۛسوة يل  عة بي ة السح
ر  ل وا ب الفـك فف قةـدف دةخة ـمف وة ه  ۜ  قةـدف وة واب هي ج  رة الحن خة ـم  وة ــلـة ـان وا العف ا كة مة بـ  ةا نح انمة

ى تةرن  وة
يراى ثي مف كة ه  نف ان  الف ثفم  ي ۛسار ع ونة ف ي م  وة دف الفع  م  وة ل ه  الكف وة ﴾٦١﴿ ونة ت م  كف يـة

لة م  لةوف يه  هن  يةنف
ةان يح ونة بح ة بةار  الرح ةحف الف وة ﴾٦٢﴿ ۛتۜ حف ا لةب ئفۛس السح   مة

ل ونة مة ان وا يةعف كة
قةالةت وة ﴾٦٣﴿ نف م  عة ل ه  م  الف ثفمة قةوف ل ه  الكف ۛتۜ وة حف ا لةب ئفۛس السح  ان وا مة  كة

ونة نةع  يةصف
اه الحن  دة لف يـة ا قةـال واۢ بـة مة ـن وا بـ  ع  لـ  مف  وة يـه  ـتف اليفــدي ـة ــلح ـة ۜ غ  ـل ولـة ـغف ود  يةد  مة الفيةه 

لة اا نفـز  ـا مف مة ـه  ـنف ـيـراى م  ـثي ة كة نح يـدة ـيةـزي لـة ۜ  وة ۛشااء  ـۛف يـة يف ـق  كة ـف  ـنف يـ  ۙ وطةتةان  بفس  مة
ـنف  بح كةم  ةةرة ا وة دة ـــعة ــم  الف ــنةـه  ــيف ــنةا  بـة ــيف ــقة اللف ــراىۜ  وة ـيةـانـاى وة ك ــفف ــغف لةيفكة طـ  اي

ـرف ب  لفـحة وا نةا راى  لـ  ـا الوف قةـــد  ا مة ـة ۜ  ك ـــلح ـة  ــمة ــين ــق  ـوف م  الف لنـى يـة اي اءة ــۛضا ـبةـغف الف وة
﴾٦٤﴿ ا ـاةهة ۙالطفـفة  الحن 

نة وف عة ـسف يـة ض  ف ي وة ةرف ۜ الف الحن  فةـۛساداى  وة
بح  لة ينة ي ح  دي س  فف الفم 
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ـتةاب  ــلة الفـك  مفالهف ا ت ه  ـة مف  ۛسيح  ه  ـنف نةا عة رف ة فح ـكة ا لـة ـوف ـقة ـة وا وة اتح ـنـ  لـة  انمة ةــــوة وف النح
ـة وف ال نح ـمف ــوة لـة يـةةه  وف رن ـة وا الـتح القةـا م  ﴾٦٥﴿ يم  ةـعي ـنحةات  النح ـمف جة ـلفـنةا ه  ة دف خة لة وة

مف بح ه  ـنف رة مف  م  ه  لةيف اا ا  نفز  لة اي مة ـمفوة ــــه  ـــنف فةـــــوف ق  وا  م  ــــلـ  ة كة يلة  لة الف نفـجي وة
ة ۜ   وة  ـــدة ـص  ــتـة ـــقف ـــة     م  ة ــمف  ا  مح ــه  ــنف ۜ   م  ــمف ــل ـه  ج  ت   الرف ــحف ـيـر تـة ـثي كة ــنف م  وة

لة ـــز  ـا ا نف ـا ــلح ـــغف  مة ول   بـة س  ا الــرحة ــهة ـ  ـاا اليح ية ﴾٦٦﴿ ــمف ه  نف ۟م  ــل و نة ــمة ـعف ايـة   ۛسااءة مة
ۜ بح كة ـه ۜ  وة رة تـة ۛسـالـة ـۛت  ر  غف ـة ــلح ا بـة لف  فةـــمة ــعة ـفف ـمف  تـة نف لـة اي الحن   وة ـنف ــكة م  يف لـة اي

ة   ۜ  اي نح ةــاس  ــــنة الـــنح ةم  ينةالحن ري ا ف  مة الفكة وف ي الفـقة د  ـهف يـة ــكة  لة ـــم  ــــص  ــعف يـة
اا  ـلف ية ـتةاب قـ  ــك  ـلة الف تحنى الهف حة ء  لنى ۛشيف ـت مف عة سف يةة  لـة رن ةوف وا التح يم  ت قي ﴾٦٧﴿

نف  ك ـمف م  ــيـف لـة لة اي ـــز  ااا نف مة ۜوة بح ك مف ة   رة ــــــيةـــزي يــــدة نح ــيــراى  وة لـة ــثي كة يلة الف نفجي وة
ــــنف ــكة م  ــيف لـة لة اي ـــــز  ـا ا نف ـا بح كة  مة راىۛ   فةـــلةرة ـيةا نـاى  وة ك فف ـغف ــمف    طـ  ـــه  ــنف م 

ـاد وا ينة هة ذي الحـة ــن وا  وة ينة انمة ـذي ـة ة الح نح اي ﴾٦٨﴿ ـلةى أفۛس عة ينة تـة ري ــا ف  م  الفكة وف الفقة
نة   نف انمة ى مة النحةۛصارن لة ۛصال حاىب الحن وة م  عة ر  وة نخ  م  الف الفيةوف ؤ ننة وة ابـ  ة الصح وة

يـثةا قة ـذف نةا  مي ـــدف الخة قة لـة ﴾٦٩﴿ ـو نة ــزة نـ  حف ــمف يـة مف  وة لة ه  ه  لةيف ف  عة وف فةلة خة
ـول  س  ـمف  رة اءة  ه  ـا ا جة مة ـلىۜ   ك ــلحـة ـمف  ر س  ـه  يف لـة اا اي ال رف ۛسلفـنة لة  وة اا يـي رة ايسف اي ـني بـة
﴾٧٠﴿ ـل ونة ـتـ  قف فةري يقاى  يـة ب وا  وة ة ـــذح ۙ  فةــري يقاى  كة ـمف ــه  ـس  اى   النفـف  ون ــهف تـة ا لة ب ــمة
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اۛب ة  تـة ـــمح ـ  ــوا  ث ۛصـــمح  ـوا  وة ـم  ــــنةــــة   فةـــــعة ـــــــتف ــك و نة  ف  ة تـة اللح اوا ب  ــس  وة حة
ۜ ــــمف ــــه  ــــنف ـــيــــر   م  ـــثي ـوا  كة ـوا   وة ۛصــــمح  ــــم  ة   عة ــمح ـ  ــمف    ث ـــــه  ـيف ـــــلـة عة الحن 
ة نح اــوا اي ينة   قةـال  ذي ـة رة الح ـفة ـدف  كة ــــقة لـة ﴾٧١﴿ الحن  ـل و نةوة ــــمة ـعف ا يـة ـمة ـيـر  بـ  ـصي  بـة
وا ب د  ـلة اعف اايـي ـرة اي ايسف ـني يح  يةا بـة سي قةالة الفمة ۜ  وة يةمة رف يح  ابفن  مة سي وة الفمة ه  ة الحن

ۜوة   ــــك مف ـة بح ـر  كف   رة ــشف ـنف   يـ  ــه    مة ـة نح ة  مةب الحن   اي ــــرح ــــدف  حة ة   فةــــقة ــي الحن بحي رة
يـنة   مي ةالـ  ا ل لـظح مة ۜ   وة ةـار  يـه  النح ــأف ون مة ةـةة  وة ــنح ــــجة ـه  ا لف يف ــلـة نفعة الحن   النفـۛصـار م 

ة   نح اـوا  اي يـنة  قةــال  ـذي ـة رة الح ــدف كةفة ـقة ةلـة ــنفالحن ـا م  مة ــــثةــة ۢ   وة ــلن ـــث   ثـة ﴿٧٢﴾  ثةالـ 
ا ة لح ۜاي ـد  اح  ــه   وة لن ة اي ــنح ة ـسح يةـمة ونة لـة ـو لـ  ـق  ا يـة ة ــمح ـوا  عة ه  ـتـة نف ـمف   يـة ـــه    وة اي نف لـة لن اي

ـى لـة ـونة  اي ـو بـ  ـــتـ  ال فةـــلة  يـة ﴾٧٣﴿ ــيـم  ذةاب  اللي ــمف  عة ه  ـنف وا م  ـر  ـفة ينة  كة ـذي ـة الح
﴾٧٤﴿ ــــه ۜ  الحن  ـــر  و  نـة ـــف  ـــغف ــــتـة ــــــسف ــــيــم    وة  الحن     وة  يـة ـو ر   رة حي ـــــف   غة

تف   ـلـة ۛ   قةـدف  خة ــو ل  ة رة س  لح ـمة   اي ـرف يـة ــيــح  ابفـــن  مة ـسي ـــنفالفـمة ـل ه م  ـا  قةـبف مة
ۜ ــامة ةـــــــعة ــــأف  ك ـــــلة ن   الــطح ا  يـة ـا نـة ــــة ۜ   كة ــــــــدحي يـقة ـــــه   ص  وة ا  مح  ۜ ـــل  الـرح س 
ـــى ـرف النحن ــــظـ  ة انف ـــــمح ـ  ــــات    ث نيـة ــــم   الف ــه  ـــن   لـة ــبةــــيح  ـــــۛف  نـ  ـيف كة ـرف ــــظـ  ا نف

ب د  ونة  م  ـعف ـلف  التـة ــــل ك الحن ـــنف د  و ن   ــقـ  ــمف ا لة يـة ﴿٧٥﴾  مة فةــك ــو نة ــــؤف يـ 
﴾٧٦﴿ ـــــعـاىۜ    ــــــفف لة  نـة ى   وة ـــــــــك مف   ۛضــــــراح يم   وة الحن لـة لي يع  الفعة مي وة السحة ه 
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ا رةــيفــمف   غةكمـن ـــــي  دي يـل وا   فيــغفــــتةا ب   لة  تةــــــكنـــلة الفــا  ال هفــية لفـــق 
ةـــــوة لة تة اــب ـــتح اا ءة  قةــوا  الهفـع  ل ــبفـــنف  قةـــلح وا  م ـــدف  ۛضـــوف م    قةـــوة قح ــحةـــالف

نةـل  ع  ﴾٧٧﴿ ال ۛض ااء   الـــ ۛس نفـــعة لح وا ـــيراى  وة ۛضـــثيـــكفلح وا   ــوة ةـوة ۟ـيــبيــــسح ل 
اــــنف  بةــــم  اا يـيــي  اي سفـني ۛسا ن    دة او ن دةـــلنى  ل ــلة   عةـرة ة ينة  ــالح واكفذي ر  فة

يةـابف رف ل ـن   مة ۜ   ذن ا   عةـكة   ب ـمة ا  وة كةـۛصــمة و نةــتةـعفـوا   يةـا ن ــوف د  ۛسىـيــوة عي
نفوف نة   ـــنةا  هةـــتةــــ لة ية  ان واــكة ۛسـئفــب ــو ه ۜ    لةـل ــعةــر    فةــكفــنفـــ  م  عة ﴾٧٨﴿

ى ــتة ةــــتةـــ ية  مفــه ــنفـم    راىـيــثيـكف رن وف نةــــوة لح ﴾٧٩﴿ ل ونةـعةــففــ ية واــان ــكةا  ــمة
ۜكف وا ر  ة مةـــا  قةـۛس   مةـــئفـــب ــــ    لةفة مفـه ـس ــــف ــــمف  النفـــه ــتف   لةــدح ة يـــالح نةــذي

﴾٨٠﴿ ه ـلةـــعة الحن  طةــخ ـــــالنف  ۛس و نةـــــال ـخة  مفــذةاب   ه ــعةــمف   وة ف ي الفـيف د 
ا ل  ب الحن  ونة  ــن ـــــؤف  م ــــــوا   ي ــا ن ــكف ةـوة اـــب ــنح ه ــا   ا نفــيح    وة مة ز  لة  اي لةيف وفــوة لة
ة ااءة  ــمف  الوف ل ــه  ذ  و ــخةـــاتح ة كنـــوة لن ية ق ونةـ فة  مفــه ـنفــراى  م ـيـثيــكف نح ا س  ا مة
ة   الۛشــــج ـــتةـــلة ة  الــــــدة نح ا وة ةى   ل ـــــنحةاس    عةــــدح ةـدة يــــلح واـن ـــــنة   انمةـــذي ﴾٨١﴿

ة الح ينة  الشفــوة ة  القفـــج ـــتةـواۛ   وة لةـــرة ك ــذي ة ةىــــمف  مةـــه ـــــــرة بةــــدة نح وة دح ودةــيةــالف ه 
ةـن ـــانمة ينة    قةـــوا   الح ةـذي نح اوا   اي ۜى    ذن ل ـــۛصـــــــــا نةــال  ةـــــكة   ب ـــارن اةنح ة ينةــل لح ذي

﴾٨٢﴿ ةـيـسحيـمف  ق ـه ـنفـم  بةا ناى   وة ال نح ينة   وة ر  هف و نةـب ـــكذـــتةـسفــ لة ية مف ــه ـــسي ر 
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وا ــم ـــۛس ا ع  لةىــا ا نفـمة لة  اي و ز  س  اى العفـــــــل   تة الرحة يض ــمف  تةفيـه ـنةـي ــرن اي ذةا وة
مف ة ا عةــع  م ــالدح ة ف ــمح ۛ   ــحةــالف نةــ م واـرة اا ونةـول ـق ــيةقح ةنة بح ةافةـ انمةرة نةاـبفــت ـكذ اـنح نة م 

ا لة مة اا ءة ـوة مة  ب الحن  ن  ـــؤف م ــــنةا  لة ن ــوة الــنةا جة ﴾٨٣﴿ ا ه ـــمة ة نةـدي يــــعة الشح
م  فةاة ثةابةه  ﴾٨٤﴿ نة لةنةا م  خ  ع  النف ي دف نةطفمة ۙ  وة قح بح نةا الفحة م  رة وف عة الفقة ينة مة ال حي ة الصح

ا ي  قةال وا ب مة ري نحةات  تةجف نفجة اۜ وة م  يهة ينة في ال دي ار  خة ةنفهة ا الف ت هة ل كةتةحف ذن الحن 
ينة  الحةذي ائ كةكفوة لن اا ا ول ة ب وا  ب انيةا ت نة كةذح وا  وة ر  فة ﴾٨٥﴿ ااء  الف زة ينةـجة ني س  حف م 

اا ا ية ينة اليح هة ةذي ن وا الح وا لة انمة م  رح  بةات  ت حة  طةيح 
ة لح اا الحة مة ﴾٨٦﴿ اب  حة يم ۟ الصف حي الفجة
ك ل وا وة ﴾٨٧﴿ لةكمـــ لةالحن  ةـتةـعفـتة مف  وة نح واۜ  اي ة د  ينةـم ـبح  الفــح ــي  لة  الحن تةدي عف

ةـيح ــلة لى طةــحة  الحن م   كمـــرة زة قة وا ــباى  وة اتح ةق  ـة الحن نفذييــالح مف ب هيــت ـــي ال اـم  ة مح
ذ ـلة ي  ةـالـب  الحن  م كم ؤةا خ  يـلح و  فاي يف غف ا ن ــال لنكممة نفكنـمف وة ﴾٨٨﴿ ن ونة م  ؤف م 
ةــعة ةيفــدف ت ـقح ۛ   فةـم  الف انة ت ـــكفــمة ارة ة ا  ايطفــفح ام   عةــه  ة ـعة ۛشرة ذ  اـمف ب كمي ؤةاخ  مة

ونة  الهفــع ـطفــا ت ـط  مةـــنف الوف ۛســم  يـــم  وة ت كنمف الوف كملي مفـه ــسف ينةــمة ۛسا كي
نف لةـــفة ة ة  الــــثةـــلنـــيةام   ثةـص ــدف  فةـج ـــمف يةـــمة ۜـيح ل   ام  كةـذن يــالوف  تة ري قةـحف ۜـبةـر  رة ة 

ا ن ــــاليف ذةا  حةكمـمة ا حفــت ــففــلةــمف  اي ۜ  وة اوا اليفــفةـــمف ا نةـــظ  ۜكمــــمة مف ة ــكف ا رة ة فح
﴾٨٩﴿ ل كة ي ــــكف يةا ت كمــ لةالحن ن  ـيح ـــبةــــــذن ةـهي لةــــمف  ان لح و نةــكمـشفــمف  تةكمعة ر 
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ة اي ا الفـنح ر ـخةــمة الف مف ةنفـ وة الف ر  وة يفس  م ـمة لة ةزف الف ۛصاب  وة ا يح  اـية ينةـال ةذي ا الح اواـانمة هة ن 
يد  ا ي ري نحةمة ﴿٩٠﴾اي نف س  م  ل  ر جف مة تةن ب وه  عة يفطةان  فةاجف ة ونة الشح ل ح  لحةك مف ت فف لةعة

نـة ي وق عة النف اءة م كمبةيف ۛضا الفبةغف ةة وة اوة دة ر  ف ي الفعة يفس  الفمة ر  وة مف الفخة يفطةان  ة الشح
وا يع  الطي ة وة الحن ﴾٩١﴿ ك مف ة دح يةص  نف وة ر  عة كف ن  الحن  ذ  عة ۛ وة لنوة  ة  الصح

لف  النفت مف فةهة
ونة تةه  نف م 

احف ت مف فةاعفـذةر واۛ فةا نف تةـوة ةيف لح ول نةاـوة س  لنى رة ا عة اوا النحةمة لةم  يع وا الطي ولة وة س  الرحة
ةلةى ـيفۛس عةـلة ينة انمةـالح عةـذي ات ـن وا وة ال حة ة ل وا الصح م  ﴾٩٢﴿ غ  الفـبةـالف ين ـلة بي م 

اوا ايـع ــطة ةـذةا مة م  اـــا اتح وف عةــانمةوة  قة ال ـل وا الـم ـن وا وة ة ات ـصح حة اـيـنةاح  فيــج  مة
﴾٩٣﴿ ةــث  ة اتح ا ــمح وف ن واقة انمة الحفــث وة ا وة وف ةقة ة اتح ۟ الحن وةۛسن واۜ  ــمح ينة ني س  حف بح  الفم  ي ح 

ة نـح ل وة ء  م  الحن  م كملةيةبف يف نةـب ۛشيف ة يـك مفـالصح ا اليفدي د  تةنةال ه  اا ا ية ينة اليح هة ةذي ن وا الح انمة
ن ـ مةالحن  ۛ فةمة يفب  اف ه  ب الفغة ل كة نف يةخة دة ذن ى بةعف تةدن اعف اح  مة ر  لةمةـمف ل كموة يةعف

ا يح  اـية اـال ةهة يــالح ةــت ـقفـــ لة تةوا ـن ــنة انمةـذي دةـل وا الصح يف ﴾٩٤﴿ م ــيـذةا ب  الليــلةه   عةــفة
مة ك مفه ـلةـــتةـنف قةـــوة نـف داى فة م  مح  تةعة ا قةـ م  ثفل  مة ااء  م  زة نةـجة تةلة م  النف ۜــح  مفـت ـوة م  ر 

اكميةحف ل  م  ب هي ذةوة دف ك مف عة نـف يــ هةم  بةـكفـغة الفـال ـاى بةـدف ة ــكفة  الوف ـعف ارة ة فح م  النحةعة
الحن  ام  مةــطة عةـۛساكيـعة ل كة ص ــينة الوف ل  ذن ۜ عةـاى ل ـيةامـدف هي ر  بةالة المف اـيةذ وقة وة فة
﴾٩٥﴿ مة ا ۛسلةۛفۜ وة ة مح م ـعة نفـعة تةق  ۜـ م الحن  ادة فةيةنف ه  يـــ عةالحن  وة نف ام ـت ــز  ذ وانفــزي قة
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بة د ـيفـمف ۛصكمــلة ر ــالف طة حف ا م ـوة ل لكمــتةا عاى لةـه   مةـعة ةـمف  وة ۛـــسح ةارة ة  يح ةـا  ح  لح
ة الحن مة  عةـــوة ح  ۜــــح   مفـت ـا د  مفـرح  مةـــبةــد  الفــيفـــمف ۛصكمـيفـلةـــرح  ماى ةر  اتح واــ  وة ق 

لة عة امةـــحةـــۛت الفـيفـــبةـــةة الفـــبةــعفــكفـــالف الحن  جة رة ﴾٩٦﴿ ة يـالح ه  يذي لةيف ونة اي ۛشر  ت حف
ةــلــل  الـنح ةــا س  وة الفــحةــرة الفـهفــشح امة  وة الفــهةــرة ية وة ئ ـــقةــدف ا ۜ  ذن ل ـلة كةـدة ماى اـيةـق 

ة الحن ة ـلةـعفـتةـل  اوا النح ةم  ا ف يـلةـعفــــية الحن من م  مة ة اـالسح مة ات  وة ض  ف ي وة ةرف ة الف النح وة
اوا لةم  عف  اي

ة ة النح يـــــ ۛشالحن ة ـقةــــــع ـــالف د ــــدي النح ةاب   وة الحن ﴾٩٧﴿ يم  ب ك لح  لي ء عة ۛشيف
ا عة ة الفــــمة لح و ل  اي س  وة الحن لة غ ۜ  ـــبةـــــــــــــلةى الرحة ﴾٩٨﴿ ۜــيــو ر  رة حيـف ـــــغة م 

ي الفـلف  لة يةـق  تةو  يث ــسف بي خة ﴾٩٩﴿ ا ت ــلةــعفــية ا تـةـبفـم  مة و نة وة مة ونةـم ــت كذد 
ة الحن ة لةـــيح ــوة الطح ۛــيـبيــخةــرة ة   الفـــــثفـكفكة  ـبةــجةـــوف   العفــب   وة ةـ   فةث  واـــا تح ق 

اا ا ية ن وا اليح هة ينة انمة ةذي ل وا الح ـة لة تةسف ﴾١٠٠﴿ اا ة لفبةاب   ا ولل ي ية لحةك مف ــلة الف ۟ عة ونة ل ح  ت فف
ااءةـالشف نف ية دة اي ؤف لةك مف ت بف نفكمتةس  اي ۛ وة ل وا مف ـة ا تةسف هة نف ينة عة ل  حي ة انن  ي نةزح رف الفق  نف عة

دفـــــقة ﴾١٠١﴿ ۜ عة دة لةك مف اـت بف اۜ   وة ــــــنفـــــعةالحن   فة و ر   حةــــــــــ غةالحن  هة م ـــيـليـــــف 
اجة لةـمة الحن  عة ﴾١٠٢﴿ ل  نف قةبف م  م  ا قةوف ةكمۛساةلةهة بة مف ث مح اـــالصف واب هة ينةـاف ـكفح  ري

يــبة لةـحي ة  وة لنـۛساائ  رة ۙ وة ام  حة لة يلةة  وة صي لة وة ةكنبةة  وة ينة  نح ةذي واكفالح ر  فة نفـم 
﴾١٠٣﴿ تةر ونة عة ال ــكفـالف الحن  لةىـيةفف ذ  ۛبۜ  وة

ونةـل ــــق ــــعفــــمف  لة يةـــر  ه ــــثةــــكذ
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ا لةــــمف تةــه ـــلة اا ال نفـــعة لنى مة ا اي لةى الالحن  زة لةــــــــــــوف اي ة س ـ وة ول ـرح ذةا  قي اي لةــــيـوة
جةـب ـسفــحة ا وة اــيفـــلةــ عة دف نةاــنةا مة بة لةاۜن ــاءة نةـه   ان اانةـوف كةـــالوة بة مفــــا ؤ ل ه ـ  ان واـال ـقة

اا ينة ال ية ةذي االح لةيـف واـن ـانمة يح هة مفكمعة ﴾١٠٤﴿ ونة ۛشـلة ية لةم  لة يةــيفــعف ونةـتةـهفـــاى وة د 
ذةا اكمرح  ــــــض ـــلة ية ة اي نف ۛضلح لةىـــدة يفــتةــــــــهف مف  مة ۜ  اي ت مف ۛكمـــۛســـف ــالنف مف

ا اـيح  ا الـية هة ﴾١٠٥﴿ ئـ  الحن  يعاى فةي نةبح  مي ع ك مف جة ج  رف اــمف ب كممة ل ونة ت مفــنفكم مة مة تةعف
ن و ة  اانمة ادة ن ك مف ۛشهة ذةا بةيف ۛضرة اي ك م  حة دة ت  الحة وف ينة الفمة ةة  حي يح ص  اثفنةان  الفوة ينة ةذي الح

ك ـعة نـف ل  م  بفت مفـدف نف النفت مف ۛضرة ك مف اي ر  يف نف غة ان  م  رة ض  ف ي مف الوف انخة ةرف الف ا ذة وة
ۜ ت  وف يبةة  الفمة ك مف م صي ا بةتـف ونةه مة ب س  نف تةحف د  م  ان  بةعف مة س  لنوة  فةي قف ة الصح فةاةۛصا

ي ب ـــتةــشفــمف  لة نةـــت ـبفـاي ن  ا رف تة ة هيــري لةوف ناى  ــمةـــ ث بنــــ ذةا  ق انة ـكفوة ۙىــرف ب الحن 
رة فةا نف ث  اى ع  لن ا عة ةه مة النح ﴾١٠٦﴿ ادةةةـۛش    م ــت كذنـة وة لة ااالحن  هة ة نح ذاى  اي  اي

نةـلة ينة م  نث مي الف
م  ه  لةيف عة ان  ومة ان  يةق  رة ثفماى فةانخة اا اي ة قح تةحة امة اسف قة اـمة نةه مة تة م  ينة اسف ةــ الحةذي قح حة
مة اـوة لة ةوف س ـفة يةان ـالف ان  ـي قف اا الحةــلة ب الحن مة نة ـ  ت ا دة اـــه ــادة ت ـهةــۛش نفــقح  م ــۛشهة مة

اى النف ية نن ل كة الدف ةـأفت ـذن ادةة ـوا ب الشح هة ﴾١٠٧﴿ اا ة نح يفنةا  اي تةدة نة اعف ذاى لةم  ةال  اي ينةـالظح مي
جف يةــه ــوة اا الوف اـهة ا ف  ة اليفــوا  النف ت ـخة دح ان  بةــرة ا ن ــدة اليفـعفـمة ةـه ـمة اتح ۜ  وة واــمف ق  لنى عة

﴾١٠٨﴿ ة ي  الفـــهفـــ  لة يةالحن  وةواۜ ــــع ـــمةــــــ وة اسف الحن مة  الفــقةـــد  ا س ـــوف ۟ـقيــفة ينة
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اا  ا ج ـول  مةـق ـيةـلة  فةـرح س ـال الحن  ۜ  ـت ـبفـاذة ۜ لفمةـع  لة ال وا ـقةمف لةنةا مة  يةـية ع ـمةـجفــوف
ذف قةالة  يۛسىـية الحن اي يةــنة مةـابف ا عي مةـرف ﴾١٠٩﴿ ة نح م  الفــۛت عةـكة النفـاي ة ي وب ـغ ــلح

ي عةـمةـعفــن  ال ــــكة  وة عةــيفـــلةـتي ذفكةۢ ــدة ت ـلنى وة ة  الاي ر وح ــكة ب ــدف ت ـــيح رفـــكماذف
ـ  ةــلح ــكفت  د  وةـــهفــمةـــي الفـاۛس ف ـم  النح

ذف عةلىۛ   وة ــهفــكف ةـاي ت كةـمفـلح د س ــق ـالف
الف ةـكذـح ــوة التح ةة وة يـمة رن الف نفـوف ۛ ـجيــةة  وة ذفيلة اي ين  وة نة الطحي ل ق  م  تةاۛبــكنالف تةخف
ةـال ي ــــ ب  ر ـــيفــطح ا  فةـيـــخ   فيــــف ــــنفـــتةــــفة ا ذف ني راىـيفــون   طةكمــتةـــهة ة ــةـيفـهةـــكف
ت  ةكفـبفـــوة ئ  الف ةبفـمةــر  الف ۛص ب ـــهة وة ۛي  ــرة ني ذفا ذف اي ج   الفــخفــ ت وة تنىــر  وف مة ذف نيي ب ا 

اي ذف   ي ايسفــــــت   بةـففــفةـكفوة ا ايـيــــناي ذف  كة  ــنفـــلة  عةـــرة مفـــه ـتةــئفــج اي نيـب  ذف ۛيــا 
ةـقةـــفة ينة ـالة الح وا  م كفذي ر  ة س ـــمف اينف  هنــه ـنفـــفة لح اا اي ر ــذة حف نةات ــيح ــــبةــلف اـب 
ذف  اي حة وة لةـيفــالوف يحيــالفحة ىـت  اي ار  ن وا بي نة ـوة ب  يـالنف  انم  س ـ وة ۛيـرة ولي ﴾١١٠﴿ يـم  ن ـبي

يح ونةـحةــالف اي ذف قةالة ا ر  وة ﴾١١١﴿ اــقة اشفــوا انمةـال  ةا  وة ة اةــدف  ب ـهةــنح ونةـم ـل ـسفــم   نةاــــنح
تةـلف يةـمة هةــرف يةـمة بح كةيع   ـطيـسف نةاــيفــلةـــزح  لة عةـــــنةــــالنف  ي   رة يۛسى اـية نةـابف عي
اـــــالسحة ةاـمة ۜ  قةالة اتح واــــــء  ة ق  نةــيـنيــؤف م ــــمف م ــت ـــنفـــكماينف  الحن ا نةـدة ةى  م ــا ئ ـمة

يــوا ن ـال ـقة تةـنفـلة  م ــكمد   النف  نةأف ـري ا وة ة  ق ـئ ــمةــطفــهة لةمةـعفــوة نةنةا  ــل و ب ــنح ﴾١١٢﴿

﴾١١٣﴿ ا  م ــيفـــلةـــونة  عةكمنةا  وة نـةــتةـــدة قفـــدف  ۛصــالنف قة ا ه ــنة الـــهة ة يـــشح نةــدي
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يۛسى يةمة  ابفن  عي رف اامة ةنة بح ة رة مح لف عةـــ النفاللحنه  انةاـلةيفــز  ةىـــائ ـ مة نةدة اـال  م  مة ة ء اـسح قةالة
ي اـلةنة ل ـعي ة ة وح انخ ـداى ل  نةاـنةا وة ية ر  ان قفــةى م ـوة ز  ارف ۛ وة ر نةا ــنفكة يف النفۛت خة وة ون ـكمتـة

نحييالحن  قةالة لةيـف  اي ا عة ل هة نةزح  ۛ كمم  د كذنف يـةـمةـفة مف رف بةعف ف  ﴾١١٤﴿ اـال ة نةـيـقي ز  رح
ذف اي  وة

الحن  قةالة ﴾١١٥﴿ ك مف نـف ايي م  ح ن ب ه  فةا  ذح   ا عة
اباى ذة  عة

ا ا لة ب ه  ذح  دىا ا عة نة الحة ۟ م  ينة الةمي الفعة
يةمة ابفنة رف النفۛت مة ذ ونيي ل لنحةاس  ق لفۛت ءة ية اتحةخ  ا مح  ن  وة يف لنهة نف اي د ون  م  يۛسى يةا عي

انة قةالة بفحة اـس  ك ون  كة مة ي يـة اي ا ل نفـب  ليي ۛسـلةيف النف الق ولة مة ۜ  اي قح ك نفت  حة ۜ الحن 
دف عةـفة تةه ۜ تةـقة ا لةم ـعفـل مف ي مة يـنة في سي ا فف لة ي لةم ـالعف وة ا في ۜـنة مة كة س  نحةكة فف اي ق لفت ه 

ا واـ لة ق لفت مة ب د  ا الن  اعف ي ب هي تةني رف اا المة ة مة لح مف اي ه  ﴾١١٦﴿ نف م  الفـۛت عةـال ة ي وب ـلح غ 
ة بـح رة ۛكموة مف ـلةيفـنفت  عةـكم وة  مف ا د مفــۛشه  يداى مة ۛ  فةـيه ـت  فيـهي اـلةـمف ة مح ة  بحيالحن يـرة

﴾١١٧﴿ ي تةني ةيف فح يۛب ك نفۛت النفۛت تةوة قي ة ۜ الرح مف ه  لةيف النفۛت عة لنى وة يد  ك لح  عة ء  ۛشهي ۛشيف
بفـت  ذح  ةـمف فةـه ـعة نح مف ع ـا  نف تةـبةـه  اي ۛ  وة ةـمف فةـه ـلة رفـف ـغفـاد كة نح يز ـعةــۛت الفـ النفكةـا  زي اينف

اـــــ هنالحن  الةـقة م  يةــية ذة اد  قيـع  الــفةــنفــوف ة ق ــنة ص ـيـصح ۜـه ـــدف مف ﴾١١٨﴿ يم ـكيـالفحة
ي م ـنحةات  تةـجة ري ةنفـنف تةـجف ا الف ت هة ار  خةـحف ينة فيـال ـهة يةـدي ض  اا البةداىۜ رة يهة مفـه ـلة

حن  ل  ﴾١١٩﴿ رةــه ـــنفـــعة الحن   ل ــنفـــوا عةـض  مف  وة ز ـــفةـــكة  الفــه ۜ  ذن م ـيــظيــعةـــــ الف وف
﴾١٢٠﴿ لفك  ات  م  وة من ض  السحة ةرف الف ا وة مة ۜ  وة ة نح يه  ه  في ء ـلح  ۛشـك  لنىـعة وةـوة ير  يف قةدي
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ام                                ةنفعة ة  الف ورة           س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

حن  يـ الحةل  ةـلةـخة ذي جةــمنـقة السح ۛض وة ةرف الف ات   وة ات ـلة الظح ـــعةـــوة ل مة د  مف اللفحة
يـه  الحةذي ك مفـقةـلةـخة وة ﴾١﴿ ال ۜ ث ـوة ةـنح ورة ة الح يـمح وا كفنة ـذي ر  مففة بح ه  ل ـ يةب رة د  ونةـعف

﴾٢﴿ نف ى م  ا ة قةضن ين  ث مح ى طي ل  م ۛسمحى الجة لىۜ وة ة النفت مف تة الجة ه  ث مح دة نف تةر ونةـمفـع 
ات  ف ي الحن  وة من ۜ ف يوة السحة ض  ةرف لةم  الف ك مف يةعف رحة ك مف س  رة هف جة لةم  وة يةعف ا وة  مة

ب ونة س  كف تـة وة ه  وة
دف ﴿٤﴾فةقة ا مة مف وة يه  نف تةأفتي يةة  م  نف ان يةات  م  مف ان بح ه   رة

ة لح ا كةان وا اي هة نف ينة عة ضي ر  عف م  ﴾٣﴿

قح ـب الف ا حة ة ۛف لةمح ۜ فةۛسوف مف ه  ااءة مفـيةأفتي جة ـاؤ لا يه  ا النفبن ان وا مة نةـية هيـب  كة ؤ ن ز  تةهف سف ب وا ة كةذح
ا ـمف يةـــاللة وف ل ـنف قةـنةا م ــكفــلةـمف الهفكفرة ن  مةـنف قةـمف م ـه ـبف ةـرف ةا ه ـكح مف ف يـنح ﴾٥﴿

ا لة كح ـمف ن ـمة ۛسكمـلة نفـمة الرف ةـمف وة ااءة عةـلفنةا السح ا راى ــمف م ـه ـيفـلةـمة رة دف ةرف ض  الف
ارة ةنفهة ي الف ري نف تةجف مف فةم  ت ه  النفـوب ـذ ن ـمف ب ـنةاه ـكفـلةـاةهفـ تةحف مف وة ۛشأفنةاـه  لفنةا عة جة وة

لةوف لفنةا وة ة  نةزح
لةيفكة  عة

تةاباى ي ك  طةاس  في وه  ق رف س  فةلةمة ﴾٦﴿ نف مف م  ه  د   بةعف
ناى ينة قةرف ري انخة

ا لة وف والـة قةـالـ  وة ﴾٧﴿ مف يه  الة ب اةيفدي ينة لةقة ةذي  الح
اواكف ر  نف فة اا اي ذة  هن

ة لح ر  اي حف ين  س  بي م 
﴾٨﴿ لة ۜ وة لةك  ه  مة لةيف لة عة النفـا نفز  لفـوف يةـلة كاىـلةـنةا مةـزة ر  ق ض  ةمف ة لة الف ر ونةـظةـنفـي  ث مح
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مفــه ـيفـلةــنةا عةـــسفــبةـــلى وة لةلةـــه   رة ج  نةاـلفــعةــجةــــ لة اىـكـلةــه   مة اـنةـلفـــعةـجة لة وفــوة
لة اقةـــل كة  فةــبفـــقةنف  ـم ل  ـر  س ــز ئة  ب ــهفــت ـد  اسفـقةــوة حة ﴾٩﴿ ونةـب س ـلفـا يةـمة

واـيــلف سيــق  ر  ﴾١٠﴿ ةـب  يـالح وا م ـخ ــنة ۛسـذي اـه ــنفـر  تةهفـية هيــوا ب ـان ـكة مف مة ۟ـسف نة ؤ ن ز 
ق لف ﴾١١﴿ ض   ف ي ةرف ة انفـث الف وا ـمح اق ـكفيفۛف ـكفظ ر  ينةـذح  بيـكفـم ــة  الفـبةــانة عة

من يـا ف ـمة ة ۜ ق لفـالسح ض  ةرف الف ات  وة ۜ وة حن  لنى تةۛبـكف ل  ه  عة س  ۜ نةفف ةة مة حف الرحة نفـل  مة
لن يفـمةـينـق ـوف م  الفـى يةـاي ةــيـۛب فيـة   لة رة ۜ  اللح يـه  اواـس ـنة خةـذي ر  ةـجفـيةـلة نـح عة مفكممة

لة ا ۛسـوة ة يــنة ف كفـه  مة الـيفــالح ةـل  وة ار ۜـنح هة ﴾١٢﴿ ۛسه  م ـمف  لة ي ـه ـمف فةـالنفف  ن ونةـؤف
ذ  الحن  رةــيفـلف الغةـق  ى التحةخ  ل ياح ات  وة وة من السحة ر  فةاط  ﴾١٣﴿ وةوة ة ه  يع ـالسح يم ـالف مي لي عة

ۜ   ق ــعةــطفــم   وة لة  ي ــع ــطفـــوة ي ــــوة ه  اي لف ايـــــم  ح ت  الــــي ا م ـن نف رف ةرف ض  وة الف
﴾١٤﴿ ة لة مةـكمال لة تـةــلةــنف  السفــو نة الوح ة ـــو نةكممة  وة كيــشفــم ـ الفنةــ م نح نةـيــر 
﴾١٥﴿ ايــــق  ح ن اف  اينف عةــلف اي بحييت  ــــيفـــــۛصـــي الخة ا ۛب  يةـ عة رة م   عةـذة يم ـوف ظي

ز ـفةــه ۜ   وة ذن ل كة  الفـمةــدف   رة ح ــقةـــذ   فةــئ ــوف مةــه   يةـــنفـــرة فف  عةـصفـي  وف نفــمة
رح  فةالحن   كةــسفـۛســمفـوة اي نف  ية اــا  ش ــلة  كةـ   ب ض  ۛف  لةه  ﴾١٦﴿ ن ـيـــبيـم ــالف

﴾١٧﴿ ة لح ۜــه  اي اي نف  يةوة وة ر ــيفــخةــكة ب ـسفـۛســـمفـــ   وة لنى فةه   عة
ء  لح ـكم ير  ۛشيف قةدي

﴾١٨﴿ ا ه ـــالف  وةــــه وة   قة  ع ــر   فةــقة ۜ  ـبةـــــوف وةوة  اد  هي ير ـبيـخةـم  الفـيــكيــحةــ الف ه 
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ء  ال  اليح  ۛشيف
ۜ بةر كذ ادة ةى نـة الحن  ق ل   ۛشهة بةيف ي وة ني يد  بةيف يةكمۛشهي ا ونح  مف وة لفـق 

ذةا  انن هن رف ك مف ب هي الفق  رة نفوة ل  نفذ  ة مة ۜ الئ نـح ونة مفكمبةلةغة د  هة ة لةتةشف عة  النح الحن مة لة ةـاي يح
 ق لف

ا ۛ لة د  هة  الشف
ا ق لف نحةمة وة اي ه  ه  لن د  اي اح  ي وة ةني نح اي يء بة وة ا راي ة مح ۢ م  ك ونة ر  ت شف ةى ل هة ۜىا   ان رن خف

ينة ةذي نةا  اللح تةيف م ان تةاۛب ية ه  ف ونةـالفك  ر  ۢ كفه  ـعف مف ه  ااءة ف ونة البفنة ر  ايةعف ينةمة اللحةذي ﴾١٩﴿

نف مة لةم  وة ن  الظف ة مح ى م  تةرن لةى افف الحن  عة ﴾٢٠﴿ اوا ر  س  مف خة ۛسه  مف النفف  ۟ لة فةه  ن ونة م  ي ؤف
مة نة يةوف ر ـحفـوة مف ش  ه  ﴾٢١﴿ باى الوفكف  ذ 

ةۛب ب انيةات كف ةـذح نح ۜ اي ةا ل ح ـففـي  ه  لةـهي ونةـل  الظح م 
ة نةـــث  ةـول  ل ــق ـــمح يـلح اـــنة الشفـذي اـنة ش ـوا اليفــرة ك  ةم  كماؤ ل ـرة كة ينةــالح ذي يعاى مي جة

ة لةــث  ا النف قةـه ـت ـنةـتفــنف ف كممف تـةــمح ة لح الحن  وةوا ـال ـمف اي ﴾٢٢﴿ ع ـتة مفـت ــنفكم ونةـــزف م 
ب وا كةيفۛف ا نفظ رف اى كةذة لن مف عة ه   النفف س 

ة ۛضلح مف وة ه  نف عة ﴾٢٣﴿ بح نةا ا رة ةا مة ينة ك نح كي ر  م شف
مف  ه  نف م  نفوة ۛ مة لةيفكة ع  اي تةم  لفنةا يةسف عة جة لنى وة مف عة ق ل وب ه  ﴾٢٤﴿ ا ان وا  مة تةر ونةكة يةفف

فايـه ـقةـففــالنف ية اـانذةان  يـوه  وة وف نف يةرة اي راىۜ  وة قف مف وة  ه 
ةـكم ية لح اۜـان ن واب هة م  ي ؤف ة  لة ةكنال ةىـنح

ذةا كة اي ااؤ ن ل ونةكة جة اد  ول  ي جة ينة يةق  ةذي  الح
اواكف ر  نف فة اا اي ذة ا هن ة لح ير  اي الۛساطي اى تحن حة

نة عةـهةـنفـ يةمفـه وة  يةـنفـوف نة عةــةـنفـه  وة نف ي ـنفـوف اي اكمـل ــهفـه ۛ  وة ة لح ونة اي ﴾٢٥﴿ ة ة وح نةـيـلي الف
لة تةــوة ق ـوف ذف و  اى اي واــرن ةار  فةـال لةىــعة ف  ال واـنح قة ﴾٢٦﴿ نف ايةـۛسه ـف ــال مة ر ونةـمف وة ع  شف

﴾٢٧﴿ تةنةا ن  لة ن ـيةا لةيف دح  وة ۛب ب ـكةـرة بح نةا انيةات ـذح  نـةرة م ـم ـالف نةـونة م كم وة ينةـؤف ني
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ا لةـبة اـدة مف مة ونة ه  ف  ان وا ي خف ا نفـم  كة اد وا ل مة دح وا لةعة لةوف ر  ۜ وة ل  ه  قةبف نف وا عة ن ه  لفـبة
اوا قةال  نف وة ية اي  ه 

ة لح يةات نةا اي نفيةا حة ا الدح  مة ن  وة ينة نةحف وثي ع  بف ب مة ﴾٢٨﴿ مف ةه  نح اي ب ونة وة اذ  لةكة
وا  ق ف  ذف و  اى اي تةرن لةوف لنىوة ۜ عة مف بح ه  ا ب الفحةرة ذة ۜ  قةال وا بةلنىـ قةالة اللةيفۛس هن قح ﴾٢٩﴿

دفـقة ﴾٣٠﴿ ۜ بح نةا رة ا ــذةاۛب ب ــعةــوا الفــذ  وق ــالة فةـقة وة ۟كذــمف  تةــت ـــنفـــكممة ونة ر  ف 
ة ينةــالح  ذي

ب ـكف ة ااء  ـل ــوا ب ـذح ۜقة ذةاـ حةالحن  اى اي ااءة تحن اعةـم  الـه ـتفجة ة تةةىـسح ة  بةغف رةـخة س 
تةنةا  رة سف لنىحة طفنةا فيعة ا فةرحة ل ونةـ مة م  مف يةحف ه  اۙ وة لنى يهة ه مف عة ارة زة الوف وا يةاــقةال 

مة ااـالفحةا ـوة نفية وة  الدح  ة لة ين لح ۜـع ـاي و  لةهف ب  وة ﴾٣١﴿ ر ونة ا يةز  ۜ اللة ۛسااءة مة مف ه  ظ ه ور 
﴿٣٢﴾قةدف ن خ ــلـوة لة ا ر  الف ة ة  خةـــدح ينة ر  ــيفـــرة ةـ يةل لحةذي ۜ ـق ـتح ونةـل ـــق ــعفـلة تةــالفة ونة

نحة يكة  ـز  ن ــحفــيةــه  لةــاي و ل ـية  الحةذي ةه مف لة يـ ـونة فةـق  ح ب و نةكةكفا  نح ذ  م ـلةــعفــنة
دفــوة لة بةتفــكم قة ح ذ  ﴾٣٣﴿ ةا ل كنوة لن ة الظح د  ونةـجفـــ يةالحن  ينة  ب انيةات  ـميــنح حة

وا عةـبةـۛصـل كة فةـبفــنف قةــم  ب ــكم اـلنى مةـر  ذ وا حةـذح  ا ون اى التنـوا وة مفـه ـيـتحن ل  ر س 
لة لة ل ـبةـم  وة ات ـكةـدح  ۛ ل مة دف الحن  لةقة ااءة وة نفجة ينة لنةبةا كة م  ۛسلي رف ئ  الفم  ۛـنة نةا ر  صف
اينف كة لةيفكةرة ـب ـكف انةـوة اض ـ ايعفعة ۛت النف تةـطةـتةـا ن  اسفـمف فةـه ـرة يةـبفـعف تةغ  ﴾٣٤﴿

ض  الوف س  يـف  ةرف ةـالف ةـماى ف ـلح ااء  فةـي السح مف  ب ـأفت ـتةـمة لةوف ۛشااءةـيةه  ۜ  وة يةة  ان قاىـفةــنة
﴾٣٥﴿ لةى مفــه ــعةــمةـــجةـــلة الحن  ى  فةلة تـةعة ة م  وكم الفه دن اــنةنح ينة نة الفجة لي ه 
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يب ـتةـسفـية تنى ية جي وف ۜ  وة الفمة ع و نة مة ةذي ينة يةسف م ـعةـبفـالح ه  الحن  ث ه  لةيف ة اي ة ث مح نح اـاي مة
لة ــوا لةـا ل ــوة قة يةــيفـلةـــز ح لة عةـــن  وف ۜ نف ـة   م ــه  ان بح هي ةــق   رة نح لف اي ﴾٣٦﴿ جةـي  ع ونةــرف

اى النف ي ـا د  ر  عةـقة ة ال كنـ وة لن ةىـزح  لة ان يةــنةـلن ونةـم ـلةـعفـ لة يةه مفرة ــثةــكذنح ة الحن
ا مة اا بحةنف ـم  وة لة ة   ف يــدة ض  وة ةرف ا الف م ـطيـر  يةـائ ـطة ا ا مة ة لح ه  اي يف نةاحة ير  ب جة ﴾٣٧﴿

طفنةا ف ي ا فةرحة ء  مة نف ۛشيف تةاب  م  لنى  الفك  ة اي مفث مح بح ه  ۛشر ونةرة ثةال  ي حف ۜكمالمف مف
ة الح ينةـوة  ذي

ب وا ب ـكف ة يةا ت ـذح مح  وة ب ـان نف ـل ـم  ف ي الظح كذـنةا ص  ۜ مة ات  أ مة يةۛشل ﴾٣٨﴿

﴾٣٩﴿ ا ط  م ــلنى ص ــلفه  عةـعةـجفـأف يةـۛشـنف يةـلفه ۜ  وة مةـل ـضفــ ي  الحن  م ـيـقيــتةــسفـــرة
ال تـة الرة نف مفكميف تن اي رةكم الوف التةتـف الحن ذةا ب  ــمف عةكميـــال يف ة  الغة اعة ة م  السح ق لف

ةاه   تة يح ف كذونة فةيـةـدف ع ـبةلف اي ش  ﴾٤٠﴿ ۛ  ــدف ع ـ تةالحن  ينةـاد  قيـت مف ۛصـنفـ ك اينفو نة
لة ۛس دفـقةـوة اـالرف الفـنة ﴾٤١﴿ ه  لةيف ع ونة اي ا تةدف تة  ۛشااءةاينف مة ا ت ـوة نة مة ۛسوف ۟ـكم ر ــشفــنف ونة

نةـاةخةـ فةل كةــبفــقة نفـم  ةـبةأف ۛساـالفــ ب مف ـاه ـذف الضح ااء  لةــاء  وة ة ةـعةـرح مفـه ـلح ا لن م ــى ا مةـاي
اـلةـــفة ذف جة ا اي ة ع ــۛضـنةا تةـأف س ـمف بةـاءة ه ـوف لة لنـرح نفكنـــوا وة ﴾٤٢﴿ ةـية ونة تةۛضرح ع 

﴾٤٣﴿ ةـه ـل وب ـتف ق ـۛسـقة زة يح ةـم   الـه ـنة لةــمف  وة ا كةـطةـيفـشح ل ونةـمةـعفـوا يةـان ـان   مة
ا ذ كح ـنة وا مة واــس  نةا عةـتةـهي فةـب  ر  اۛب ك ـمف البفـه ـيفـلةـحف ۜ حةــلح  ۛشـوة ء  اىــيف تحن اـفة ة لةمح

﴾٤٤﴿ ذةا فة ح ـاي اـوا ب ـر  ت  ا ا ون ا نةا ه ـ الخةواـمة ونةـس ـل ــبفــ م مفــه  ا ذةاــةى فةــتةــغفـ بةمفـذف
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ق لف ﴾٤٥﴿ ـعة ـط  م  دةاب ر  فةـق  وف ينة  الفقة ةذي واۜ  الح د  ظةلةم  ـمف الفـحة بح   وة حن  رة ينة ل  الةمي الفعة
ـذة  نف الخة ـك مفالحن اي عة البفۛصارة  ۛسمف  وة

ـلنى مفكم مة عة ـتـة خة مفكمق ل وب  وة مف اليفـتـ  الرة
ـــه  لن ـــر  اي ــيف ۜ ا نفظ رفالحن  غة يـك مف ب ه  ف  كةيفۛف  يةأفتي ۛصـرح  ــمف نـ  ة ه  مح ـ  نيةات  ث الف ـــنف مة

ك مف ق لف اليفتـة  الرة
نف ذةاب  التنيـك مف اي ـــةى ال الحن  عة ــــتـة ــغف ةى وف بـة ــرة ــــهف جة ﴾٤٦﴿ ف ونة د  يةصف

ان  مة ــيـنةــوة ــرف ۛســلي ــم  ــل  الف س  ــرف ﴾٤٧﴿ ة لح لةك  اي ـهف ـلف يـ  م  هة ــوف ــقة ونةالف ةال م   الظح
ــذ  ــنف ف  ري وة م  ــــوف ــحة فةــلة خة ـــلـة ال صف ــنة وة ــنف انمة ۛ  فةـــمة يـنة ـري ـبةــشح  ة م  لح ينة اي

ذي يـنة ـة الح  وة
وا  ب ان يةا ت نةاكف ة بـ  ـــذح ﴾٤٨﴿ ــو نة ـــزة نـ  ــحف ـــمف  يـة ــمف  وة لة ه  ــه  ـيف ــلـة عة
ـو ل   لةق لف ا  القـ  مفكم لة ﴾٤٩﴿ ونة ق  س  فف ـان وا يـة ا كة ذةاب  ب مة ـم  الفـعة ـه  سح  مة يـة

اائ ن  زة ـــۛب   وة الحن  خة ـــيف ـــغة ــــم   الف ـــــــلـة ا العف ـو ل   لة وة لة ا  القـ  مفكملة ي ـدي ــنف ع 
اى وحن ا يـ  مة ة لح ـع  اي ب  ـة نف التح ۛ اي ـلةك  ــلف مة لف هة ۜ  قـ  ة يح لـة ى اي ـمن ةعف ي الف ـو  ــتـة ـسف يـة ــي نحي اي

ال نف ةــب  رف ذ ــوة يـه  الح ا ف ــنة يةـذي ونة النفـخة ﴾٥٠﴿ الف ۜ  الفةـيـصيـبةـوة ةـفةـتةــلة تةـــر  ۟ـكح و نة ر 
لنى مف اي بح ه  ـــمف  رة ــه  ــۛس لـة ـيف ـــنف لـة ـــيـع م  لة ۛشـــفي ــيح  وة لـ  ــهي وة اوا د و نـ  ـۛشـر  حف يـ 

ـونة دف ع  يـنة يـة ذي ـة ــر  د  الح ـطف لة تـة مف  وة ةه  بح دنرة ة  و ب ا لفغة ﴾٥١﴿ ةــعةـلة ةـــمف يةــه ــلح ق ونةــتح
ا ه ۜ مة هة جف ونة وة يد  لةيفكة ي ري نف عة مف م  ه  ۛسابـ  نفح  نف م  ا م  مة ء  وة يح  ۛشـيف الفعةش  وة

﴾٥٢﴿ ء  فةتة نف ۛشيف مف م  ه  لةيف ۛساب كة عة دةـح  مف فةتة طفر  نة ونةـكمــه  ينة م  ةال مي الظح
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ة ـــنح ء  مة ا ــؤ للة ـا اـوا الهن ـو ل  ـــيةـق  ـض  لـ  ـــبةـعف ــمف  بـ  ـــۛضـــه  ــعف ةا بـة ــنح فةـــتـة ل كةكفوة ـــــذن
﴾٥٣﴿ ــمف    الحن  ـــه  ـــيف ـــلـة ـنفعة ـنةاۜ م  ـن  يف ـۛس   بـة يف اةالحن  اللـة ا  بـ  ة الـشح ـلةمة بـ  ينةكن عف ــري

يـنة ةذي كة الح ااءة نةا جة ا تـ  ـانيـة ونة بـ  ـنـ  م  ـلف ي ؤف ـيـف فةـــق  ــلـة م  عة تةۛبكف مفكمۛســلة ذةا اي وة
ۙ ــةة ــمة حف ـه  الــرحة ــس  ـفف ـلنـى نـة ــنـفعة ـلة م  ـم  ــنف عة ـه  مة ـة ـوءاىكم النح ا مف س  بـح  مفكمرة

﴾٥٤﴿ ة تةاۛب مح ـ  ة  ث الـة ـهة ـنف ب جة ــــد م  ـعف ــحة هي  بـة ـــلـة الصف ووة ـــف  ــه  غة ـة ـيــم   فةــاةنح حي ر  رة
۟ ـينة مي ر  ــجف ـيــل  الفـم  ـينة ۛسـبي بي ــتـة ـسف ــتـة لـ  ا ت   وة ن يـة ـــل  الف ــصح  ـفة نـ  ل كةكفوة ـــذن
ــنف د  ـــــدف ع ونة  م  يـنة تـة ـذي ـة ــدة الح ــبـ  ــيــــت  النف ال عف ـــهي ـــي نـ  نحي ـــلف اي ون  قـ  ﴾٥٥﴿

ا ـلف لة ااءة  ال قـ  ـــوة ـــع   الهف ــب  ـة ــــنةكمتح ـال م  اا النـة مة ذاى  وة لفــت  اي ۙ  قةـــدف ۛضـــلـة مف ۜ الحن 
نحيي ق لف لنى اي نف عة ـنةة  م  يح  ي بـة بحي ۜ كفوة رة ـهي ة بفــت مف بـ  ي ـذح ـدي ـنف ـا ع  مة ﴾٥٦﴿ ينة تةدي ـهف الفم 

ن  الفـح  ة كذاي لح ۜم  اي حن  ـر  ل  ــيف ــوة خة ه  ة وة قح ــصح  الفــحة ـق  يـة ۜ ل ونة ب ــهي ج  تةعف سف ا تـة مة
ة ع  ال وفـلة لفـق  ي مةــنفــنح يةــق ـهي لةـونة ب ـل ــج ــعفـتةــسفــا تةـدي ض  ﴾٥٧﴿ ا ينة الففة لي ص 

﴾٥٨﴿ ــــنـة ـــيف ي  وة بـة ـــني ــــيف ــــر  بـة ة مف ۜ   وة كمالف ـيــنةالحن مف مي ةا لـ  الــظح ــم   بـ  ــلـة  العف
اا ــهة ـم  ــلـة ــعف ــب  لة يـة ـــيف ــغة ــح  الف ا تـ  ــفة ة مة لح ا اي م  مة ـلـة ــعف يـة ۜ  وة ــوة ف ي ه  ـدة ــنف ع  ه  وة

ـط  ق  ا تةسف مة ۜ وة ر  ة  وة الفبةحف لح قةــــة   اي رة ــنف وة ام  ـهة م  ـلـة ـعف ةـــة يـة ـــبح لة حة ي وة ـبةـر ح في الف
﴾٥٩﴿ لةـــل ــظ  ض  وة ةرف ات  الف طف مة لة ية ب ــرة ي  ايلحةس ــاب ـوة ين ـكن في بي تةاب  م 
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يـ فحن ي يةتةوة ل كمالحةذي يف ـة ار  مف ب الح ةهة ت مف ب الـنح حف رة اجة لةم  مة يةعف ة وة ك مفث مح ثـ  ـعة بف يـة ـوة ه  وة
ۛى ى ـۛسـمح ـل  م  ى الجة ا ـضن ـقف يـ  ة لـ  مح ـ  ــع  ث ج  ــرف ه  مة يف لـة ةمف كماي ئـ ث مح نةـبح  مفكم يـ  ـيـه  في

ر  اه  الفقة وة ه  هي وة وة بةاد  قة ع  ل فةوف س  يـف  ي رف ـلـة مفكمعة ﴾٦٠﴿ ا مة  بـ 
۟كم ل ونة مة عف مف تـة ـتـ  نف

اـى ــتحن ـــدة  حة اءة الحة ـا ذةا جة ــه كماي ةـتف فح ت  تةوة ـوف ل نةا م  الفمة ـــمف ر س  وة ه  ۜ ـظةــةى ـفة حة
محة ـ  اوا ث دح  ى ر  لـة ــ الحن  اي ـه  الفـح  ۜ  ال لة لـة ـقح ـم  الفــحة ـيـه  ـوف لن م كذمة ﴾٦١﴿ ح لة ر   ي فة

ط ونة
نف ق لف يـك مف مة نف ي نةجحي ات  م  ر  ظ ل مة الفبةحف الفبةرح  وة ﴾٦٢﴿ وة ه  ع  وة رة ينة السف بي اس  الفحة

ـذ  هي لةنـة ـــنف هن ــيـنةا م  ــنف النفــجن ئ  ـيةـةىۛ  لـة ـفف خ  ـۛضـــرح عــاى وة ةكمتـة نح و نـة ـه  ـونـة ع  ـدف تـة
ل  يـالحن  قـ  ح ا كم ي نةجي هة نف ــنف ك ــلح مف م  م   وة

ةكف ـمح ـ  ب  ث ــرف ﴾٦٣﴿ نة ام  ة ينةكن الشح ـري
اد  ق لف وة الفقة اى ر  ه  لن ـۛث عة ـعة بف يـف النف يـة لـة اباىكمعة ذة مف عة ﴾٦٤﴿ ر   النفت مف تـ شف

ـونةكم
ـ ت كمفةـوف ق  حف ـنف تـة م  ل  مف الوف ج  يقةكممف الوف يةلفب ۛسكمالرف ي ذي يةعاى وة مف ش  نف م 

ۜ ا نفظ رف بةأفۛس ض   بةعف
نيةات  لةـيفۛف ن كف ف  الف مف يةـۛصرح  ةه  لح ه ونةـعة قة فف ۛضك مف بةعف

﴾٦٦﴿ ـكةكف وة م  هي قةـوف ةۛب بـ  ۜ  ـذح قح  الفحة ـوة ه  لفوة ت  قـ  لةيـف لةسف ۜكمعة يل  كي وة مف بـ  ﴾٦٥﴿

ذةا اي اليفۛت وة ينة رة ةذي ونةـية الح خ وض  ﴾٦٧﴿ تة ل ك لح  ۛسـنةبةأ  م سف رح   وة ۛف تةـقة ونةـعفـوف لةم 
يةات نةا ضف ان ر  مف فةاةعف ه  نف تحنى عة وا حة ي يةخ وض  يث  في دي ۜ حة هي ر  يف ا غة ة مح اي  وة

يةنحةكة ي نفس  ي فاي
﴾٦٨﴿ ة دة الــدف بةـع ـقفــلة تةــطةان  فةــيفـالشح ى مةـكذذح ـعف ةال ـقةـعة الفـرن م  الظح ينةـميــوف
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ـــلةى يـنة عة ذي ـة والح ــق  ـة ــتح ــمفنة  يـة ـه  ــۛسا بـ  ـــنف ح  ــنف   م  ـم  لن ء  وة نفكن ۛشـيف ـا مة وة
ـذ  وا  دي ــخة ـة يـنة اتح ـذي ـة ــمف وة ذة ر  الح يـنةـــه  ﴾٦٩﴿ ـمف كذذ  ه  ـة ــلح ـعة ى لـة ـوــرن ــق  ـة ــتح نة  يـة

ــم   وة ــه  ة تـف ـــرح ــوىا وة غة ــهف ا  لـة ـهي ـــــرف بـ  ــــيةـا  وة ذة كح  و ة   الــدح  نف ـــين النف الفـحة ـــبـاى ـع  لـة
ـــس  ــفف ا  نـة ـمة ۗ كف بـ  اــــۛســبةـــتف ــهة ــۛس لـة يف ـنف  د  و ن      لـة الحن     م  ـــۛسـلة ـبف ـ  ت

ـد  لف  عف نف تـة اي ۛ  وة ـيـع  لة ۛشــفي ائ كةكموة لن اۜ  ا ول ـهة ـنف ـذف م  ؤف خة ـدف ل   لة يـ  ة عة ـلح يح  لـ  وة
ـل وا ا ا بفــس   ب ـمة

اب  ـۛسـب واۛ  كف ـمف  ۛشـرة ه  ــنفلـة ــذةاب   م  عة ــيــم  وة ـمي حة ينة الحةذي
ـلف ال ـوا قـ  ـدف ع  ـــنف د  ونـة الحن ن     م  ﴾٧٠﴿ ــ وا  يـة ــانـ  ـا كة ـمة ــيــم  بـ  ۟كذاللي و نة ر  ف 

ذف ــدة اي ـعف ـنةا بـة ابـ  ــقة اى العف ـلن دح  عة ـرة نـ  نةا وة رح  لة يةض  نةا وة ع  فة يــنةايةنف ــدن الحن   هة ا لة مة
ا ـه  انة   لـة ـــرة ــــيف ض  حة ةرف ـي الف ـــيـــن  ف  ـــــيةـا طي ة ــه  الـشح ــــــوة تـف ـهف ــتـة اسف ي ذ  ـالحـة كة

ة نح ـــلف اي ـــنةاۜ قـ  ـت  ى ائـف ـدة ـــه  ى الف لـة ا اي ـــه  ــو نـة ــــدف ع  ــــدة ى ب   يـة الحن  ه  ا ــحة الصف
نف ال وة ﴾٧١﴿ ا  م ـــه ــوة الفــــه  ۜى  وة بح ــل  مةـــل ـسفــن ـــا ل ـرف نةـــدن ا لةــ الفرة ۙـيـميــعة نة
ـوة وة ه  ﴾٧٢﴿ ـلنوةة  ة وا الـصح ـيـــم  ۜالقي ـو ه  ـق  ـة اتح ـ وة ـة ــوة الح ه  ونةذيي  وة ۛشـر  ــه  تـ حف يف لـة ي اي

ةرف الف ا ت   وة ـوة ـمن ة ــلةقة السح ا خة ـول   ۛض بـ  ـق  ـوف مة يـة يـة ۜ   وة ـــقح ـــحة نفكملف ي الحةذي
ـور ۜ ـي الـصح  ــخ  ف  ـــفة ــنف ــوف مة يـ  ــلفك   يـة ــم  ـه  الف ۜ وة لـة قح  ـــحة ـه  الف قةــوف لـ  ۜكمفةــيةــ ـون 
﴾٧٣﴿ ال  ةـــيفــــغةــم   الفــعة ۜ  ـــب   وة الشح ادة ة  ر ــيــبيــخةـم  الفـــيــكيـــحةـ الفوةـــوة ه هة
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بزح

﴾٤﴿

ـنةـاماى ان قةــالة ــذ   الصف ـخ  ـة ــتح ـــيــه   ان زة رة التـة ةبي ـــيـم  ل  هي بفـــرن ۛـل  اي ــةى ـيـــهة اي ح ن ذف اي وة  اي
يكف وة ـــراي ــذن ل كة نـ  ﴾٧٤﴿ ــيــن  ـــبي ــي ۛضـــلة ل  م  ـــكة  في الرن يـــكة  وة قةـــوف مة

ـ ــلـة ـيةـــكممة ةرف ض    وة لـ  ا ت    وة الف ـوة ـمن ة نةكمــو ۛت  السح ــو نة  م  ـيـمة بفــرن هي اي
ان  ـــل  رة يف ـة ـه   الح يف ـلـة ة  عة ـــنح ا جة ة مح ــذةاكفــوف كففةـلـة ـباىۛ  قةــالة هن ﴾٧٥﴿ ينةـم ـالف و ق ني

ال  ا رة ة ـمح ـرةفةـــلـة ـــمة ــــقة الف ﴾٧٦﴿ ۛي بحي ـيــنةرة ــلي نف  ـبح  الف ا ا ح  اا الفةــلة قةـالة لة ة مح  فةــــلـة
ۛي ا  رة بحي ـــذة ـــد   قةـالة هن ــهف ــمف  يـة ـنف لـة ــئ  اا  الفةـلة  قةـالة  لـة ة ـمح ـــــــلـة ــي  فة ني بةاز  غـاى

ال ا رة ة ـمح ـۛس فةــلـة ــمف ة الشح ﴾٧٧﴿ ــي بحي ينةكم  َلَرة ا لحي ا ة م   الضح وف ـنة  الفقة ة  م  ـــنح ـو نـة
ي بحي اا  ال رة ـذة  هن

م  كذ تف قةالة يةا قةـوف اا الفةـلـة ة مح ۛ  فةــلـة يـبةـر  نحي اي ا ـــذة ــــةى قةــالة هن بةا ز  غة
نحيي ت  اي هف ة جح ية وة ه  جف ي وة ات  فةطةرة ل لحةذي وة من السحة ﴾٧٨﴿ ر  ا ت شف ة مح يء  م  ـونةكمبةراي

ۜ ــه  ــه  قةـوف م  ة اجح ـا حة وة ﴾٧٩﴿ ۛض ةرف الف يــحة  وة اـني مة كيـشفـم ــنة الفــال  م ـا النةـفاى وة ۛــر  ينة
ااـالت   حة

ا يــجح  قة  الحن  ف ي و نحي ا ت ــدف  هةــوة اف   مة ا الخة لة ۜ  وة ين  ونةـكم ر ـشفـدن الةـقة
ي بحي عة  رة س  ـاىۜ  وة ي ۛشيف بحي ـلفـماىۜ  الفةــلة رة ع  ء  ة ۛشـيف ك ــلح اءة ـــــــۛشـا ا النف يـة ة لح ا اي ــهي بـ 

ــرة كفوة  ا الشف ـا اف  مة ــۛف الخة ــونةكذــيف ا فـ  ــخة لة تـة ـمف  وة ــتـ  ﴾٨٠﴿ ةـتةـتة و نةــذة كح ر 
ــرة  ـمفكذالشف لةيـفب الحن   ــتـ  ـهي  عة ــنةــزح  لف بـ  ــمف  يـ  ـا لـة ۜكم  مة لفطةا ناى مف س  ـ ـة مفكمالنح

﴾٨١﴿ نف  ۛ  اي ــن  ةمف ا لف ـــقح  بـ  ـــن   الحة ــيف يـقة ــري ــفة فةـــاةيح  الف
ۢكم ـونة ــم  ــلـة ــعف ـمف  تـة ــتـ  ـنف
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ن  ةمف م  الف ــه  ائ كة  لـة لن ـلفــم  ا ول ــظـ  ـــمف بـ  ــه  انـة يـــــمة وا اي ا لةمف يةلفب س  ن وا وة انمة ينة ذي ـة اللح
اا  ان نة ــتـ  ة ـــجح ـلفكة ح  ــلنى وة تـ  ـيـمة  عة هي بفــرن ا اي ـا ــنةا هة ـيف تـة ﴾٨٢﴿ ۟ د  ونة ـتـة ــهف مف م  وة ه 

﴾٨٣﴿ فةــع   دة ـرف ۜ نـة ــهي م  ة  قةــوف نح ۜ  اي ـــۛشااء  ــنف نـة ات  مة جة بحةكةرة ـيـم رة ـلي ـيـم  عة ـكي  حة
ـوۛبۜ  ـق  ــعف قة  وة يـة ـحن ايسف

ـــدة يفــنةاكم وحاى هة نـ  ـــنةـاۛ  وة ــدة يف ى  هة ـلح ا ـه  ـنةا لـة ـبف وة وة هة
ةـبفل   وة م ـقة دة  وة س ــت ــنف  ذ  رح  يح ال يح ـمنـيفـلةـهي  دةاو ن ۛفــو س ــوۛب  وة ي ــنة  وة نفــم 

زة  وة

ةاـكف ر  يح ﴾٨٤﴿ ى  وة هن ۜ  وة ـوة م وسن ز يــكفر ونة ۙـس ـحفـم ـالف ذن ل كة  نةجف ينة ني
يلةـمنـوة ايسف عي ﴾٨٥﴿ ية ىـوة ين عي حف ا نةـ م لح ـك يةاۛسۜ ـلف اي ى وةـسنـيـ وة ة ۙـحيـل  الصح ينة

﴾٨٦﴿ الف ي ـۛسـيةـوة ل ـون ـعة وة ةـــفة   ك لحىوطاىۜ  وة ــۛس وة الةـالف لةىـا عةـنةــلفـضح ۙـيــميـعة نة
اا بة مف وةـئ  ان ةات  ذ  ه  يح اي خفـه ـرح  اـمف وة ۛ ـه ـن  وة اجف مف مفـه  نةاـدة يفـهة مف وةـه  نةاـيفـبةـتةـوة م  نفـوة

ى ذن ل كة ــدة ي الحن  ه  ـدي هف اء يـة ۛشـا ـنف يـة ـهي مة ﴿٨٧﴾ بـ  لن اط  م ـى ص ـاي يم ـسفـرة تةقي
لةــع  ۜ وة ل ونةــمةــعفـان وا يةـكف اـمف مةـه ـنفــطة عةــب ـحةـــــوا لةـكم رةـــوف الشفــبةا د  هي نفــم 

ائ كة ة ا وللن يـالح تةـذي ۛـب ــنح ـال   وةمةكذح ــالف وة  تةاۛبــكنــم  الفـــنةا ه ــيفــــنة ان ةة ة وح ﴾٨٨﴿

ــدف  وةكذيـة ء  فةــقة ا ـــؤ ل لة ـا ا هن ب ـــهة رف ـــلفــنةا ف  ة ا كح ـهة ـوا بـ  ــس  ـيف ا  قةــوف ماى لـة ـهة بـ  فةـــا نف
ينة  ــذي ـة ائ كة الح لن ىا ول ــدة ـدن الحن   هة ـه  ۜ فةــب  هف ــد  ــتـة ـــم   اقف يــه  ﴾٨٩﴿ ينةـا ف ـكفب  ري

﴾٩٠﴿ ا السفـق  ل ـلف لة ذ ــراىۜ  اينف ه ــه   الجفـيفـلةـمف عةكمـة ة لح  وة اي
ىـكذ ارن ۟   ل لفعة ينة لةمي
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واــــــــقة ة دة ر  ة  قةــــــ  حةالحن ذف قة  ر  دفـــــقح ا   اي ااـهي نف ا ل وا  مة لةــــال ىـلنــعة  الحن  زة ا مة وة
نف ۜ م  ء  نف ق لف ۛشيف لة مة تةاۛب النفزة ي الفك  ااءة الحةذي ى ب هي جة ه دىى ن وراى م وسن وة بةۛشر 

ا ل و نةه  قةرة عة يۛس ت  تةجف و نةـبفـطي ا وةـد   ف ونةـخفـت  هة
ع ـيـثيكف مفـت ـمفـلح ــراىۛ  وة ل لنحةاس 

اوا لةم  ااؤ ل  لةمف تةعف بة ا ان لة ۜ النفت مف وة ۙق ل   ك مف ة  ذةالحن  ـــمح ـ  ي رف  ث ــمف في ــوف ه  ـمف خة ـه  ض  ا مة
ا  ذة هن لفـتةاب  النفـكنوة ةـۛصــبةارة ك   م ــم نةاه   ـزة ي بةـدح  ق  الح نةـيفــذي ﴾٩١﴿ ب ونةـعةـلفـية

ـذ  رة نف ـنف ا  وة ل تـ  مة ى وة ة الفـق رن ن مح الف ـن ونة  بـ  ؤف م  ينة يـ  ةذي الح اۜ وة هة ـوف لـة ة  حة رة خ  دة يفه  يـة
مة ن ـم  م ــلةـنف الظفــوة محة ﴾٩٢﴿ ن ونة ب ـي  م  ه  هيـؤف ت  لنىـعة مفـوة مفـۛصلة ا ف ـي  ه  ظ ونةـحة

بــكف الحن  لةـالة ا ونح ـاى الوف قةـذ  لةـية اي ة وة لةـمف ي ـــيح ء ـه  ۛشـيفـوحة اي يف ىـافف لةىــعة تةرن
ل  م ــالة ۛسا  نفـقة اــز  ۜ زة لةـا النفـثفلة مة لةالحن  ذ  الـوف تةـ وة اى اي ةال ـرن يــظح ونة في م  مة نفـوة

ائ  لن الفمة ت  وة ـوف اوا النفف ۛسكفالفـمة ج  ر  ۛ الخف ـمف يه  اوا اليفدي ط  ۜكمة  بةاس  مف ا رة ـمة ت  غة
اـون  ب ـه ـذةاۛب الفـنة عة وف زةـجفــت  لةىـول ـق ـمف تةـت ـنفـكم مة رةــيفـغةالحن   ونة عة مةـيةـاللف وف

دف  لةقة ونةا وة ئفت م  ادنى ج  ا ف رة كةمة ﴾٩٣﴿ قح   نف  ت مفـنفكم وة الفحة يةات  عة ونة  هيـان ب ر  كف تـة تةسف
رة تـة ة  وة ة ـرح لة مة ة  الوح

ة لفنةا كذ وح ا خة ور كمـت مف مة ااءة ظ ه   مف وة رة
ۛكم مف نةا  لةقف مفكمخة

ى مةـنة ااءة ـرن عة ـفة ك مف ش  عةك م عة ينة زة يــ الحةذي مف في ةه  ت مف النح ۜكممف ا اؤ ل رة كن مف ش  ا مة وة
﴾٩٤﴿ ةــقةــدف تةـقةـلة ة عةــمف وة ۛضكمنـةـيفـعة بةـطح اكمــنفـلح  مف مة

۟ـنفـكم ونة ت مف تةزف ع م 
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بح  ۜى ي خف فةال ق  الفحة ةون النح ةـحةـر  ج  الفـوة نة  يح ج ـخفـم ت   وة ـيح ـمةـالفم  ر  ة نح ة اي الحن
ۛ ق ـفةال  بةاح  الف صف ﴾٩٥﴿ نة الفــي حـالفمة ۜ  ذن ل ـت  م  يح ك ونة فةاةنحنى الحن م  كمحة فـة ت ؤف

ة الـكةـلة ۛسـيفــالح ةـناى وة ل كة تةـرة ح ـمةـقةـۛس  وة الفـمفـشح بةاناىۜ ذن ير ـسف دي قف جة لةـعةــوة
ـــوة ه  ي وة ذي ـلة الحـة ــعة واكملة جة تةد  ومة ل تةهف ج  ـ  ا م  النح ب هة ﴾٩٦﴿ الفـعةـالف يز  يـعةـزي م ـلي

ات  الفـــل ـظ  الفـبةــمة ۜ قةــبةــرح  وة ر  ةـدف فةـحف ن يةـلفـصح م  يةـقةـات  ل ـنةا الف ونةـلةـعفـوف م  ي في
ـة الح ــوة ه  ــۛشاة يذييوة س كمالنف فف ـنف نـة ـدة ـمف م  اح  ۜ وة دةع  تةوف م سف رح   وة تةقة سف ة   فةم  ﴾٩٧﴿

وة ه  ـةوة نف يذييالح لةـال ة نةـم  زة اـالسح ء امة ﴾٩٨﴿ لفنةاـدف فةـقة ة نيةات  صح م  الف وف ونة  ل قة ـه  قة يةفف
جفـاةخفـفة ء بةاۛتــهي نةـنةا ب ـرة جف ك لح  ۛشيف رة ه   نةاـ فةاةخف نف راى ـخةم  ج ض  ر  ا ن خف ۛـمة اءى

ا تةرة ى م  باح نةكنحة م  ة باىۛ وة ا ق ـع ـلفـنف طةـل  م ـخفـالنح ان  دةـنفـهة جةـيةـن  ا وة نحةات ـة  وة ه ـم  نف
ونة  ـــتـ  ة يف الزح ــنةا ب  وة انة العف ة الـرح  مح ۜ وة ـۛشا ب ه  ــــــتـة ــرة م  ـيف غة ـــهاى وة ب  ــتـة ـشف ــنف م  م 

لن اا الثفـى ثةـاي ذة ا اي هي ر  يةـمة رة وة ة فيـع ـنفـمة نح ۜ اي م كمــي ذن ل ـهي وف ن يةات  ل قة مف لة اواـظ ـا نف ـر 
حن ل وا  ــعةـــجة وة ق وا ل  رة خة ه مف  وة لةقة خة ة  وة نح ااءة الفج  رة كة ﴿٩٩﴾ ش  ونةــن ـــم   ؤفــــي 
ـنةـا بـة ـيـنة وة ني ۟ بـة ونة ف  ص  ا يـة ة ــمح النى عة ـعة تـة ــه  وة انـة ـحة ـبف ــلفـم ۜ  س  ـر  ع  ـيف غة ت  بـ  ـه  لـة

يـبة ةـدي ۜ النحنـع  السح ض  ةرف الف ات   وة وة لةـون  لةـكمى يـةـمن لةـه  وة نفكمـمف تةـد  وة ﴾١٠٠﴿

﴾١٠١﴿ خةــبةـــ ۛصا ح ه ـــلة ة ۛشــ ك قةـلةـــة ۜ  وة ه ـلح ۛ وة ء  ء ـ ۛشلح ـــك ــب وة ــيف م ــيـليــعة يف
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بح  ۛ كمـــالحن  رة لنمف ا اي ة ه ـ لة لح ۛ ـهة اي ء  فةـلح  ۛشـكمق  ـال ـخةوة ۛــاعفـيف وه  ب د  م كمــذن ل 
 دف ر ــلة ت 

ة بفـــكم ا ر  ـۛصـــه   الف ﴾١٠٢﴿ ه  ء  وة كيـــلح  ۛشــــلنى ك ــــ عةوةــــوة ل ـــيـيف
ااءة قةدف  مفكمجة ﴾١٠٣﴿ وة ه  ۛ  دفـ ي وة ة بفۛصارة ةوة ـه  وة ر  ك  الف ير ـبيـخةـالف يف ـطيـاللح

ــنف  بح  م  ۛكمرة اۜ  مف هة لةيف ية فةعة م  ـنف عة مة ۛ  وة هي س  نف البفــۛصرة فةــل ـنةفف فةــمة ا ئ ــر  ـۛصا بـة
نيةــۛصـــكة ن ـذن ل ــكفوة  ات ـرح  ف  الف ﴾١٠٤﴿ اا النةال عة ظ ـيـفيـحةــمف  ب كمــيفـلةـوة مة

اا ــعف مة ب  ـة اي تح ﴾١٠٥﴿ ۛت  وة ل ـق ـيةـوة ل  م   يةـقةــه   ل ـنةـــيح ـــبةـــن ــو ل وا دة رة سف ونةـلةـعفــوف م 
﴾١٠٦﴿ ية لةيفكة  ا ونح  نف اي ۛ  م  بح كة ۛ  رة وة ة ه  لح هة اي لن ا اي ضف لة ر  العف ن  وة ينة عة كي ر  شف الفم 

االحن    مةـكمرة ـا الشفـمة ۛـيـفيـمف  حةـه ـــيفـــلةــا كة  عةـنةــلفـــعةــا جةـواۜ  وة ظاى لةوف ۛشااءة وة
لة تة ةـس ـوة يـبح وا الح ونةـدف ع ـنة يةـذي ﴾١٠٧﴿ ا مة ل ــيــوة كيــمف  ب ــه ــيفــلةــۛت  عةــا النفــوة

ـبح وا   الحن  د  و ن  ةفةيةــس  ـلفــم ۜ  الحن ـــر  ع  ـــيف ـــغة ـــدف واى  بـ  عة
ةاكف ــنح ـة ــذن ل كة زة يح نف م 

﴾١٠٨﴿ ة  ل ك لح  ة مف ا مح لةه  مة ة عة لنى ث مح مف اي بح ه  مف رة ه  ع  ج  رف مف مة ئ ه  ا فةي نةبح   كةان وا ب مة
ل ونة مة يةعف

اـئ ــمف لةـه ــا ن ـمةـدة اليفـهفـجة ب الحن  تفـنف جة يةـه ـاءة ة ب ـن ـؤف م ـي ـة  لةــمف ان اۜــنح هة وا القفۛسم  وة
ـدة ـنف ـات  ع  نيـة ا الف مة نحـة ــر  الحن  اي ــع  ــشف ـا يـ  مة اا اي ذةاكموة ـــهة ـة ۙ  النح تف مف ـاءة ـا جة لف قـ 

ـــلح ـــب  ال ــقة نـ  ــمف وة ه  البفـــۛصـا رة ــمف وة ـه  ـدة تـة ـ  ــ  فف
ـاكف ـمف ـــمة لـة ﴾١٠٩﴿ ونةـن ــؤف م ــلة ي 

﴾١١٠﴿ ة لة مةــن وا ب ــؤف م ــي  ا الوح نةــهي ة ة   وة ۟ـمف يةــه ـيةا ن ـغفــي ط ـمف فيــذة ر  ه ــرح ه ونة مة عف
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ـة نح ةـنة نةاـال اا زح ـنة م   اي لف ه  اـمةــالفلةيف  ةة وةـــكةــئ ـلن
ةــكف حةـمةــم  الفــه ــمةـلح تنى  وة نةاــوف ۛشرف لة وفــوة

ة ۛشــك  ء  ق ــلح اـؤف م ــي ــوا ل ــان ـكف اـلى مةـــب ــيف ا النف يةـن  ة لح الحن اءة ــۛشاـوا اي مفـه ـيفـلةـعة
ب يح ـنة لح ـكمـلفنةا ل ـعةـذن ل كة جةـكف وة ﴾١١١﴿ ة ال كنوة لن ل و نةـهةـجفــيةمف  ـه  رةـثةــكذنح

ينةـيةـۛش ر ۛف اطي ض  ز خف لنى بةعف مف اي ه  ض  ي بةعف نح  ي وحي الفج  الف نفس  وة ى واح د  عة
لةـغ  و راىۜ وة بح كة اءةـوف ۛشاـر  ا فةرة مةـذة رف ه ــل وه   فةـعةـ مة ر ونةـتةـففــا يةـمف وة ل  وفـقةـالف
اى  ــصفــتةــوة ل  لةغن ةـــ ـالفف  ه ـيفـاي ينة  لة ي ــدة ة   الح ن خ ـن و نة  ب ـــؤف م ـــذي ة ــــالف رة ﴾١١٢﴿

الحن  رةـيفـغةــفة ال ﴾١١٣﴿ ل  ه   وةــۛض رفـيةـوة اـ ف ر ـــتةــقفــيةــل  وف ف ـتةــقفــم   مف ـــه  وا مة ونةــر 
ـة وةــه  ماى وةكفحة نف ي ذييـالح لةيـفـال لة اي ةــفةـــاۛب  م ـتةـكنـم   الفكمزة ۜـصح لى يـتةــالبف غي
تة ةـم ـلةـعفـاۛب  يةـتةــك ـالفم  ــه ا ـنةــيفـــان ة ل   م ــنةـه   م ــونة النح بح كة  نفــزح رة ة يـوة الح نةـذي

تف  تةمحة ت  ـكفوة بح كة ل مة رة ﴾١١٤﴿ تةري ينةكملة تـةــقح  فةــحةـلف اـب  مف نة الفم  ة م  و نةنح
﴾١١٥﴿ عةـص  م ــدف قاى  وة ا ت ـل ـكفــدح  لة ل ــبةــدف لىۜ  لة ۛ ــمة ه هي ةـ وة السح يم ـوة لي يع  الفعة مي

ض  ي ــنف ف ــرة مةـــثةـكذال  ةرف ۜ ل ـيــبيـــنف ۛســـو كة عةـلح ـــض ــــي الف الحن  ـعف اي وة نف ت ط 
ة نح ة  اي بح كةـرة ﴾١١٦﴿ نف ية ةـاي ة الـع ـب ـتح لح ةـونة  اي ة وةـــظح ة يةمف  ــه  نف اي نح لح ونةــخفـــاي ر  ص 

﴾١١٧﴿ ۛ ـل ـيـبيـنف  ۛسـلح  عةـض ــنف يةـم   مةـلةـوة العفـه  ه هي لةم  ب ا لف وة الـ وة ينةـتةـهفـم ـعف دي
﴾١١٨﴿ ا ذ ــكمفـة ة مح نفـيفـلةــعة الحن م  ـرة اسفـكن ل وا  م   ه  اي

يةا ت هي م ـنفكم ينةـؤف م ـت مف  ب ان ني
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ة تةكمـــلة ا ذ  ــــل وا  م ـــكمأف ــــمف اللح ة دفـــه   وة قةـــيفــلةــــعة الحن  م ـــرة اسفـــــكنمح ا مة وة
ة مة  عةـا حةـمف مةكمــلة ا اضفكمــلةيفـرح ة مة لح لةـط ر  رف ت ـمف اي ۜ   وةـيفـمف اي ة اي ه  نح لةــفة صحة
اا ئ ـاة هفـنة ب  لح وـض ـي ـلة ة ـلفـر  ع ـيفـغةـمف  ب ـه ـوة نح ة م ۜ اي بح م ـــلةــــوة  العفــــ  ه كةـرة يـكة راىـثي

ة وة نح نةه ۜ اي بةاط  الف ثفم  وة رة ينة يـة ذة ر وا ظةاه  ةذي ب ونةكذالح س  ﴾١١٩﴿ عفـب ا لف يـتةـم  نةـدي
لة تةأف  اـكموة ة مح لةمف ل وا م  ﴾١٢٠﴿ نة ب ــجفـي ـمة ۛســالف  ثف وف اــزة ونةـف  ر ـتةـقفـيةوا ــان ـكف مة

ةـيفـلةـ عةالحن  م ـــاسف نح اي ۜ ــسفـه  لةف ــه  وة ة ال ق  نح اي ةـوة ونةـوح ـي ــنة لةـيـيةا طيـشح ر ــكفذفــي 
ل  اــالوف ا د ـــي ــــمف ل ــه ــا ئ ـية ۛ وةكمو ـــل  جة و ه ــت ـــعفـال طة نف اي مف ةــم  نح مفكمــمف اي ا لن ىـاي

جةــيفـيةـــاة حفــتاى  فةـــيفــ مةانة ــكف نفــالوة مة ه ـــنةا لةــلفــــعةـنةاه   وة ﴾١٢١﴿ ر  شف  لةم 
۟ـكم ونة

ةا س ــب   هي ف ي النح
ا ت    لةـل ــي الظح ـه  ف ــل ـثةـنف مةـمةــكف ۛسـيفــمة ي وراى ـن  شي يةمف

﴾١٢٢﴿ ينةـا ف ـكفـلفـنة ل ـذن ل كة ز  يح ـكفاۜ ـهةــنفـار  ج  م ـخةــب  ان وا ري ا كة ل ونةـعفـ يةمة مة
يـلفـعةـجة  نةا في

ا ل ـيـر  ميـجفـرة م ـا ب ــكة ة  الـرف يةــلح  قةـكم واـكممفـيةـهة ر  ذن ل كةــكفوة 
﴾١٢٣﴿ اۜ وة مةـــيــفي ة ب ـــكمــمفــا يةـهة لح و نة اي مةـه ــس ـف ــاة نفــر  ر ونةـــع ـــشفــــا يةـمف  وة

ااءة تف يةـــه ـــجة اــثفــى م ـؤف تنــتحنى ن ـــنة حةــؤف م ـــنف ن ــوالةــال ــة  قةـــــمف ان اـلة مة وة اي ذةا
ۜ  اللحن ل  ـــر  س  لةم الحن  يفث   العف ل  حة عة ۜـتةـۛسالة ر  يةجف يب ـۛس ه  ة ي صي ينةـالح ذي ت  يةـا ون

﴾١٢٤﴿ وا م  رة ار  الجف دة ۛصغة نف عة الحن  ع  يـذةاب  ۛشـوة ا كةان واد ــدي ر ونةــكممفــية  ب مة
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يةـهفـالنف ية الحن  حف ۛصـشفـه  يةـد  رة ه  ل ـرة مةـلف  سفــدف ۛ  وة م  دفــنف ي ـلة ر  ر  د ـــنف ي ـــمةـــفة
لفـية عة ىا  جف ج رة ىا حة ه  ۛضيح ق رة د  ف يـكفۛصدف ة عح ة ا يةصح ة اةنحةمة اـالسح ۜاـمة ء  ةــض ـالنف ي  ه ـلح

ذةاوة اط  هن رة ص  ﴾١٢٥﴿ ل  عة ل كة يةجف ۛس الحن  كةذن جف لةى الرح  ينة عة ةذي ن ونة الح م  لة ي ؤف
مف دةار  لةه  ﴾١٢٦﴿ بح كة يـتةـسفـ م رة ىاۜ قةـقي ةـدف فةـم نيةـصح م  يةـقةـات  ل ـلفنةاالف ةــوف ةكح ر ونةــذح
وة يةوف مة ﴾١٢٧﴿ دة  نف م  ع  لة مفالسحة بح ه  ا كةــمف ب ـه ــيح ــوة وة ل ــوة ه  رة ل ونةـعفـوا يةـان ـمة مة

ۛ مفـه  يعاى مي ۛشرة يةا جة عف نح  مة ت مف م  قةد  الفج  ثةرف كف تـة الةـقةۛس  وةـالف نف نةـاسف ر ـية ش  حف
مف   نةاس  ـنة الف نفـم ه  ـة بح بةــعفـبةـنةا ب ـض ـعفـعة بةـتةـمفـتةـ اسفرة اـغفـلةـض  وة انة اا ؤ ل الوف ل ية
ة ة يذييــالح ةاـالة الــنةاۜ  قةــۛت لةــلفــالجح ون يــر  مة نح ا ل كمــثف ينة فيـمف خة ااـيـدي هة نةاـلةـالجة

لحيي كة ـذن ل ـكفوة  ن وة  ﴾١٢٨﴿ ا  ۛشا ة   مة لح ۜاءة ـاي ة الحن  نح بحةكة       اي يم ـيم  عةـكيـحةرة لي
ۛشرةـيةا مة عف ﴾١٢٩﴿ ةا ل ــۛض الـعفـبة ا كةــضاا ب ـعفـينة بةـميـظح ۟ـس كذان وا يـةـمة ب ونة

ونةـصح ـق ـــمف يةكمــنفـــل   م ــمف  ر  س كمــأف ت ـــمف  يةــس   ال لةـــوة الف  نف نح ــالف ج 
ااءة  يةــمف  ل كمــذ  ر  و نةــنفـا تيي  وة ي ـانية اۜ قةال واـهنمف  كمــوف م ـــقة ذة لةيـف مفكمعة
اى النفــعة ة تفـنةا وة غةـس ـف ـلن واــه ــيةا وة ۛشـــدح  نفـوة  الــينــحةــم  الفــه ـرح د  اــدف نةــه ــۛش

نفكمــمف يةـالنف لة ذن ل كة ﴾١٣٠﴿ اى النفــعة ةــه ـس ـف ـلن ينةـاف ـكفوا ــان ــكفمف ـه ــمف النح ري
﴾١٣١﴿ بح كة  ى  ب ــق ــــكة  الفـل ــــهفــــــ م رة ال هفــلفــظ ـــــــرن ا  غةـل ـــم    وة ونةــل ــــا ف ــهة
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ا عةـــــات    م ـــدة رة جة ة مةــم ــــــمح بح كةاـل واۜ  وة ا ف ـــــ ب  رة اـــل  عةــــغة ة مح لح ـكمــوة ل 
ة حف يح  ـــــن ـــغةــــــالفرة بح كة   وة نف  ــــمةـــذ  و الرح ۜ  اي أفـــــۛشــــيةة  ﴾١٣٢﴿ ونةـل ــمةـعفـــية
اكمد  ـــعفـــــــ بةنفـــم   ففــل ــــخفـــتةــسفـــوة ية ۛشااء ـــــ  يةمف  مة مفكمــبفـــذف ه ــي 

ة  نح اــمةاي ﴾١٣٣﴿ اـــكف ةــمف م كمۛشاة ـــا  النفـمة ۜــــري يـــــوف م    انخةــة    قةـــنف   ذ  رح  يح نة
م ـــا قةـلف يةـــق  وف ﴾١٣٤﴿ ا د ـــو عةــت  مة ۙ  وة نت  نةـ يزيـج ـــعفـــم ـــمف  ب ـــت ــــا  النفــونة  لة

لنى  مة ۛ  فةۛسوفكما نةت ـكفعة ل  ا م  نحيي عة ۙ  مةـــلةــعفـــۛف  تة مف  اي ونة نفــــم  ل وا مة اعف
ةــة  الــــبةــــا ق ـــعة نح ار ۜ   اي ة ةا ل ــح    الـــل ــففــه   لة   ي ــــــدح ونةـــم ـــــظح ه ـلةون  كمتـة

حن  ل وا ــعةـــــــجة وة ا  ذة رة ال  ـم   ل  ة ة نفـحةـالف نةـم مح الف ث   وة ام   نةـرف باىـيـصيــعة ﴾١٣٥﴿

ا ــــــهن حن   ذة ا ــــمف   وة  هنـه ـم ـزة عفــ ب ل  اــــش ــ  ل ذة ۛـنةــــا ئ ــرة كة اـــفة ا مة ا ل ــــفة واــقة
اـــش ــــل  لةـــــص ــــلة يةـــمف  فةــه ــــــا ئ ـرة كة ۛ    ىـل  اي ا  نةــا     كةـ وة   مةالحن  انةــكة
اــــــل      اي  لنى    ش ــص ـــــــوة    يةــــه ـــفة ۜ   ۛساـــــه ـــــــا  ئ ـــرة   كة اــمة اءة  ـمف حن  ل 

ـذن   ـــــــكفوة   ةلـ  نةــــر  م ــيـثيــكفــــــــنة   ل ــــكة   زة  يح ﴾١٣٦﴿ و  نةــم ـــكمــحفـــــــية
اــــــمف     ش ـــــ ه لة   الوف  لة د  ـــتفـــقة مفــــــه ا ؤ ل  ــــرة   كة نةـــيـــر    كيـــشفـــم ـــالف
وا  عةــب ــلفــيةــــوة ل  ۜ  وة لةـــه ــنةـمف   دي  يــه ــيفــلةــس  اءةـ ۛشاوف ـــــمف مفــــرف  د  و  ه ـي ــل 

﴾١٣٧﴿ و نة ر ـــــتةــــففــــا  يةـ وة مةمف  ـــه ذة  رف  ـــــــل و ه    فةـــــــعةــــــــــــا   فةـمة    الحن 
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ا  النفــهن ام   وة حةــذ  هي ث   ح ــعة ر     لة يةــــرف ة مةــم ــعةــطفــــجف لح اا اي نفــــهة ا ل واــوة قة
ال نفــم ـــزة  عفــب  مف   وة ام  ـــه  ام ـعةــالنف وةا  ـور  هةـه ـــتف   ظ ـرح  مةـــح  عة ۛشااء ـــــــنة

مة  ر ونةـكم ذفـية ا اففـيفــلةـعة  الحن اسف ااءى عةـت ـهة ۜ   ۛســيفـلةــرة اـمف  ب ـه ـزي يــجفـيةــه  مة لة
قة ي  ب ـوا مةـل  اــوة ة نفذ   ه  ــون    هنـط ــا في ام ـ الف عة ﴾١٣٨﴿ نة ر  وـــتةـــففــوا يةـــن  اـكف

ة م   عةــحةــا وة م ـو ر  نةـكمذ  ـل  ا ج ــرح اى  الزف وة نف  يـةــلن اي نفكمنةاۛ  وة ة ــۛصـــا ل ـخة
اـــــه   ش ــيــمف   فيــه ــفة ۜ   ۛسـرة كة ۜــه ـــفةـــمف    وة صفــــه ــزي يـــجفـــيةـاء  مف ةىـــتةـــيفـــمة

ةـــس ــــدف   خةــقة اواـــتةــنة   قةـــذي  يــرة ا لح ل  ﴾١٣٩﴿ ة نح م ــيــليــم    عةــيـــكيـــه   حةــــاي
م ــــم   وة حةـلفـر  ع ــيفـغةـهاى  ب ــفةـۛس ة زة قةــمة وا  ـرح الحن  م  ـــه ــا رة مفـــال وف لة دة   ه 

﴾١٤٠﴿ ااءى  عةــــت ـــافف ۜلةى ـــرة ۟ــدي يــتةـــهفــ م  واـــا ن ــكفا  ــلح وا  وة مةــدف  ۛضــقة  الحن  نة
نفذييالحـة و ۛشـعفــنحةات   مةــاة جةـۛشـي  ال و ۛشـعفـرة مةـيفــا ت   وة غةــر  ا ت ـر  وةـــوة ه 

ة رف عة   م ـوة ال الــل ــفاى  ا  ك ـل ـتةـخفــزح ة يفــه    وة ةـو نة   وة الـت ـــزح ا نةـرح  مح ةـوة ال لةـخفــنح
ۜ  ــۛشاب ـتةـرة  م ـيفـوة غة اا  الثفــمةــنف  ثةــا م  ل وـكمه  ذة ا  اي هي واــت  ان رة وةــمةــر  هاىـۛشا ب ـتةـم  

﴾١٤١﴿ ةــحة مة حةــه  يةـقح لة ت ــوف هي   وة ف ـسفـۛصا د  ة  واۜــر  نح ۙـ لة ي ه ـاي ينة في ر  سف بح  الفم  ح 
ة نف ام ـــالف فةــو لةـم ــحة عة ةـــم ل وا ـــــكماىۜ  ـش رفــــةى  وة قةـمح زة الحن   م كمـــا رة نةــوة م 

﴾١٤٢﴿ لة تة ةــوة وا  خ ــب ــتح ات  الـط ـع  ةـوة ۜـــيفـشح نحةطةان  ۙـبيـد  وح  م ــمف  عةكم لةه ـ اي ين 
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 ۛ ا ج  ةــالنة  ــــ م الزف  وة م ـيفـنةـ اثفأفن  ــضح ۜز ــعفـــمةـالفنة  ـن   وة ن  ا ن ــثة  اثفنةيف ةةـــيةـــمة
ة   الذح يفــــــكفان مة  الم   الف   نفــــن   حةـــرة ة ةـــيفـــيةـــثةـــــرح تفـلةــمةـــتةـــا اشفـن   المح لفــــق 

حة ۜ ــــيفـــــيةـــثةـــا م  الف  نفــــالرف نف ــلفــع ـــي ب ـؤ ن نيــبح ــــنةن  م   اي
مفـــت ـــــنفـــكم ه ـيفـــلةـــعة

ِ  نةــم وة  ۜــــيفـــنةـــاثفر  ـقةــبةــ الفنةــــن  وة م ـــيفــنةــ اثفل ـ ب الع ن  ﴾١٤٣﴿ ۙـيــا د   قيـۛص نة
ال ة ـان يفـــكفذح ة مة  ال م  اـــن   حةــــرة ةـــيفـــيةـــثةـــلف   نف رح تفـــلةـــمةـــتةـــا اشفــن   ال مح لفــــق 

حة ۜـيفــيةــــثةـــام   الف  نفــالرف ذف وة صحنــهةـمف  ش ـت ـنفــكم المف ن  ااءة  اي م كمــيــدة ه ــيفــلةـعة
اۛ  فة ذة ةـم  م ــلةـنف  ال ظفـمةــب هن ى عةــتةـن  اففــمح بـــكف الحن لةى ـرن ةـض ـــي ــاى ل ـذ  لح الحن 

﴾١٤٤﴿ ةـال ة  م ۜــلفــر  ع ــيفــغةــاۛس ب ـنح نح ةاي ي الفــهفــ لة يةالحن مة الـــقةـد  ةا ل ــوف ۟ـيــميــظح نة
ا الج  اــلة ي مة لةـا ا ون ح ـد  في ة م ـية اي ماى عةـحةـــيح ة اــم ـعةــطفـم  يةــلنى طةا ع ـرح ه  لفــق 
يــنفــمة  خ ـحفـــاى  الوف لةـف و حــسفــاى  مةـةى  ال وف دة مــتةــيفـــمة و نة ــك ـــالنف ية ر ــزي ا ة لح اي
ة  ل ــقاى  ا ه ــسفـس   الوف  ف ــر  جف ۛ  فةـــ  ب الحن ر  ــيفــغةــلح ةــط ـــن   اضفـمةــهي رح ةـفة ه ـا  نح

عة يــوة ةذي نةـلةى الح ﴾١٤٥﴿ لةـيفـغة ة ـــفةد    اـعة رة بةاغ   وة بحةكة ا نح يم ـور  رة حيـف ــ  غةرة
مفـــحة ة ة ذيــكم نةاـــرح ۛ وة م ـف ــي ظ  لح ة مفـم  حةـنةــغةـر  وة الفـقةـبةــنة الفـر  نةاــرح ا د  واـهة

ا ة مة لح ا اي ا مة ه  و مة ح  مة ش  ا ال و  الفــه  و ر ـه ــتف ظ ـلةـحة ا اــحةــمة اية اـا الوف مةـوة مف ه  لةيف عة
﴾١٤٦﴿ ظفم ۜ ذن ل كة جةـطة ب ـلةـتةـاخف يفــعة ةا لةۛصاد  ق ونةـه ـي ـغفـبةـمف ب ـا ه ـنةـزة نح مف   وة اي
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ة ب ــكف بـح  لفــق ـفة وكةــذح حفمف كمرة ه ـمةـ ذ  و رة دح  بةأف س  لة ي رة ۛ   وة ة  عة اس  ة    وة فةا  نف

رةـۛس ينة الشف ةذي و ل  الح  يةق 
الحن  اءةـوا لةوف ۛشاكم ﴾١٤٧﴿ ن  الف وف م  الفـعة ينةـم ـقة ر  مي جف

اـنةــكذ رةــالشف بة ا ان لة حةـنة ؤ ل اـا وة مفـا وة لة ة ۜ ـنف ۛشــنةا م ــرح ء  يف
ل كة ـكف ةۛبــكفذن ذح ا اـمة

مفكمدة ـنفــلف ع ــلف هةــنةاۜ  ق ــأف ۛســوا بةـى  ذةا ق ـتحنــحة  مفـه ـل ــبفـنف قةــم  ةذي ي نةــالح
نف تةـنةـــوه  لةـــر  ج ـخفــت ـــم  فةـلفـع  ةــاۜ اي ة الـع ـب ـتح لح ةـونة اي نف النفـــظح ة  وة اي مفــت ـــنح نفـــم 

ة  الفبةـح ـ الففةل لحنه  لفــق  ة دنـجح ة ۛ فةلةوف ۛشااءة لةهة مفكميـال غة ﴾١٤٨﴿ ة تة لح و نةــر ص ـخفـاي
ة ش ـل ـهة لفـق  ااءةـهةــمح ة م كم دة يــالح ة ـشفـنة يةــذي ونة النح د  ةهة الحن ﴾١٤٩﴿ ينةـعيــمةـالجف

تةــه ـعةـدف  مةـهةـشفـلة تةـد  وا  فةـه ـنف ۛش ا ـفة لة ۛ  وة ةـــمف ااءةــعف الهفــب ـتح وة ة مة هنــحة ۛــرح ا ذة
ة ب كف يةـوا  ب ـذح ةــا ت ـان الح يـنةا وة ن خ ـونة ب ــن ـؤف م ــنة  لة ي ـذي مفــرة ة  وة ه ــا لف ة نةــذي يـالح

ا  ال تفـــا لةـعةــــلف  تةـــق  ة مةـــــــا  حةـل    مةــــــوف رح ﴾١٥٠﴿ بح ــب  ۟ــد   ل ــعفــية  مف ـه ـــرة و  نة
ة ت كميـفـلةـــعة ب ـــيفــهي  ۛشـــوا ب ـكم ر ــشفـــمف ال لح ا ل ــا لفــاىۜ   وة ن ــدة يفـــوة بـح  مفكمرة

لة  تة اوا  ال وف  لة دة  ــــت ــقفـــوة مفــمف   م كمل  ۜ   نةـــنف  اي ن ـــحفـــلة ق  ۛـۛســـايحف ا ناى
ة لة  تةــــا ه ـوة اي يح ۛ   وة ا ح ــفةـوا  الفــرة ب ــقفــمف رةــهةــا ظةـۛش مةــوة مفكمرف ز  قـ ــنة

مة لة تةــطةــا بةــــوة ۛ   وة ةـل ـــت ـــقفــــنة ةــففـــوا  النح ي  حةـــۛس  الح ةـــتي الحن   مة رح اــنفـــم  هة
﴾١٥١﴿ ة ب  لح ۜ   ذن ل ـا لفـاي قح ةـعةــــلة هي ــمف ب كمـيــمف  وة صحنكمــحة ل و نةــق ـعفــمف تةكمـلح
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ة ب ـيـتيــيةــالة  الفــوا مةــرة ب ــقفــتة لح ةـم   اي ي ه ـالح ل غةـبفـتحنى يةـن  حةـۛسـية ال حفـتي وة لة
الفـيفــكةـوا  الفــوف  ف  ال وة ۛ  لةــسفــق ـــا لفـزة ا نة  ب ـيــميـــلة  وة لح ف كفنـ  ط  ۛ ة ه  دح الش 

ة  و  سف لح ا نةـكفوف ــــوا  وة لةــد  ل ـــــــا عفـمف  فةــت ـــلفــــذةا ق  اي ا  وةـهةــعةـــاي ســـــنة اىــفف
ب  ف الحن د  ـهفـعةـوة ةــمف  ب كمـيـــمف  وة صحنكمـــذن ل واۜ ـ الوف لح مفكمهي لةعة رف بنۛىــذةا ق 

ة هن النح يـذةا ص ـوة اطي وه ۛ  وة لةـماى فةـيـقيـتةـسفـم  رة ةب ع  ةب ع وااتح ﴿١٥٢﴾ تةتح ة وـتةذة كح ۙ ر  نة
قة ـتةـفة رحة ۜ ـ عةمفكمب فة يل هي صحنكمــذن ل  نف ۛسبي ةـمف وة لح مفكميـك مف ب هي لةعة ب  لةـالسح 

ة انــث  ا مـــۛب  تة تةاـــك ــوۛسى الفــا م ـنةــيفـــتة مح ـةلةىــاى عةــمة يذييـ الح ﴾١٥٣﴿ ةـتة ق ونةـتح
تة ء ـۛش لح ــكمـلى ل ـيـصيـففـوة ى وةـه   وةيف حف دى ةىـرة ةـ لةمة لح اـل ـب  مفـه ـعة ء اقة نةـۛسـالحف

اـوة هن ةــفة ك  بةارةـنةاه  م ـلف زةــ النفاب ـتةـكن ذة وه ـع ــب ــا تح ﴾١٥٤﴿ ۟ـن ــؤف م ــي  مفــه ــرة بح  ونة
ا وـق ـالنف تة ةـل  نح اــوا اي ا لة الفـا نف ـمة تةاب كنـز  ﴾١٥٥﴿ ة اتح ةـعةــ لةواـق ــوة ۙـحة ت رف  مفكملح ونة م 

﴾١٥٦﴿ اائ فة لنى طة نفـبفـنف قةـتةيفن  م ـعة اي  ل نةا  وة
ةا عةـكم اۛس نفـنح مفـت ـد  رة اف ـلة ه  ۙــيـليــغة نة

ول ــتة اا ا نفـوا لةـق  ة لة عةـوف النح اا الهفـكمـ لةتةاب ـكنـ الفنةاـيفـلةـز  ة ى م ـنح ۛ  فةـه ـنفـدن دفـقةـمف الوف
نف ـبة نةة  م  بح ك مفيح  ىـــــ وة ه رة ۛـــمةــــحف  وة رة دى م ــــلةــــنف الظفـــمةـــــفة  ة  ااءة مفكمجة

يةـب  ذحةۛبكف ۛص  الحن ات  ـان اۜ ۛســــنفــدة ۛف  عةــــوة ة ز يـــجفـــنةـــــهة يــالح نةــذي نفـم  محة
﴾١٥٧﴿ ف ـصفــية يةــونة عةـد  اــات ـنف ان ا كةـ ب  ذةاب ــعةـالف وءةـنةا  س  ف ونةـ ية ان واـمة د  صف
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ا النف تةر ونة  ــظ ـنفــية ة لح اـــمةـــم  الفــه ــيةـأف ت ــ اي بح ية  ــأفت ـــة   الوف  يةــكفـئ ــلن كةــرة لفــهة
يةـبة ض  ان بح ات  ـعف ۜـرة مة  يةـ ية كة ض أفتيي ـوف بح كة  انيةات  بةعف ع   رة فة يةنف لة أفت يةـالوف ية

ۜ راى يف ا خة ان هة يمة ي اي نف قةبفل  الوف كةۛسبةتف فاي نةتف م  ك نف انمة ا لةمف تـة ان هة يمة اي ساى نةفف
ينة فة ةذي ة الح نح ق ـاي ة مف  وةـرح ينةه   وا دي

ان واـكف ﴾١٥٨﴿ اواـظ ـتةـانفق ل   ةر  نح ر ونةـظ ـتةــنفــم  اـ اي
ـةــي ۛشــمف فيــه ــنفــۛت  م ــسفــلة نح ۜ  اي ء  ا المفــيف ا لةـــر  ه ــمة ةـــ ث  الحن  ىـمف اي مح عاىـيةـش 

اۛ ثةال هة ر  المف شف ۛسنةة  فةلةه  عة ااءة ب الفحة نف جة ﴿١٥٩﴾مة ا كةان وا  مف ب مة ئ ه  ل ونةـيةي نةبح  عة فف
ي ق لف ةني نح اي ﴾١٦٠﴿ نف مة ااءة وة ئةة  فةلة جة يح  ة  ب السح

ة لح اى اي زن ا ي جف لةهة ثف مف م  ه  ونة لة وة لةم  ي ظف
ي اي ح ب لنى رة اط  اي رة يم ۛ ص  تةقي  م سف

يناى ةةة ق يةماى دي لح يمة م  هي بفرن ۛ اي يفاى ني ا حة مة كةانة وة ي يني دن هة
ة ق لف نح تيي اي يوة ۛصلة كي يةاية ن س  حف مة اوة وة مة حن تييمة بح   ل  رة ﴾١٦١﴿ نة ر ا م  شف ينةلفم  كي

﴿١٦٣﴾ق لف يكة لة ۛ ۛشري ل كة لةه  ب ذن ت  وة رف النةال ا م  ل  وة ة ينةا الوح ل مي سف لفم  ﴾١٦٢﴿ ا ۙالفعة ينة لةمي
يالحن  وة  البفغي ى وة ه  باح لة تـةـك لح  ۛش رةبح  رة ۜ وة ء  يف

س ـففـلح  نةــب  ك ـس ـكذ يفرة الغة
رة ا خفـيفـلةـعة زف ة  و  رة از  ر  وة لة تةز  اۛ وة ۛى ث ـهة لنىـرن ة اي بح  مح ع  مفكمرة ج  رف مفكممة ة لح اي

وة ه  لةوة عة ي جة مفكم الحةذي ﴾١٦٤﴿ ئـ  ا كمفةي نةبح  و نةــل ـتةـخفـتة ه ـيـ فيمفـت ـنفـكممف ب مة ف 
ض  ةرف فةعة بة الف رة قةكمۛضـعفـوة ض  مف فةوف ل وة بةعف ات  ل يةبف جة مفكم دةرة ئ ۛف ا لة خة

﴾١٦٥﴿ اا ان تن يـفي ة كمــيـمة نح ۜ اي بحةكةمف يع  الفـ ۛسرة اب   ـري قة ةه ع  نح اي يم وة حي و ر  رة ف   لةغة
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اف                   ﴿٣﴾ رة ةعف ة  الف ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

تةاب  لة ك  لةيفكة ا نفز  ك نف فةلة اي ي يـة كة في ر  ج  ۛصدف رة رة ب هي حة ذ  ه  ل ت نف نف م  ﴾١﴿ ۜ اماصا ال
اا وا مة ةب ع  تح لة اي ك مفاي ا نفز  نفلةيـف بح ك مف  م  لة رة وا وة ةب ع  نف تةتح م  ﴾٢﴿ ى رن كف ذ  ينة وة ني م  ؤف ل لفم 

يةـنف قةــمف م كفوة اـنةـكفــلةــة  الهفـرف ا هة ﴾٣﴿ ل ــد ون  ا الوف ۜ قةـهي ااءة يـية ة ذةــاتةـلى مةــلي و نةــكح ر 
اـفة ذفــانة دةعفـكف مة مف اي يه  ون ﴾٤﴿ ااءة هةــفة اــالوف ه  اىـيةاتـــ بةنةاـأفس ـبة اـجة ل ونةــا ئ ــمف قة

ةـفة لةنح ـة ينة لةنةسف ةذي الح ﴾٥﴿ ا ه ـجة ااـمف بةأفس ـاءة انة ة لح ةاـالنف قة  اي نح اوا اي ةا ظةــك  ال  ينةـميـال ـنح
ةـنةـلةـفة لفم ـق صح مف ب ع  ه  لةيف ة عة نح ﴾٦﴿ س  لةـا رف لةنةـه ـيفـلة اي ـةـمف  وة ة الفـسف رف ۛسـلةنح ۙـم  ينة لي

مة ن  يةوف زف الفوة ۛ فةـحةـئ ذ   الفـوة ازي ين ـلةتف مةـق ـنف ثةـمةـقح  ه ـوة ﴾٧﴿ مة اكم اـوة ةاغة نةـيـبيـائ ـنح
نف مة فحةتف مة وة ين ـخة ازي ائ كة ـه  فةـوة لن ينةا ول ةذي الح ﴾٨﴿ ائ كةـفة ل ح ونةـم ـم  الفـه  ا  وللن فف

دف مة ةا ـوة لةقة نح ة مفكمكح ﴾٩﴿ اوا النفـخة ر  ا كةان وا ب انيةات نةاـس  ونة  ف ۛسه مف ب مة ل م  يةظف
جة يكمــنةا لةـلفـعةــوة ا مةـمف في اي ۛشۜ  قةـهة يــعة ۟ـلى مةـلي و نة ك ر  ا تةشف ض ـف  ةرف ي الف

لة ة  ۛصـــمف ث كمنةا ــقفـلةـدف خةـقةـوة نةا ـــمح رف ة ة ق ــمف ث كموح اـمةـنةا  ل لفـلفـــمح ة كفئ ـلن ﴾١٠﴿

﴾١١﴿ يۛسۜ لة بفلي ا اي ة لح اوا اي د  ۗ فةۛسجة ندةمة وا ل  ج د  ينةكممف يـةـاسف دي اج  نة السحة نف م 
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دة ج  تةسف ة نةعةكة اللح ا مة ۜ مة ت كة رف ذف المة ر  قةالة النةال اي يف ۛ خة ه  نف ي م  تةني لةقف نف خة نةار  م  قةالة
ب طف قةالة ا فةاهف هة نف ا م  ك ون  لةكة فةمة ا النف يـة يهة ةرة في بح كة تةتـة ﴾١٢﴿ تةه  لةقف خة نف   وة ين  م  طي

نحةكة قةالة اي ﴾١٤﴿  قةالة
رفال لنى نايينفظ  م  اي ث ونة يةوف عة ي بف ﴾١٣﴿ ر جففةا نة نحةكةاي خف ةا م  ريالصح ينةغ 

﴾١٦﴿ اا قةالة  فةب مة

ة نح دة ةقفع  ي لة يفتةني وة مف الغف ۙ لةه  يمة تةقي سف اطةكة الفم  رة ص  ﴾١٥﴿ نة ينةا م  نفظةري لفم 
مفَلى ةه  نف ت يةنح ن  م  مف بةيف يه  نفوة اليفدي مف م  ه  لفف  نفخة عة مف  وة ان ه  نفوة اليفمة ۜعة مف ائ ل ه  ا ة ۛشمة ث مح

ا قةالة هة نف ر جف م  ماى اخف ؤ ن ذف نف مة وراىۜ لةمة ح  دف مة ﴾١٧﴿ لة د  وة ينة تةج  مف ۛشاك ري ه  ثةرة الكف
اا ية ك نف اندةم  وة النفۛت اسف ﴾١٨﴿ كة مف تةب عة ه  نف ةم  ـةنح لة ةمف ةمة  لة نح هة ك مف جة نـف ينة م  عي مة الجف

ك ـالفجة ةةة فـة نف لة ـنح بةاـت ـئفــيفث  ش ـحةم  رة لة تةقف ا وة ةةمة رة جة ه  الشحة ذ  ج كة هن وف زة وة
ۛس وة سف ا فةوة  لةه مة

يفطةان  ة ية الشح د  ا ل ي بف ا لةه مة ية مة ر  و ن ﴾١٩﴿ ك ونةا نة فةتـة ينة م  ةال مي الظح
نف انةـ ۛسم  اوة قةالة مة مة ت ه  ان ا ـهنـوف بـح يـك مة اكمرة نف مة ة عة رة جة ه  الشحة ذ  ا  هن ه مة نف عة

﴾٢٠﴿ ا النف  تـة ة لح ا ل ـــ الفنةـــم  ا ـونةكمن   الوف تـةـــيفــكفـــلةــونةا  مةكماي يـــخة نةــــدي
ا ب ــيه ـدة  لحنـفة ۛـغ ـمة و ر  ر  ﴾٢١﴿ اا  مة ـه  قةاۛسمة نحيي لةك  وة ا ـاي ةا ص  نة ـم ـلةمة ۙـالنح ينة حي

ةة  بةـجةـذةا قةا الشحة ا  ۛسـه ـدة تف  لةـرة ت ـمة ان طةـه ـوف ا  وة ا يةـف ـمة ان ـص ـخفـقة فة اـفة ة لةمح
ق نف ـــم  رة ةـجةــالف وة نةـنح ۜ  وة اــه ـا دن يـة  بح ه  مة اـرة ا ا عةكمــهةــمف النفـــ اللةمة نفــمة ا مة ه  لةيف عة

﴾٢٢﴿ اكمـلفـت  ة  وةـ الشحةمة رة ةـك ـلة الق لف جة ة الشح نح ا اي ا ا عةـمة وح  م ـيفطةانة لةك مة ين ـد  بي
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نةا ـة بح اا النفـظة رة نة نف لةـۛسـف ـلةمف اي حةــنةا وة تةرف لةنةا وة رف ف  نةا لةـمف تةغف ةـمف ك ونةنح نة نـة م  الةـقة
ض ـب ـاهفالة ـقة ض كمط وا بةعف لة مف ل بةعف ۛ وة وح  د  ف يمف كمعة ﴾٢٣﴿ ينة ري ا س  الفخة

ا تةحفـيــالة فيـقة نة وةـيةـهة اوف يهة في ﴾٢٤﴿ ض  م  ةرف مةـقةــتةـسفـالف لنـتةــرح  وة ن ـيـحي ىـاع  اي
ي اندةمة  ــابةـية مفكملةيـفـدف النفزة لفنةا عةــقةناي ﴾٢٥﴿ و ت  ا ت ـنفـونة وة م ـتةم  ۟ـرة ج ـخفـهة ونة

ل كة ـي  ر ۜ ذن يف ل كة خة ى ذن ون ةقف ل بةاس  التح يشاى  وة ري ت ك مف وة ان ي ۛسوف اري نفوة م  بةاساىـل 
ي اندةمةــيةا بة ة ناي ت نةنـح يةفف يفطةان كملة ة م  الشح ﴾٢٦﴿ يةات  مف يةـعةـ لةالحن  ان ةه  ةـلح ةكح ر ونةـذح

جة البةـالخف يـفـرة اـنة الفـمف م كموة يةه مة ا ل ي ر  ا ل بةا ۛسه مة ه مة نف ز  ع   عة ةة  يةنف نح جة ااكف مة
ة نح يـــه   يةـــاي قةــمف  ه كمـــرن نف حةـيـبيـوة وة تةـيفــل ه   م  وف نةــث   لة ۜــرة مف ه  ت ـۛس ان اۜــه ـوف مة

اي ذةا وة ﴾٢٧﴿ ةا جة نح ةـنةا الـلفــعةــاي ل ــيةا طيـــشح ااءة ل ـــينة  الوف ينة  لة ي ـية ن و نةــؤف م ــلحةذي
جةال وا ـقةۛشةى ـاح ـفة نةا عةــوة نةان  وةــيفـلةـدف ااءة بة اا ان نةــالمة الحن هة لفـــاۜ ق ـهةـــاب ـرة ل واـعةـفة
ة  تةاۛشاـحفـفةــالفـر  ب ـــأفم ـ لة يةالحن ۜ ال ول ونة  عةــء  تةـ مةالحن  لةىـق  ونةــلةــعفـــا لة م  نحة اي
رةـق  ي لف المة بحي القيـالفق ـب  رة ط    وة وا و ج وهةـسف د كميم  ج  سف دة ك لح  مة نف مف ع  ﴾٢٨﴿

ى دن يقاى هة فةري ﴾٢٩﴿ ع  ادف ينة لةـوه  م ـوة ل صي ۜ ـخف ينة ابةكفه  الدحي ۜـمة ود ونة الك مف تةع  دة
ةــحة ةـال م ـه ـيفـلةـعة قح ةـلة لةــضح نح ة م ـه ـة ۜ  اي ذ وا الــاتح ةـخة ااءةـشح ل ية ينة الوف يةاطي يقاى فةري وة

﴾٣٠﴿ ةـــب ــــــۛســـحفــــــ   وة  يةالحن نف د  و ن    ــــم  و نةــتةــهفـــــمف   م ــــه ـــــو نة   النح د 
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ي ذ ــخ  دةـمف ع كمتـةـنةـوا زي  نف
ج ـلح  مةـكم  د   وةـسف

اشفــكم ب واـل وا وة رة ي اندةمةــيةابة ناي
نف ق لف ينةةة مة مة زي ة رح اي  الحن  حة ةتي الح ﴾٣١﴿ لة ةه  لة وة نح ف واۛ اي ر  بح  ت سف ۟ ي ح  ينة في ر  سف الفم 

ةـع ـل  الطح هي وة ۜ ق نةــم  ات ـبةـيح ـبةا د  ية ـ الرح  زف ق  ينةلف ه  ن وا ف يــ انمةل لحةذي رة جة الخف
ا ل  اـيةـدح  نفـال مة الفـةى يةــۛصــخة ۜ  ـينـق ـوف ة  ل ـفةـذن ل كة  ن ــكفمة نيةات  صح  الف و ة ـالف ين حة

ةـق  نح احةـلف اي مة ـمة ة بح يةرح اـ الفرة ۛش مة اح  وة ا فة هة نف رة م  ا ظةهة مة وة ﴾٣٢﴿ م  يةـل  وف ونةـقة لةم  عف
الف  ثف الفــوة النف ت ــحةــر  الفـيفـغةــية ب ـغفـبةــمة  وة مفـلة اــ مةب الحن  واكم ر ـشفــقح  وة طةنةـبة

ل  ةـك ـوة ة ـلح  ا مح ﴾٣٣﴿ لف ب ـي نة لفطةاناىـزح  النف تة هي س  لةىول واـق ـوة االحن  عة ونةـتة لة  مة لةم  عف
﴾٣٤﴿ مف لة ل ه  ااءة الجة ۛ فةا ذةا جة ل  تةأفخ ـية الجة لة يةـر ونة ۛساعةـسف م ونةـتةـسفـةى وة د  قف

ة ا يةأفت يةنـح ة مح ل  مفكماي ونة ر س  ك مف يةق صح  نـف لةيـف م  ن  مفكمعة ۙي فةمة يةاتي ان يــيةابة اندةمة ناي
ينة ةذي الح   وة

ب واكف ة ذح ﴾٣٥﴿ ى لةحة فة اتحةقن الصف ف ـخة لةـوة مف وف ه  لةيف لةعة مف  وة ن ونة ه  زة يةحف
اسف نفــتةـوة وا عة بةر  ۛ ه ـكف ةار  اب  النح حة ائ كة الصف لن اا ا ول ونةـمف فيـهة ال د  ا خة يهة يةات نةا ب ان
ن  اففـم  م ـلةـنف الظفـمةـفة ى ـتةـمحة لةىرن بــكف الحن  عة ةۛب ــكفاى الوف ـذ  يةــب  ذح ۜـات ـان هي ﴾٣٦﴿

مف نةـنةال ـية ۜ حةــك ـ الفنةــم  مفـه ـيب ـصيـه  تفـتةاب  ااءة ذةا جة اى اي ل نةاـه ـتحن مف ر س  ائ كة ا وللن
اــقة ۜ نف د ون ــونة م ـــدف ع ـمف تةــت ــنفــكم اـنة مةــوا  اليفـال  ةــتةـية قةال واالحن  ۙــه ـوف نةـوة فح مف

﴾٣٧﴿ ۛشــلح وا عةــۛض ةا وة واــه ـنح اى د  لن ةــه ـس ـف ـ النفعة ينةـاف ـوا كةـان ـمف  كةــه ـمف  النح ري
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خة م  قةدف ي ا مة ل وا  فاي خ  نةمف  كمل ـبفـقة نفـم تف ـلةـادف الف نفـج ـالف م  س ــنح   وة قةالة
ةـــال ار ۜ   ـنح

ةـكم ا  دة خةــلح ةــلةـــمة اۜ  حةـتةــخف تف  ا ــنةــعةــة   لةــــتف  ا مح اى ايــهة ذةا تحن يــف 
يعاىۙ ـجة ةنةا  مفـه ـيــمف ل  ون لنـرن يه ـتف ا خفـالةـقة مي بح ارة ء ـ هن ا ؤ للة ةا رة  ادح

اـــيــوا فيــكم هة
ا بــمف عةـه ــان ت ــفة نة فاىـعفــاى ض ـذة ةا ر ۜ  قةا لة  ل ـ الم  ف ـعفـلح  ض ـك ـنح لح و نةاـال ۛض

لنـالةـقةوة مف ـيه ـتف  ا ون يه  رن ا كةانة لةـفةمف ل  خف مفكممة ﴾٣٨﴿ لن ونةـتة نف لةـك ـوة لةم  عف
﴾٣٩﴿ لة نةا م ـعة ل  فةـنف فةـيف ا ۛبــعةـوا الفـذ وق ـضف اـ ب ذة ۟ـب ــس كذتـة مفـت ـنفـكم مة ونة

ب ـكف ة يةـوا ب ـذح اسفـت  اـان وا عةـبةـكفـتةـنةا وة تحةح ـنفـر  ا لة ت فة مف هة اب لةه  ة البفوة ة الح نح يـاي نةـذي
لة ل ونة وة خ  ةةة يةدف نح تحنى الفجة ل  يةل جة حة مة ي الفجة ۜ ۛسمح  في يةاط   الفخ 

ل كة كةذن وة ا مة ة ء االسح
نف مفـه ــلة اد  وةـهةـجة م  هة ةمة م  نفنح ۜم  اش  وة مف غة ق ه  ﴿٤٠﴾ فةوف ينةـالف ز يـجفـنة مي ر  جف م 

ينة وة عةالحةذي ن وا وة ال ـانمة ة ل وا الصح ات ـم  حة ﴾٤١﴿ ل كةكف وة ز ي ذن ةال ـال نةجف ينةـظح مي
ائ كة ـنة لن ا   ا ول هة عة و سف ة ساى ايلح ا ب  الفـالصف فف ۛـجةـحة ةة  مف  نح اه  يهة ف ــلح ـكفلة نـ  في

نة نةا مةـوة عف ي اـزة ه  د ـص  في لح  نفـمف م ـور  ي غ  ري نف تةجف م  م  ت ه  تةحف ﴾٤٢﴿ ونة ل د  اـخة
قة حن   د ـــمفـحةــوا  الفــل  اــوة ة ل  ي ـالح يــ هةذي ا وة مةــهنـــنةا ل ــدن ةاـــكما ــذة نح ة نف ۛـــالف ا ر  هة
ا النف هةـــلة ۛنةا ــدن يـــوف لة اـقةـلة  الحن  تف ر س ـدف جة بح نةا ل ــاءة ۜ ـالفـ ب رة قح حة ية د ـتةـهفـنةـل 

﴾٤٣﴿ اـن  وة ةة ـالفم  كملفـوا النف ت   و د  نح ثفجة اـت ــ ا ون ر  وهة ل ونةـعفـ تةمفـت ـنفـكما ـمةـ ب م  مة
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ةار  النف اۛب النح حة ةة   الصف نح اب  الفجة حة جةـــ قةالصف نةا مةــدف وة عةـدف نةاــا وة دة نة اىـوة ا دن
ى فةـحة جةـهةـقاح عةـــت  دفـلف وة ا وة بح دة  ـــمف مة ىۜ  قةـــحة مفكمـــرة ۛــعةـــــا ل وا نةـقاح مف بح  نةاـرة

ةذي ينة اللح ﴾٤٤﴿ ة نة  م  ةاـال لةىــعة الحن  ة ـنةـعفـمف  النف لةـه ـنةـيفـؤةذح  ن   بةــفةاة ذح ۙـميـل  ظح ينة
يل  نف ۛسبي و نةالحن  عة غ  يةبف ا ع ـ وة ه ـهة جاىۛ  وة نخ ـمف ب ـوة ة  ـالف ۜـاف ـكفرة ر ونة دح ونةـية ص 

ا نةـه مة بةيف ۛ وة اب  جة لةى ح  عة ال  وة اف  ر جة رة ةعف ف ونة الف ر  ى يةعف ۛ ك لح مف يه  يمن ب سي ﴾٤٥﴿
اۛب الف حة ةـجةـالصف م  ة  ـنح خ ـمف يةـ لةمفكميـفـلةـعةالنف ۛسلة ا وة ـدف مفـه ل و هة نة ا ادةـوة وف

مف ت  فةتف البفۛصار ه  ر  ذةا ص  اي ااءة الصفـوة ۙ قةال واـلفقة ةار  اب  النح حة ﴾٤٦﴿ ع ونةـطفمةـية
اب  حة اى الصف نةادن اف  وة رة ةعف الف ﴾٤٧﴿ ةنةا بح عةـتةجف  لةرة لفنةا مة م ـالف عة وف ةا قة ۟ـل  الظح ينة مي

ف ـعفـية نـفــو نةـر  ننى عة اا الغف يه مف قةال وا مة يمن مف ب سي ع كمه  مف مفكممف جة الى ر جة
ا ال ةـهن الح ء  ا ينة القفـؤ للة م ـه ــ ل نةاـت مف لة يةـمفـۛسـذي ﴾٤٨﴿ ا مة  وة

ت مف تةكم ر ونةـب ـكذـتةـسفـنف
﴾٤٩﴿ ل واالحن  خ  ۜ ا دف ة  مة حف ةةة لةـالفجة  ب رة ف ـخة  نح لة وف ك مفـعة النفيـف ا لة ن ونةـتة ت مفـ وة زة حف

ةة  النف نح اۛب الفجة حة ةار  الصف اب  النح حة يالصف واـ الفي نةـلةيفـعة ض  ا نةا م  ء االفمة نة اىـوة ادن
ۜ م كمــرة زة قة ة  ـقة  الحن  نح اوا  اي ةال  ة مةـ حةالحن ا عةـه ـرح يـاف ـكةـالف لةىـمة ۙـري نة اـالوف م  ة مح
ينة ة  اللحةذي ذ واـاتح مف خة واى دي ينةه  باى لةهف م  وة لةع  تفه  ة رح غة نف وة وة  الدح  ين مةـالفـيةاۛ فةـالفحة يةوف ﴾٥٠﴿

﴾٥١﴿ ا يه مف كةمة ااءة نةنفسن وا ل قة مف هنـية نةس  ه  م  ۙـوف ا ا ذة مة يةات نةا ية وة ان وا ب ان ونةـكة د  حة جف
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ةـتةاب   فةكنمف ب ــا ه ـنةـئفــج  حفـم   ه ـلفـع  لنىـعةه   نةاـلفـصح رة ى وة ةىــمةـدى لة دفــوة قة
ة تةــظ ــنفـــلف  يةـهة لح و نة   اي يــأفتيـوف مة  يةـه ۜ  يةــلةـأفوي يـر  ﴾٥٢﴿ ن و نةــؤف م ـوف م   ي ـقةــل 

ةـق ـية يـول  الح اـل  قةـبفـنف  قةـوه   م ـس ـنة  نةـذي تف  ر س ـدف  جة ب ح ل ـاءة نةاـــرة ه ـأف وي يل ـتة
ااءة  ـفةـنف ش ـا م ـلف لةنةـهةـفة وا لةـفةـشفـيةـفةعة اا الوف  ن ـع  دح   فةـــنة لةــمةـعفـنةـرة ۛ ـحةـلف اـب  قح

ةا نةــك  ۜ قةــمةـعفــنح اوا  النفـس ــدف خةــل  ۛضـه ـۛسـف ـر  ة عةـمف  وة مفــه ـنفـلح ةـيفـغة يـرة الح ذي
ة   نح ةاي بـح ي خةم  الحن  كمرة ات ـلةــالحةذي وة من قة السحة ﴾٥٣﴿ ۟ــوا يةـا ن ـكف اــمة و نة تةر  فف

ةــي س ـفي ةـتح ىــام  ث ـة  اليح تةون ة اسف ش   ي ـعةـالف لةىــعة مح ةـغفـرف ي الح لةـيفـش  ۛض ةرف الف وة
ۜـل ب ه  حةـطفـية هي ر  ات  ب اةمف رة ة ومة م ۛسخح النح ج  رة وة مة الفقة ۛس وة مف الشحة يثاىۙ وة ثي ارة ةهة النح

وا  ع  ةا دف بـح مفكمرة ﴾٥٤﴿ لفـه  الفـاللة لة كةـخة ۜ تةبةارة ر  ةمف الف ينةالحن  رةبح  ق  وة الةمي  الفعة
وا ف يــس ـففـوة لة ت  د  ﴾٥٥﴿ خ ـرح عــۛضـتة يةــاى وة ي ح ـفف ةه  لة نح ۛـعفـم ـبح  الفـةىۜ اي ينة تةدي

ع ـلة ح ـدة ايصفـعفـبة ادف ا وة طةـوه  خةـهة فاى وة حفـمةـوف ة رة نح الحن ۛت ـمةـعاىۜ  اي ض  ةرف الف
ه  ي  ي ــوة س ـوة الحةذي يةـل  الـرف راىـشفـاحة  ب ـرح  ﴾٥٦﴿ يـقة ينةـس ـحفـم ـنة الفـب  م ـري ني

ۜ  حةـت ـمةـدة يف  رة حفـــية اا  القةـهي ذة اى اي ةـتحن اباى  ث ـتف  ۛسـلح نةاه ــقفــالى  س ـقةـحة نةــيفــبة
ااءة  فةـــه  الفــا ب ــنةــزة  لفــاة نفــت  فةـــيح ـــــمة جفـــاة خفــمة لح ـــنف ك ــهي  م ــنةا ب ــرة د ـلةـبةـل 

﴾٥٧﴿ ة ۜ ـمةـالثح ا ت  رة
ر  ج  الفـكة  ن ـذن ل ـكف ةــعةـوف تنى لةـمةـخف ة ذة ــمف تةكملح ر  ونةــكح
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ةـال ۛــرة بح   ا  ذف ن ــه    ب ــبةا ت ــر  ج    نةـخفـب   يةـيح ـطح ة   وةهي يـالح ۛثـب ـــ خةذي الف لةد ـبةــوة
ة نـة لح ر  ج  اي ل ـداىۜ  كةكنيةخف نيةـۛصـكة ن ـذن ف  الف م ـقةــ ل ات ـرح  ـشفــية وف

۟كم ونة ر  لة
ۛســقةــلة م  اعفــاقةـا لة يةـقةـفةهي ــوف م ــاى اي لنى قةـوحـا ن ـنةـلفــدف ال رف واـب ــوف ة د  الحن ﴾٥٨﴿

لنـم  ه ۜ ـيفـه  غةـنف اي اي ر  ح ن ا ف ـاي يم كملةيـفـعة ي الخة ظي م   عة ذةاۛب يةوف مف عة ا لة مفكممة
﴾٦٠﴿ ةـوف م ـنف قةــم  لة لـمةــالفالة ـقة نح ا  اي يـنةــا لةـهي ي ۛضـرن ين ــبيـلة ل   م ـكة في ﴾٥٩﴿

﴾٦١﴿ م  لةيفۛس بيي لةة  قةالة يةا قةوف نف  ۛضلة ول  م  س  ي رة نحي لنك  ينة رةبح  وة الةمي  الفعة
ت ــر  ۛس بحي ا لة النفيـــرة ال عفكمــح  لةــۛصـــ  وة نةم  ــلةــمف  وة الحن   م  مفكمغ ــلح ــا بة

ااءةــالوة عة ت مف النف جة بف ر   مف  ذ كمج  نفكف مفكمرة بح   م  ﴾٦٢﴿ ا لة تة ونةــلةــعفـــمة م 
ج   ذ  رةـــنفــي ــــمف  ل كمنـفــــل   م ـــرة

ةــــتةــمف  وة ل كم لةــــتح وا  وة ةـعةـق  مفكملح لنىـعة
ة ب ــكفــفة ةــيفــجةــاة نفــو ه    فةــذح يـنةا ه    وة الح ه   ف يــعةــنة  مةــذي ﴾٦٣﴿ ونةــم ـت رف حة
ال غف ةـــرة قفـــوة يــنةا الح ة ب ـــنة  كةـــذي ةــا ت ـان يةـوا  ب ـــذح نح ان واـكفمف  ــه ـنةاۜ  اي ك ــلفـــف ــالف

لن اي وداىۜ ـوة مف  ه  اه  اد   الخة وا ى عة ب د  م  اعف ة قةالة يةا قةوف الحن ﴾٦٤﴿ ۟ـوف ماى عةـقة ينة مي
لة لـالف قةالة ينة مة واكف الحةذي ر  فة ﴾٦٥﴿ ا لة ه ۜ كممة ر  يف ه  غة لن نف اي ةـتة لةـالفةمف م  ق ونةـتح

﴾٦٦﴿ م ــنف قةـم  ةاـوف نح ا اي يــنةـلة هي يكة في اهةـۛس رن ةاـفة نح اي نةـلة ة  وة بيـالفكة نةظ نح كة م  ينةـاذ 
﴾٦٧﴿ م  لةيفۛس اهةـ ۛسبيي قةالة يةا قةوف نفة ـفة ول  م  س  ي رة نحي لنك  ينةرةبح   وة الةمي  الفعة
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ت مف النف بف ج  عة ﴿٦٨﴾الوة ت   ۛسا ر  مفكمبةلح غ  ا  بحييلة النةال لة رة ين  مفكموة ح  المي نةاص 
بح  نفـم  ر كذ ذ  ج ــعةمف كمرة رة ـنفـي ـمف  ل كمنـفــل  م ـلنى  رة ۜكمذ  مف ااءة مفكمجة

ذف جة ااءة   م ــــلةـــــمف   خ كمـلةــعةـــــــاي م ــــد   قةــــعفــــنف  بةــــــفة وف ا ذف  اواــــــــكموة ر 
ا دة   ـــــق   بةــلفــخةـــي الفــمف  ف كموة زة ا وا  انـــــكماذف ـــطةةىۛ  فةـــصف ءة ر  ا لة و ح ـــن 

اـقة دةــــب ــــعفــــنةـــل  نةا ــــتةــــئفـــــج  و ا  الـا ل  ﴾٦٩﴿ ةــــــ لةالحن  لح و نةــل ـففـــمف  ت كمعة ح 
ه   وة نةــوة حف رة  مةــدة اــب ـعفـانة يةــا كةـذة بة نةـد    ان ا تةـنةا ب ــأف ت ـاۛ   فةــا ؤ ل اــع ــمة نة اـد  ة الحن

قة دفــقة ا لةــقة نفــم مف يذكمــلةــعة عةـــ وة ﴾٧٠﴿ نف  ا د  قيــالنة ــم  ۛت ـنفكماي ة نةــيـصح
غة س  وة ۜ الت ـر جف ل ونةـۛضب  اد  اا النفـجة و هة ت م  يف ة ااء  ۛسمح مة ي السف ي فاي ت مفـني بح ك مف رة
ا نة ة لةـــمة ا  م ـــ  ب الحن  زح ۜ   فةـطةــلفـــنف س ــهة نحيـتةــا نفــا ن  اوا اي ر  يــظ  ااؤ ل  بة ان مفكموة

ةـيفـجةـاة نفـفة الح ينة مةـنةاه  وة ه  ب ـذي حفـعة ة ـمةـرة ﴾٧١﴿ نفـ الفنةـم  مفكمعةـمة ينةـتةـم  ري ظ 
ةـــنةا  دةا ب ــعفـطةــوة قة يـرة الح ة ب ــكفنة  ـذي مةـنةـــــا ت ـان يةــوا ب ــذح واـــان ــكفا ـا  وة ةــــم  اـنح

لن اي ودة الخةــى ثةـوة حاىۢ  قةالة  يةـمف ۛصـاه ـم  م   ـا قةــالـ  وا وف ب د  اعف ﴾٧٢﴿ ۟ـؤف م ــم  ينة ني
لن نفـــم مف  كمــا لةـمة ه ۜ  ــيفـــه   غةــاي ا دفـــقةر  نفــم   ة ـــنةــيح ــمف  بةكمــــاءة تفـجة ة الحن

يةةى فةكمــلة الحن  ة  ـــا قةـذ  هي نةــهن ا تةـمف ان و هة ض  يــفاي لفـكمأف ـــذة ر  الرف بح  ۜكمرة مف
﴾٧٣﴿ لة تة  الحن  اـــا ب ـو هةـسح ـمةــوة م ــيـذةا ب  الليــــمف عةكمذة ــأف خ ــيةــوء   فةــس 
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ذف جة اـــلةـــمف  خ كملةــعةــاي اد  وة بةـعفـــنف  بةـــاءة  م ـفة ال ــد  عة ة مفكموح اذف   اواــكموة ر 
ض  ةرف ةـتة الف ا ق ــل  وـه ـس  نفـذ ونة م ــخ ـتح تةـص ـهة بةالةـت ونة  الفـح ـنفـوراى  وة ج  يــف 
اوا  انـــــكما ذف  ــفة ءة ر  ا لة  تة  الحن   لة ا   ف ـــــثةـــعفـــوة ة رف ض ـوف ي  الف ۛــو تـي ـــــــــب  اى

ةـمةـــــالف  ا لة ــقة نفـــم   ر  واـــبةـــكذــتةـــــذي ينة اسفــلة ل    الح ﴾٧٤﴿ دي ينةــففـــــم  س 
ةذي يــل  وا  ل ـع ــضفــت ـنة  اسفـلح ونةــلةـعفـــمف  التةــه ـنفـنة  م ــنف  انمةــمةـف  م  هيــــوف م ـــــقة
بح  نف  ــل    م ـــرف ۛســـــحاى   م ـــل  ۜـــرة اـقة  هي ة وا ـا ل  نح اــ ب اـاي ا هيـــلة ب ــ  ا رف س مة ة ۛصا النح

ةالة ـقة يـ الح اوا  ــبةــكذـــتةـنة  اسفــذي ةر  نح ةـ ب اـاي مفـــت ــنفــي  انمةذييا لح ﴾٧٥﴿ ن و نةــؤف  م ــم 
ةا قةـر  وا الـــقةــعةــفة ا  عةـتةـةة  وة عةــنح مف ر  ــنف  المفــوف بح ه  رة ﴾٧٦﴿ و نةـــــاف ـهي كةــــب  ر 

ا تةــت نةا ب ـح  ائفــا ۛصال ـية اـع ــمة نة ۛسـم ــ الفنةــۛت  م ـنفــا اينف ك ـد  نةــيـليـرف واـال ــقةوة 
﴾٧٨﴿ جفـذة تفه ـاة خةـفة وا فيـبةـصف ة   فةاةـفةـم  الرحة ينةـث  اـمف جةــي دةار ه ـح  مي ﴾٧٧﴿

ي ةة ــلة اـمف  ر ۛسكمتـ ـــغفـلةــدف  البفـقةــم   لة وفـقة اـية الة ـوة قة بحي رة لحنىـــتةــفة مفـه ــنفـعة وة
ل  اىـو طـوة ﴾٧٩﴿ نة ت   لـةـۛصــوة لنكمـحف ةا ص كنـمف  وة بح ونة  النح ينةـحيـنف لة ت ح 

ا  التةـــوف م ــقةـــل  ا ح ــونة  الفــأف ت ـــهي ا ۛســۛشـفة اــمف ب كمقةـبةـةة   مة نفــ م هة ذف الةــقة اي
ة نح جةـونة  الـــأف ت ـتةـــمف لةكمــــاي ةىــهفـــــلة  ۛش اـرح  وة ﴾٨٠﴿ اــنة الفـد   م ــالحة ينةـلة عة مي

﴾٨١﴿ ۜ  بةاۛساـــنح ـــن     ال و نف   د ــــم  ونةـر  ف ــسفـــوف م    م ــــمف   قةــــت ـــــــنف لف  الــــء 
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ا ۛب  قةــــ  جةانةـكة ا  النف قةــــوف م ــــــوة ة لح ا  اي اــــهي مفـــــو ه ـــــر  ج ــــوا  الخفـــا ل  مة اــوة
﴾٨٢﴿ ةكمــت ــــــــرف يةــــنف    قةـــــم  نح ۛ    اي ةــــطةــــتةـــــ ية ا س   ـمف   ا نةـــه ـــمف ر  و نةــــهح

ال هف ة امفــلةــوة لح ا  اي ا ب ـــنة الفـــتف   م ـــــانةـكفه    ــــتة رة الـــه  يــــغة نةــري نةاه ـيفــجةــاة نفــفة
انةــۛف  كةـــــــيفــــرف  كةـــظ ـــــا نفــــ فةطةراىۜ  ـــمف   مةـه ـيفــلةـــرف نةا   عةــطةـمف ال وة ﴾٨٣﴿

لن اي الةــباىۜ   قةــيفــعةــمف  ش ـــا ه ــنة الخةــدف يةــى مةــوة ﴾٨٤﴿ اق  ميـبةة  الفم ــعة ر  ۟ـجف ينة
وا ب د  ة اعف لنـــمف   م كمــا لةـ  مةالحن ه ۜ   قةــيفـــه  غةــنف اي اــر  مفكمـاءة تفـدف جة م ـيةا قة وف

بح ك مفنف  ـــم  الفــيفـكفــف وا  الف وف اةـفة   رة لة تةـيـميــلة  وة انة  وة واــخةـبفــزة س  ة ــنةـــيح ـــبة
اــــــــــال شف ض   بةـوا  ف  د ــس ـــففــمف    وة لة  ت ــــءة ه اـية ةرف دةـــعفــي  الف ةــال اۛسـنح

نف كمـــر  لةــيفــمف  خةكمــــذن ل   ۛــــيــنيــؤف م ــم مف  ــت ــنفــكممف  اي نة اۜـــح  لةـــايصف هة
ا ط   ت ـــلح   ص ــكمـــوا  ب  د ــع ــــقفــــلة تة وة ونة دح ـــص ـــونة   وة تة د ـــو ع ــرة ﴾٨٥﴿

ا  ع ــونةـغ ـبفــهي  وة تةـــنة ب ـــمة نف انــمة  الحن ل  ــيــبيـۛس جــهة اذف ـوة اواــكماىۛ   وة ر  نفـــعة
ةـــــكفـــلى  فةـــيــليــــقة انفمف    كمرة  ــثح وا ــظ ــوة انةـكفۛف ــيفــــــكفر  مفــت ــنفـكم اي ذف

اينف كة اا ئ ـــوة ن واـ انمةمف كمـــنفـــة   م ــفةــانة  طة ﴾٨٦﴿ يــففــم ـة   الفـبةـا ق ـعة دي نةـس 
اا ئ ــــت  ب ـــلفــــا  رف س  طة واـــــب ــا صفــوا   فةـن ـــؤف م ـــمف ي ـــة   لةــفةـــهي وة ر  ةــب  يذييـــالح

﴾٨٧﴿ ا ـــر  الفــــيفـــوة خةــــنةاۛ   وة ه ـــنةـــيفــبة الحن  مةكمحفـــتحنى  يةــحة نةـيـميـــكنحة
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ينة لة لـمةــالف واـكذـتةـ اسف الحةذي م ـنف قةـم  بةر  جةـن ـــلةهي ــوف ر  يفب نحةكة ـخف عة يةا ش  قةالة
نف قةـانمة عةكة م  يةـن وا مة اا الوفـت ــرف ةت نةاۜ ـلة نة لح ي م  ة في ود نح لةوف قةالةتةع  ةاـكم الوة نح ينة ةذي الح وة

يفـتةـافف د ـقة باى اينف ع ـكف الحن  لةىـنةاعةـرة نةـذ  ةـي م ـفي اـدف مفكمت ــلح ﴾٨٨﴿ نةـيـار  هيـكف
ذف نة مةــنفــم  الحن نةا ـيـــجحنــاي اۜ  وة اا النف نةـــــون  لةكما يـةــهة ااــيـــــدة  في وـع ـــــــنة هة دةـعفـبة

بح الحن   س  نةاۜــرة بح عة ــوة ة ۛشـكم نةاـرة ء  ع ـلح الحن  لةىـــماىۜ  عةــلفــيف ا ال ة لح ءةاۛشاــــــــنف ية اي
﴾٨٩﴿ لفنةاۜ  ة كح نةاتةوة ـة بح نةنةا رة تةحف بةيف نة افف بةيف نةا وة م  النفۛت قةوف قح  وة الف ب الفحة ر  يف ات ـخة ينةـفة حي

يــ الحةلة لـمةـــالف وا كف نةـذي ر  ةـلةهي  ـوف م ـنف قةـم فة ت ـبةـئ ن  اتح باىـيفــعةــش مف  ــعف قة الةــوة
تفه م  ذة يفةاةخة وا في بةح  ة  فةاةصف فة جف مف  الرحة ه  دةار  ﴾٩٠﴿ ة نـح ذاىكماي ونة مف اي ر  اس  لةخة

ينة  اللحةذي
ب وا ش ـكف ة ا فيـغفـمف يةـاةنف لةـكفباى ـيفـعةـذح ينةـيـنةوف ةذي ۛ   اللح ا هة ﴾٩١﴿ ۛ ـيـميـاث ـجة نة

لة قةا مف  وةـه ـنفـعة وة لحنىــتةــفة ﴾٩٢﴿ ب  ة باى ـعةـوا ش ـكةذح م  الفـكفيف ا س ـــان وا ه  ينةـخة ري
م  لةـقة دفـوف تـ  قة ت كمالبفلةغف ۛسالة ي مف ر  بحي ى رة ۛف انسن يف كة ۛ فـة ت  لةك مف نةۛصحف وة يةا

ا مة ۛسـوة اـــب ــنف نةـــة   م ــرف يةــي قةـنةا فيــلفـــا الرف ة لح يح  اي ﴾٩٣﴿ م  كةـقة ىـلنـعة يــاف ـوف ۟ـري نة
ةـث  مح ﴾٩٤﴿ اا الهفــالخة نة ا ب ــلةـذف الـأف ۛساـبةـالفـهة ةـاء  وة ااء  لةــضح ة ةـعةـرح ةـمف  يةـه ـلح ع ـضح ونةــرحة

ةــانة الــكفــمة ا وةـفةــعة تحنىــةة حةـنةــۛسـحةـــة  الفـئةـــيح ـسح ةـدف مةـقةوا ـال ـقةوف سح لفـبة ة نةاـدح
﴾٩٥﴿ ا بة ةـان نةا الضح ةـاءة السح ااء  وة ة ااء  ـرح ة نةاه ـاةخةـفةرح ه مف لة يةمفـذف تةةى وة ع ـ بةغف ر ونةـشف

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

161



162

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7-Araf Süresi Yaprak 01B Cüz 09 Süre 07 Sayfa 162

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٧﴿ َراِف َعع وَرةو الع سو ﴾٧﴿ 162

ة الهف اى  انمةـق ــلة الفــالنح ةـن ـــرن اتح ا لةـقةـــوا  وة  مف بةرةـه ـيفـلةــنةا عةـحفـتةـفةـوف
ات ـكف لة وفــوة

ة اــــالسح ض   وة امة ةرف ب ــــكةنف كنــــلنء   وة الف ة مفـــــه ذف نةا  ـــاة خةــــوا  فةـــذح نةـــــم 
اى النف يةـق ـالف ل ـالهف نةـالفةاةم  نةاــأفس ــمف بةـه ـيةــأفت ـرن ﴾٩٦﴿ ا ــب  ب ونةان وا ــكفمة س  كف يـة
الم  اى النفـق ـالف ل ـالهف نةـالوة نةاــأفس ـمف بةــه ـيةــأفت ــية رن ﴾٩٧﴿ ه  اىـا تـيةـبة امف ــوة ۜـم ـائ ـنة ونة
ۛرة ــكذــ مةواـن ـــاة م ــالفة رةــكفـن  مةـأفمةـلة يةــ فةالحن  ﴾٩٨﴿ ىـض  ه  حى ب ونةـعةـلفـ يةمفـوة

ةـد  ل ـهفــمف  يةــلة وة ال يــلح ث ــنة يةــذي ونةـــر  ﴾٩٩﴿ ة الفالحن  لح ۟ـــا س ـخةــــوف م   الفـــقةـ اي ر ونة
اـــل ـــ الهفد ـعفــنف بةــم  ۛــه ـــب و ــذ ن ـمف ب ــنةا ه ـبفـۛشااء  الۛصــوف نةــا النف لةـهة مف ةرف ۛض الف

ى نةــق ـلفكة الفـت  صح ـق ـرن ﴾١٠٠﴿ نة ونة ه مف لةـفةمف ـه ـل وب ـلنى ق ـعةع  ـبةـطفـوة ع  مة يةسف
اــ النفـنفـم  لةـهةـا ئ ـبة ااءة تفـقةــاۛ  وة ۛــيح ــبةـــالفـمف  ب ـه ـــل ــمف  ر س ـه ـــدف جة نةات  كةــيفـلةـعة

ا ــن وا ب ــؤف  م ـــي ـــل  ب ـكفمة ة ۜ ــبفـــ قةنفـم وا ــذح ع ـبةــطفــذن ل كة يةــكفل  ا كةــفة واــان ــمة
جةـوة مة ة ــا وة مفـه ر  ـثةـكذدف نةا ل  ﴾١٠١﴿ نةـــي ريــا ف ـكةـــ  الفوب ـل ــــلنى ق ــــعة الحن 

ةــث  مح ﴾١٠٢﴿ ۛ  وة اي نف  وةـهفــ عةنف ـــم  اا  الــجة د   دف نة
ا س ـــمف  لةـــه  رةــثةــكذ نةــيــقيــفة

لنىــا ت ـانيةـى  ب ـوسنـمف   م ـه د  ـعفــنف بةــم  اا  اي عةـــ ف  نة مةــرف نة  وة ل ئ ــــوف هيــلة نةاـعةـبة ثف
﴾١٠٣﴿ وا ب ــلةــظةــفة س ـم ـة  الفـبةـق  اـعة  انةــكةۛف  ــيفــكفرف ــظ ــنف اـاۛ  فةـهةــم  يـفف نةـدي
﴾١٠٤﴿ قة ى  يةــالة م ــوة عةـف  اـوسن نحيـرف ن   اي س  يـوف ۛـيـميـالةـعةــ  الفرةبح نف ـ م ول  ـرة نة
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ا  ة الف الحن  لةىــــعة ولةـــق  الالنف لة لح ۜ  قةـــحةـــ اي ة مفكمتـ ــئفـــدف ج ــــقح يـحة اىق  ـقي لن عة
الةـقة ﴾١٠٥﴿ بح نف ـــة  م ــنةــيح ــــبةــب  س ـــ فةمفكمـــرة ية بةــلف مةــاةرف يـــع  ااــايسف ناي ۜــيـي رة لة

﴾١٠٦﴿ نف  يةـئفۛت ب ـۛت ج ـنفـكماي نف ــأفت  ب ـة  فةـان اا اي ةـ النةـــم  ۛتـنفــكمهة نةـيـاد  قيـصح
نة يةــا  ذةا ه ـه   فة دةــزة عة يةـــوة ﴾١٠٧﴿ ىـاةلفـفة بةان  م ـث ية ـا ذةاه ـۛصاه  فةـعة قن ۛـبيــعف ين 

م  ف ـقة نفـم لة ل  ـمةـــالف الةــقة عةـوف ة هنـرف نح نة اي اــوف ذة ﴾١٠٨﴿ اء  ل ـيفـبة ةا ظ ــلـۛضا يـــنح ۟ــري نة
يـــي  جةـخفــــد  النف ي ـري ض نفـــــم مف كمـــر  ۛكمـ الرف مف ﴾١٠٩﴿ ۙـيـليــر  عةــۛسا ح ــلة م 
اوا هف قةال  ج  لف الرف س  الرف اه  وة الخة اائ ن  ف ي وة دة ۙ الفمة ينة ري اش  حة ﴾١١٠﴿ اذةاـفة ونة أفـتة مة ر  م 

ااءة جة ة  وة رة حة نة  السحة وف عة رف اوا  ف  قةال  ﴾١١٢﴿ ر  لح ـكموكة ب ـت  أفـية يم  ۛساح  لي عة ﴾١١١﴿
ة نـح اي مف وة مفكمقةالة نةعة ﴾١١٣﴿ ة لة نح ةـنةــاي نفـــجف ا لة  راى اي

ةــكم اــالف ن ـحفـــا نةـنح نةــيـبيـل  غة
اـم  يةاال وا ـقة ة مح ى اي ا اــلفــا النف ت ـوسن ة مح اي ية وة ونةكما النف نـةـق  ﴾١١٤﴿ نة ينة لةم  بي ة رح قة الفم 
واۛ فةــ اللفالةـقة اـلةـق  ا ة ا ۛسـقةـ اللفمح اواــحةـوف نحةاس ــال نةــي ـالعف ر  ﴾١١٥﴿ ن  ينة نةحف لفقي الفم 

حة الوف ااــيفــوة لن نة اـم  ىـاي النف ىــوسن ﴾١١٦﴿ اسف هةـتةـوة ر ـب وه ـرف حف ااؤ ن ب س  جة يم  مف وة ظي عة
عةــــوة قةــفة ﴾١١٧﴿ ۛ  فةــق  عةــاللف ۛــكمــأف ف ـا يةـف  مةــقةــلفـــ  تةيةـــا  ذةا ه ــــۛصا كة و نة

ل كة نةاــب وا ه ــل ــغ ــفة ﴾١١٨﴿ ۛـل ــمةــعفــــوا يةــان ــكفا ـلة مةــطةــــ  وة بةقح ــحةــــالف و نة
﴾١٢٠﴿ ية الــلف ا  وة ةـق  ة ـــحةــسح ۛـــۛسا ج   رة دي ينة ﴾١١٩﴿ انف يــاغ ـوا ۛصـب ـلةـقةـــوة ۛــري نة
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قةالة ﴾١٢٢﴿ بح  ى وة هنــ م  رة ر ونةــوسن ﴾١٢١﴿ اواـقة ةا ــانمة ا ل  بح نح الةــالف  ب رة ۙـعة ينة مي
ة هنكمنة لة ذة  انالنف  قةبفلةهيـب  ت مفـنفـانمة نح ۛ  اي ا لةـمف وه ـم ـت  رفـكفـر  مةـكذـمةـذة عةـف  ن ـرف وف

ةـطح ـقةُلُ نح عة ﴾١٢٣﴿ وا ف ي ج  ر  ينةة  ل ت خف دي اۛ فة الفمة لةهة اا الهف هة نف ۛف تةـم  ونةـم ـلةـعفـۛسوف
﴾١٢٤﴿ يـة لةكماليفد  ج  الرف نف مفكممف وة ف  م  لة ة  خ  ة ُلُث مح ينة مفكمۛصلح بةنـح عي مة الجف

مة اـــم  م ـــق ـــنفــــا تةـوة ة لح اا  اي ة النف نح ﴾١٢٥﴿ اـقة اواـال  ة نح لنى ـ اي بح ا اي ۛــب ـــــل ـــقةــنفــــــم  نةاـرة ونة
بح نة انيةات  ـب  ةــلة اـرة اـمح تفــا جة ة اۜـنةــاءة بح ااـــرة غف عةــ الففنة نةـلةـر  ةـنةاـيف فح تةوة راى وة ا ۛصبف ةـانمة اـنح

قة نة  التةــرف عةـــوف م    ف ــ قةنف ــم   لة لـمةــالفالة ــوة ىـر  م  ذةــوف وسن ﴾١٢٦﴿ ۟ـم  ينة ل مي سف
ض   وةـوا ف   د ـس ـففـي ــل  ةرف ل  رة ذةـية ي الف ان ۜ ـهةـكة وة ل ـتح ـقةـن ـ ۛسالةـقةتةكة قة مةــوة ه ـوف

﴾١٢٧﴿ بف ااءة ه ـال نةــنة ـيي ن ـتةـسفـمف  وة ۛ   وةــاءة ه ـۛساــحف ة اي مف مف  قةـوف قةـا فةـنح ر ونةـا ه ـه 
اصف  ب الحن  واــن ــيــعيــتةــه  اسفـــوف م ـقةــى ل ـوسنـم  ة ــب ـــوة نح ۛضر  واۛ  اي ةرف الف الةـــقة

﴾١٢٨﴿ ۛ حن  الف د  اـبةـ ع نفــم  اء ـۛشاـنف يةــا مةـهةــو ر  ث ــي   ل  ۜ  وة ا ق ــهي ةـم ـة  ل لفـبةـعة نةــيـقيـتح
ي ذي م ـيةـأفت ـ تةالنف ل ـبفـقة نفـم  نةاـا ون ا ج ـعفـبة نفـنةا وة ىـسنـعةالة ـقة نةاۜـتةـئفـد  مة اــقة واـال 
ة ــل كة عةـــهفـــالنف ي  ض  يـمف ف كمفةــل ــخفـتةـسفــمف  وة يةكمد  وح ةرف الف بـح  مفكمرة

لة اـــــخة دف الــقةــوة عةــــلة ف  ا انــذف  نة وف نةــــرف ﴾١٢٩﴿ ۟ــمةـعفـۛف تةـيفـكفرة ـظ ـنفــيةــفة ل و نة
﴾١٣٠﴿ ص  ينة  وة نةقف ني ةـال نةـم  ب السح  ات  لةــمةــــثح ةـــعةـــــرة ةــــمف  يةـــه ـــلح ة كح ر  ونةــــذح
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ا ۛ   وة ذ ـــا هنـنةـوا لةـال ـة   قةـــنةــۛســحةــم   الفــه ـــاءة تفــجة مفـه ــبفــص ـــنف ت  اي هي ا  ذةاـــفة
ةـية ةــطح وا ب ـيح وسنـر  مةـم  ةـعةـنف مةـى وة نح ا اي اائ ـه ۜ  اللة ا طة مف ع ـمة دةـر  ه  الحن  نف ة ــئةــيح ـۛس

ا تةـــهفـ مةواــال ــقةوة نفــــهي  م ــــنةا ب ــأف ت ــمة لن ﴿١٣١﴾ ةكنوة مف ثةرةكذال نح ونة لة ه  لةم  يةعف
ۛسـفة اـلفنةــاة رف ﴾١٣٢﴿ ية نةـسفــتةـل ة  ـــان رة اۙ فةــا ب ـحة ا نةــهة ن  لةكة ب ـــمة نةـيــنيـؤف م ـم ـحف

الفـجةــانة  وة الفــوفةــطح ـال ادة  وة ةـق ـــرة الـمح ةــلة  وة الـــضح ا د  عة  وة ة مةــفة دح م ــه ــيفـلةـعة
﴾١٣٣﴿ يةات  ةــفةــ  م ان واكذتـةـا سفـلة ت    فةـصح كة  بةر  مـ قةواـان ــوة ر  ميـاى م ـوف ينةـجف

قة جفـم   الــــه ـــيفـــلةـــعة  عةـــوة ع  لة وۛسىــا م ـ يةواــال ــقةز  ــــرح  بحةكةنةا ـــادف رة لة ةــوة اـمح
ۛ  لةـنفـدة ع ـه ـعة ةـۛت  عةــففـۛشـكفنف  ـئ ـدة كة جف اـنح ة لةكةــنةـؤف م ــن ــزة  لةــالرح  نح اـمةــب 

ا كة ة نةاـۛشـفةلةمح م ـنفـعة فف اى ه  لن زة اي جف الرح  ﴾١٣٤﴿ ة لةنح س  لةن رف عةكة وة ۛــبة مة لة اايـي رة ي ايسف ناي
نةا م ــتةـانفـفة مف ه ـقة رةـمف فةـنف نةا اةغف قف ﴾١٣٥﴿ ذةا ه ـل  ه ـالجة وه  اي ث ونةـكمـنفـمف يةـمف بةال غ 

﴾١٣٦﴿ ة اةـمح  ب ـيةـي الفـمف ف ــه  ة ب ـمف كةـه ــنح كة نةاــانيةا ت ــوا ب ــذح اــ عةان واـوة هة ا نف ينة غة لي ف 
ة وف مةــقةـــالف ينةــالح ار  قةـۛشـونة   مةــف ـــــعةــضفـــتةـــسفــــوا  ي ـان ـ  كةذي ال وف رة ثف نةاــوة
مة ا ــار  بةـغةــوة ةهة يــالح تةــيــنةا فيــكذ ارةـ بةتي اۜ  وة ةــهة بح كة ت ــمةـل ـتف كةــمح رة ض  ةرف الف
ي ايسفــ بةلنى  ــعة اايـيــناي ا ۛصـــ ب لة ـرة ةــبةـمة دة مح واۜ  وة نةــر  ا ــرف انةــكفا مة ننى الفح سف

﴾١٣٧﴿ مةــــــوف م ــــوف ن    وة قةـــرف عةـــع   ف ــنةــصفــــية نة وـر  ش ـعفــ يةوا ـان ـكفا  ـه    وة
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بزح

﴾٢﴿

ي ايسفـــبةـــب  اا يـيـناي ا عةــتة اةــرة فةـحفــبةـلة الفــرة م  يةــقة لنىــوف ف ونةــكمـعفـوف نة زف ا وة جة اـوة
ااــلـة لفـعةــاجف ىـوۛسـقةال وا يةا م  لن نة ا لةكفهاى ـــاي ل  مفـه ـمة ۜـهةــان ة  اى لن ۛ عة مف نةام  لةه  الصف

ا ة هن نح ء  م ــاي ا ةــتةـؤ للة ا ه ـبح يه ـمف فيــر  مة ﴾١٣٨﴿ ة الةــقة نح ونةـل ــهةـجفـــوف م  تةــمف  قةكمــاي
رةـ الغةالةـقة يــ البفالحن  يف لنهاى مفكمغي اي ﴾١٣٩﴿ بة اــط  اـوة  ل  مة

ونةـل ـــمةـــعفـــــوا يةـان ـكف
مفكمنةا ــيفـجةـوة اي ذف النف ﴾١٤٠﴿ ةــــوة فةــــــوة ه  ا لةــلةى الفـــــمف عةكملةــضح نةـيـميــعة

اكمـــــو نةــو م ـس ــوف نة  يةــرف عةـانل   ف  ۛ ي ـعةــوءة الفــمف س  ل و نةـــتح ــقةـذةا ب  نفـــم 
ۜ  وة فيكمۛسااءة ــــــــي ونة  ن ـــــحفــتةــــسفـــــمف  وة يةكم مفكمــــــي ذن ل ـمف ااءةــالبف نة

ينةـثيــلنــى ثةـو سنــا م ــدف نةـــوة ون عة ﴾١٤١﴿ ء   م ــــبة ا بح  نفـــــلة ۟ــيـظيـــ  عةمفكمرة م 
ال تف ا ب ـمفـمةـوة ر  فةـعةــنةا هة ة ميـتةــشف ب ح ات ـقةـيــمح اـــرة بة هي ۛــلةــــيفـــينة لةــعيـالرف ةى ةىــلةــيفـــلة
ةخيــم  ى  ل  ي  فيـففـل ـر ونة  اخفــه   هنـيـوسن الصفـي قةـني ي  وة مي لةـوف ل حف  وة قة الةــوة

ااءة اجة ة لةمح ى ل مي وة ات ـيـم وسن  نةا وةـقة
ه ـكف لحةمة ﴾١٤٢﴿ يلةـــتة ـعف ۛسبي ةب  فف تح ديـالفم  نةـي س 

ناي رةبح قةالة  نف يـالر  لةرفـظ ــال ۜ قةــيفــ اي يـتةنف ـ لةالةـكة يــرن لنني ظ رفـــانف ن كن وة بح  ۙـــرة ه 
ة مةـقةـتةـا ن  اسفــ فةل ـبةــجةــالف ۛفـه  فةـانةــكفـرح يـ تةۛسوف ۛي فةـرن اـلةــني ة لحنىـجةـ تةمح لة ىــاي
ى وة خةـكه  دة ــلةـعةـــ جةل ـبةــجةــل لف ة م ــاح ى ۛصــرح اــلةــفةقاىۛ  ــع ـوسن ا ة اقةــ الفةمح بح  ه ـــرة

﴾١٤٣﴿ ا نةـــبفـس الة ـــقة لة ت ـــبفــكة  ت ـــحة النة كة ــيفــــاي ل   الفــوة ة نةــيــنيــؤف م ــم ــال الوح
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نح ي ى اي ا لةى م وسن ت كة عة يف طةفة ب  اصف تيي وة ۛسالة ي ـكفالنحةاس  ب ر  مي لة قةالة يةا
ف ي ه ــلة نةاــبفــتةــكف وة ﴾١٤٤﴿ ا ذفــخ ــفة تةـمة نةكمت كة  وة ــيفـا ان ا نف م  ة ينةــكن الشح ري

ء   مةــلح  ۛشـكمنف ــم  ۛــلح  ۛشـكمــلى  ل ـيــصيـففــةى   وة تةـظةــوف ع ـيف ء  يف ة لف ا ح ـالف وة
أف م ـق ـب  ة  وة ة اۜ ۛسـن ـۛسـحف اةـب ذ وا ــأف خ ــية  كةـمة وفــقة رفــوح مفكما ري يـــهة اذف ـخ ــفة هة

ف  عةـاة صفـۛس يةـر  ينة يةـات ـنف ان ونةكفتـةـ يةالحةذي ةر  ف ي بح ﴾١٤٥﴿ ا س ـدةارة الف ينةـقيـفة
نفــحةـــر  الفــيفـــغةـــب  اي ۜ  وة اـــية قح وف يةـــكم رة ة ان ۛــــوا ب ـن ــــؤف م ـــــة   لة ي ــــلح ا هة ض  ةرف الف
ا  ۛســــية ةــ يةد   لةــرح  شفـال لةـــيـبيــرة وف نف يةـبيـ  ۛسوه  ذ ــــخ ـــتح اي اـــيلىۛ   وة وف رة نف اي وة

ةــــية يح  ـــغةــــالف ةـــكة ب ـلىۜ   ذن ل ــيــبيـــ ۛس  وه ذ ــخ ــــتح ب واـكفمف ــه ـــاة نح ة ذح لةـــيــبيـۛس
ة اوة يـلح ب ــكف نةـذي ة يةاـوا ب ــذح نةاـت  ان ﴾١٤٦﴿ نةــيـليـا ف ـا غةـهةــنفـوا عةـان ـكفنةا وة ــا ت ـان يةـب 

ن خ  ة  حةـــالف ا ل ــتف العفـطةـب ـرة ۜ  هةـه ـمة اــجفــلف ي ــمف ة مة لح نة  اي وف  زة
ان واـكف ل  ــوة ء اـق

ةوة  هي م ـعفــنف بةـى  م ـوسنــم  وف م  ـــذة قةـخةــــاتح مفـه ـيح ــل ـــنف ح ـد  ﴾١٤٧﴿ ل وـعفـــية ۟ مة نة
ۛسداى لة ۜ اللةـه  خ ـجة ار  ا ـية مفـوة وف ةرة يةـه ـم ـلح ــكفـي  ه  لةــ النح لة دي يــمف  وة مفــهف ه  لى جف ع 

لة ا س ــوة ة يــفاي طة ــق ـــمح ﴾١٤٨﴿ ۢــيـبيـۛس ة  لى تح  وه   وة ذ ــخةـــاي
نةـيــميــا ل ـوا ظةــن  اـكف

رة ا  ال وة ة الوف حةـمف يةــنف لةـئ ـوا لةـال ــلح واۙ قةـــدف ۛضـــمف قةـه ـــنح بح نةا نةاــمفـرف رة يـــاليف مفـه ــدي
﴾١٤٩﴿ ة  م ـــــــو نةـكمـــــنةـــــنةا لةــــــــــرف لةـــــف ــــغفــــــوة  ية ينةـــــا س ـخةـــنة  الفـــنح ري
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بةانة ضف ونييغة ت م  لةفف ا خة فاىۙ قةالة ب ئفۛسمة ا الس  ة لةمح م وة لنى قةوف ى اي ا عة م وسن جة هيـ رة
بح رة ـــمف المفـت ــلفــج ــالعة ۛــرة اللفك مف ىــ وة احة قة ةلفوة الخة الف أفس ــ ب ذةــوة رة نف بةعف ۛيـم  دي

ة ـــــ ابفقةالة نحةنة ا مح مة اسفــــقةـــــ الفاي ونيـعةــضفــتةـــوف يـف  لةــــج ــه  يةــيــــالخي ا اي ه  ۜــيفـــرح  ه 
ةعفـم ـشفـلة ت ـفة لة تةـتف ب ية الف ااءة وة عةـعةـجفـدة ي مة لفني كة ي ــونةـل ـــت ـقفــاد وا يةــوة ني

الدفخ ـف ـ اغفرةبح  قةالة ي وة ةخي ل  ي وة يـنةا فيــلفـرف لي ﴾١٥٠﴿ م ـقةــالف ةال ـ الوف نةـيـميـظح
نحة ينة اي ةذي ذ وا الح لةـع ـ الفاتحةخة جف ﴾١٥١﴿ مة حف حةالنفۛتت كة  وةـرة اح ـ الرف ة ۟ـم  الرح ينة مي
يةاۜــــــــــدح  نفـوة  الــينــــحةـــي الفـف  مفنف ـــب  م ــۛضــمف غةـه ـــنةال ـــيةــۛس بح ه  ةرة لح ذ  ة ــــ وة

ة تةاب وا ـةات  ث مح يح  ة ل وا السح م  ينة عة الحةذي وة ﴾١٥٢﴿ ل كة نة كةذن ز ي الفم ـوة ينةـففـجف تةري
﴾١٥٣﴿ اــعفــــنف بةــم  هة انمةد  ة ـن ـــــــ وة نح بحةكةوا  اي اــنف بةـ م رة هة د  يم ــغةــ لةعف حي ور  رة ف 

نف م ـكةــۛس ۛذة ـ الخةب ــۛضـغةــالف وۛسىـۛت عة احة ةلفوة ي ن الف في خةـ وة اــسف ت هة لة اـوة ة مح
اخف ىـــتةارة م ــــوة وسن ﴾١٥٤﴿ حفـه  رة ى وة ة  ل ـدى ينة ه ـمة مفمف ــلحةذي بح ه  هةــ يةل رة ب ونةـرف

يـبفـۛس ج  نةـعي ات ـميـلى ل ـرة اا الخةـلةـــنةاۛ فةــيقة ة تفــمح جفــه ــذة ة  قةالةـــفةـم  الرحة مةـــقة ه ـــوف
ا فةـنةا ب ـــك ــل ـهفــــالت  لةــعةـمة ةـنف قةـمف م ـه ــتةــكفـلةـۛت الهفـئفـوف ش ـ لةرةبح  يح اي ۜـبفل  وة اية

ا مةــلح  ب ـض ــت  تةـنف تةــهة يــهفـۛشااء  وة دي ااء  م  ـهة فة ة ف ــالسح  لح ية اي ةاۛ اينف ه  ۜـنةـتفــنح ت كة
﴾١٥٥﴿  ۜ نف تةۛشااء  النفۛت النفۛتمة نةاوة مف حة ارف رف لةنةاوة ف  ل يح نةا فةاغف ينة وة ري اف  ر  الفغة يف خة
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ه   الدح  نفــــــــي  هنـفي ن خ ـةى   وة ف ـنةــۛســيةا  حةـــذ  ة ــي الف رة ا  نةاـــبف  لةـــت ــــــكذوة
ۜ  قةـيفــــلة اي اـــا لة  عةــكة ۛــــــمة هي  ـــــب  ب  ـيـــي  ا صيـذة ا بي نف  الۛشااء  ةا  ه  نح ااــــاي دف نة

عةتف  ةـكموة س  ۜ  فةــۛش لح ء  يــب ـت ـــكذاة ـۛســـيف ةذي ا ل لح ةــــنة  يةــهة ق ونةــتح يـمةـوة رة حف تي
ةذي ينة اللح ﴾١٥٦﴿ ت ــوة ي  ة كنـو نة الــؤف ة  وةةــزح الح ۛــن ــؤف م ـنةا ي ــا ت ـان يةـمف ب ــه نة ـذي يــوة ونة

ة س  ةـــالرح ة الف مح ــب ـــو لة النح ةـــيح ة الح ي ـيح اىـت وبـــكفــه   مةـــد  ونةـج ــ يةذي ةــية ع ونةـب ـــتح
الف  نف ةوف رن ية    وة يل    يةـف ي التح ر و ف ـــعفــمةـمف   ب ا لفــر  ه ــأف م ـــجي مفـدة  ه ـنفــع 

ةــم  الــــه ـــلح  لةــح ـــر  وة ي كفــنفــم ـن  الفــعة ي ـيح ـــطح م ــبةا ت   وة رح  حة مفـيه ـهنـنفـوة ية
اا ئ ۛث ـالف بة لة لةمف  ـــه رة ــمف  ايصفـه ـنفــع   عةـۛضــ وة ية خة ة غف الف ي وة ةتي الح لةيف م ـه ـعة
ۜـه ـيفـلةـــعة ةـــفة  مف يــا لح و ه   وة نةـــــهي  وة  عةـــن وا ب ـــ  انمةنةـذي ة ر  و ه ــۛصــــزح ر  تفــانةـكة

﴾١٥٧﴿ ة اتح وا ــبةــوة ـةــ النح ع  لة  مةـي ا نفذييورة الح ائ ـــز  لن ۙ   ا ول ا ه  ۟ــالفم  ـه  كةـعة ونة ل ح  فف م 
ا ةـــا الـهةـــيح  ال اـــية نحيـــنح س  ي ــاس  اي لةيـفالحن  ول ــرة يا  عاىـيـميــمف جةكم اي لحةذي لفـــق 

ات  وة من لفك  السحة ۛ م  ض  ةرف الف وةوة ة ه  لح هة اي لن ا اي ي ــ ي  لة ـيي وة واـن ــانم ـت   فةـيـميــحف لةه 
رة  س  ةــه  الــو ل ــــوة ةـــــــــيح   الف  مح ـب ــــنح يـــــيح  الح ب الحن  ن   ــــــــؤف م ـــــ  ي ذي الحن ــب 

نف وة  م  ﴾١٥٨﴿ ا ت ـــل ــــكفوة  ة هي  وة اـــمة وه   لةـــب ـــتح ةــــعةــــع  ونة د ــــتةــــهفــــــمف  تةكملح
﴾١٥٩﴿ م  م ـــقة ةـــوف ى  ا مح ا و نةـد  ل ــعفــ  يةهيــــب قح    وة ـــحةــا لفــد  و نة   ب ــهفــة    يةـــوسن
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ةة  ـــشفــيف  عةــتةـــنةــاثفم   ــــه  ال وف حةــــمة بةا طاى ا ــالسفرة ااـــيفــــماىۜ   وة نة نةاــوة قة ةعف طح
ذ  اسفـم  ى اي ا م ـيه   قةــقنـسفـتةـو سن ا   الن  اضفــوف بف  ب ــه  ۛـعةـر  رة جة ۛصاكة الفحة لن ىــاي

ةةـــشفـــتةا عةــنةـــاثفه  ـنفــــم  ا س ــلح  ا نةـــمة ك ــــل ــدف عةــــناىۜ قةـيفــ عةرة ۛستفـبةـفةا نف جة
ۜ  ــه ـبة ةلفــــوة ظة مف م ــه ـيفـلةــا عةـنةـزة لفــامة   وة النفـمةـغةــم   الفــه ـيفـلةـــنةا   عةــــلح رةـشفــمة

ا ل ةـوة زة قفــبةا ت    مةــــيح ـــطةنف ــــم  ل وا ــــون ۜى  ك ــلفــــسح ۜكما ـنةـــــا رة مف ةــمةــالف نح
﴾١٦٠﴿ ا ظة مة و نةــــلةــــوة لنـم  اـكفنف  ــــك ــا وة ونةــم ــل ـــظفـــــــية مف ــه ـــۛســف ــــنف وا الــان 

اـــــنفـــل وا م ـــكموة ةة ــــرف يةــقةـــ الفذ  ه  ـــوا  هنـن ـــكمــم  ا  سفـه ـــلة  لةـيـــقي هة وة اي ذف
ق ــت ــئفــش  ةــوا ح ـو ل ـمف  وة ادف خ ــطح ةــاۛب  س ــبةــوا الفــل ـــــة   وة داىـــــجح ث ـــيفـــحة

ة لةــبةــفة دح ﴾١٦١﴿ رف لة ف  ـيمف خةكمنةغف ا ت ط ـة ۜ  ۛسكمــي ينةـنيـس ـحفــم ــد  الفــي زيـنةـمف
وا  م ـــلةــــظة ةـــيفـــلى  غة وفـــــمف  قةــــه ــــنفـــم  ي   قيـــرة الح مفــه ـــلة لةــيــذي ة يـــالح نةـذي

ةــ النة  ـــــم  زاى ــــمف  ر جفــــه ــيفـــلةـــــعة اء   ب ـــسح ا اـــــــمة واــان ـكف مة ۛس اةــفة نةاــلفــرف
يةــــقةـــــالفن  ـــمف  عةــه ــــلفـــةـــوة سف ةة ـــــرف ي ـــ الح تفــــانةـــكف تي ﴾١٦٢﴿ ۟ـم ـل ــظفـــية و نة

ذف  يةــحفــــبةـــالف ونة   ف ـــعفــــر ۢ  اي ةـي الـد  ذف تةــبفـسح مفــــه ــيــأف تيـــت   اي رة ةةـــا ض ـحة
ة عــــمف   ش ــه ــــت ــبفــوف مة   ۛســــية ۙـت ـب ــسفــــوف مة   لة يةــــاى    وة يةـرح ونة مفـتةا ن ـيـحي ه 

﴾١٦٣﴿ ۛ   ـه ــيــأف تيــــلة تة ق ـففـان وا  يةـكفا  ـمةــمف  ب ــو ه ـل ـبفـــكة نةـذن ل ــــكفمف ونةـس 
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ة ا  ۙ   ــــونة  قةـظ ــع ــمة تةـــمف ل ــه ـــنفــة  م ــمح مفــه ـــكمـل ـهفــــــم   الحن وف ماى لةتف ذف قةا اي وة
ا بــــعة لنى  رة ذ ـــعفـــوا  مةــال ــداىۜ  قةـدي يــاى  ۛشـذة بح ةى   اي مفكمـــرة ح ب ـعةـالوف م  مفـه ــذ 

ةـلةــــفة وا ب ــا ذ  كح ـوا مةـس ـنة ا ـمح ا النفــر  ينة نةاـيفـجةـــهي ةذي الح ﴾١٦٤﴿ لة ةـوة لح ةق ونةـمف يةـه ـعة تح
اـعة ال خةـن  السح  ينة  ظةــوء   وة واـلةـذف نةا الحةذي ذةاب  ـب  م  اــيـبةعة يس  ب مة نةـنفـية وف هة

اـــلةــفة ة اعةــتةـعة  مح ا ن ــوف وا عةــنف مة مفـــه ـلة نةاــــلفـق ه   ـنفـــه  ﴾١٦٥﴿ ان  ق ونةـ يةوا ـكة س  فف
ة نةــذف  تة اي وة بح  اة ذح ة عةـثةـعةـبفـيةـ لةكةــرة مفـه ـيفـلةـنح ﴾١٦٦﴿ دةـق وا ـون ـكم ا س  رة ينةـةى خة ـي

م  الفـــية و م ــنف  يةــة   مةـمةـينــق ــوف اـه ــس  ۜــعةـــالفوءة ــمف   س  نحةذةاب  ة   اي بح كةـــرة لنى اي
ةــوة قة مف ف يــنةاه ـعفـطح ﴾١٦٧﴿ يع  الفــۛســلة ۛـع ـري اب  ة  قة نح يم ــر  رة حي وـف ــغةـه  لةـــوة اي

ه م  نف ماىۛ م  ا ل ح ونة وة م  ا مة ة مفــه لةوف نةا ــمف د و نة ذن ل كة   وة بةـه ــنفـالصح ةرف ض  الف
لة د  ـۛف م ـفةخة مفنف بةعف ه  ﴾١٦٨﴿ مف ية ةه  لح ـةات  لةعة يح  ة السح ۛسنةات  وة ع ونةـب الفحة ج  رف

ننى ــذ ونة  عةــأف خ ــ يةتةاۛب ـك ــالفوا ـوة ر  ث  ةدف ا الف ذة ۛض هن ول ونةرة وة يةق  لفف  خة
ذفـؤف خةــمف ي ــذ وه ۜ  اللةـأف خ ــل ه   يةـثفـرةض   م ــمف  عةـه ـأف ت ـنةاۛ  وة اي نف  يةــلة ر ـي ـۛس فة غف
ي تةاب   ثةاق ـمي يةالفك  لةىــ النف لة ول وا  عة ة الفالحن  ق  لح س ـــ اي ة وة دة رة قح واـحة مف ه  لةيف عة

ينة الحةذي وة ﴾١٦٩﴿ ل ونة ق  ۜ الفةلة تةعف ونة ةق  ينة يةتح ةذي ر  ل لح يف ة  خة رة نخ  ار  الف ة الدح ۜ وة يه  ا في مة
﴾١٧٠﴿ ك ونة سح  تةاب  ي مة وا ب الفك  القةام  ۜ وة لنوةة ة ةا الصح نح يع  لة اي رة ن ضي ينة الجف ل حي صف الفم 
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بزح

﴾٣﴿

ةـكف مفـه ــوف قةـبةلة فةـجةـالف ةـــه  ظ ـــاةنح ظةـلح اـــة  وة ة ال واـنح  اق ـــنح ۛــه ــب  ع ـــه  وة مف ذف نة اي نةاـقفـتةــوة
اا ان نةا ــتة مة اذفــمف ب كميف ة ة   وة وح  ق 

وا مةــكم ةــعةـه  لةــيـا فيـر  ةــمف تةكملح ۟ـتح ونة ق  ذ واـخ 
ذف الخة اي بح ذة ـــوة يــــنف بةــم   كةــرة ة رح  مف  ذ ــه  ر  وـه ـنف ظ ـاندة مة   م  ناي مفـه ــتةــيح ﴾١٧١﴿

اىـمف عةـه  نف لن ۛ  الـه ـس ـف ـال بح  ت ـسفـلة مف ۜكمب رة ۛ ـلنۛى  ۛشـال وا بةـ  قةمف نةا دف ه  الشف دةـهةــوة
اواــالوف تة ول  ق  ﴾١٧٢﴿ مة الفــوا يةـول ـق ــالنف تة ةـمةـينـق ـوف نح ةا عةـكما ـة  اي اـنح ذةا غة ۙ نف هن ينة لي ف 

ا رةــالشف بة  ل   وةــــبفــنف قةــا  م ـا ؤ ل نةــكة  ان
ةا ذ ـــكم ة رح  نح ۛــه د  ـــعفـــنف بةــةى م ـــيح مف ـة نح اــاي ا مة
ية ل ـصح ــفةــذن ل كة ن ـكف وة ن ات ـالف ﴾١٧٣﴿ ا فةـنةا ب كمل ـهفـت ــفة ال لة الفـمة ل ونةـم ـعة بفط 

اتف ـة اةـبةــ نةمفـه ـيفـلةـعةل  ـــوة يةه  نةاـيفـانتةي ذييـالح نةاــات ـ  ان ﴾١٧٤﴿ مفـوة لة ةه  لح ج ــ يةعة ع ونةــرف
لة وفــوة ﴾١٧٥﴿ ا فةـنفـخة م ـلةـۛســفةا نف ةـعةـبةـاةتفـهة ينةـنة الفـانة م ـكةـطةان  فةـيفـه  الشح اوي غة

ا وةـــنةاه  ب ــعفـــرة فةـلة ا ال خفــك ــلن هة ةه  لةـلةــنح ض  ىـدة اي ةرف ـة الف ا تح يـعة هةـبةــوة ۛــون ه  نةاــئفـش 
نف تةـلفـكةـالف ثةل ـمةكف ۛ اي لفـحفـب  ه  ـعة م  ۜـلفــه  يةـكذر  ـتفـثف الوف تةـهةـلفـيةلةيف ثف هة ثةل ه ـفة مة
ةـقةـل  الفــثةـمة م  الح يـوف ة ب وا  ب ان يةا ت نةاۛ  فةكفنة ـذي ۛصـۛصـقةـص  الفـص ـا قفـذح ذن ل كة

م ــقةـــلى  الفـثةــمة اءةـۛسا ينة وف  الحةذي
ب ــكف ة يةـب  واـذح نةاــات ـان ﴾١٧٦﴿ مفـعةــلة ةه  و نةـتةـ يةلح ةر  كح فة

ۛيــهفـم ــوة الفـــه ــــفة الحن د  ـــهفــنف يةـمة تةدي ﴾١٧٧﴿ نف ال ۛسـوة مفـف   ه 
ونةـل ـظفــوا يةـان ـكف م 

﴾١٧٨﴿ اـــــلف   فةــل ــــضفـــنف   ي ــــــوة مة ا س ــــــم    الفـــــــكة   ه ـئ ــا ول لن و نةـــــــخة ر 
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أفنةا ل  يراى ـذةرة ثي ةمة كة نح هة نةجة مف ق ل وب  لةـالف م  الف نفس   لةه  نح  وة ه ونةـية ج  قة فف دف لةقة وة
مف انذةان  لة ي ن  لةـالعف لةه  ا  وة ر ونة ب هة ع ونة ب  ي بفص  مة ائ كةـيةسف لن اۜ ا ول هة لةـب  ا  وة مفـهة ه 

حن  ةسف وة ل  اــالف ء اـمة ﴾١٧٩﴿ ةنف ام  بةـكةالف م ـمف الۛضــه  لفـعة ائ كة ه  لن ۜ ا ول اف ـالف لح  ل ونةـغة
ذةر واـفة ا  وة وه  ب هة ع  ي ادف ونة  فاي د  ينة ي لفح  ةذي نة الح وف زة ۜ ۛسي جف ائ هي ا مة السف ننىـح ـالف سف

ةـــوة م  ةـــقفــلةــنف خةـمح اا ا مح قح ــالفـو نة ب  د ـهفــة  يةـــنة حة ﴾١٨٠﴿ ا ل ونةـمةـعفـوا يةــان ــكفمة
ة يـوة الح ب ـــكف نةـذي ة مفــه ـدف ر ج ــتةـسفـنةـنةا ۛســا ت ـان يةـوا ب ـــذح ﴾١٨١﴿ ب  د ــهي يةــوة ۟ــل  عف ونة

لةمف الوة ﴾١٨٣﴿ ا مف يـوة ة ـلة لي نح ۜ اي مف ي مةـيفـكفه  ين ـدي تي ﴾١٨٢﴿ ۛـحة نفــم  ونة لةم  يةعف يفث  لة
لةمف الوة ﴾١٨٤﴿ ةر وا مةـفةـتةـية نف مفـه ـب ـۛصاح ـاب ـكح ةـج  م  ين ــنح بي ير  م  ة نةذي لح وة اي ۜ اينف ه  ة 

ي ة وت كمـلةـمة في مةـالسح ض  وة ةرف الف ات  وة وة لةقة اـمن نف الحن  خة ۙ م  ء  ۛشيف واـظ ـنفـية ر 
ىـعة ا اقفــونة قةكمالنف يـة سن ۛب الجةـتةـد  ۛ فةـه ـل ـرة يـحة اةيح ـب ـمف ه  دةــعفـث  بةـدي نف ال وة

يـ فيمفـــــذة ر ه ـــه ۜ وة يةــلة د  ية اـلة هةـــ فةالحن  ل ــل ـضفــي  نفـــمة ﴾١٨٥﴿ نة وـن ـؤف م ـــي 
ل وـية ـة ة ن ـكة عةـنة سف ةـاعةـالسح يـانة م ـة  اليح اۜـرف سن هة ﴾١٨٦﴿ يةا ن ـط  مف يةـغف ه ونةـعفـه  مة

نحة ا ع ـاي ا ع ـم ـلفـمة بحي دةـنفـهة ا ل ـلحيــجةــ لة ي ۛيـرة ااـقف وةــيهة لةتف ت هة ۜ  ثةق  وة ة ه  لح ف ي اي لفــق 
ۜ ض  ةرف الف يـك مف لة وة  تةأفتي

ة لح ل ونةكة اي ـة تةةىۜ يةسف اةنحةكة بةغف يح  كة ف  ۜ حة ا هة نف عة ات  وة من السحة
﴾١٨٧﴿ ة لفــق  نح اـاي ا ع ـم ـلفـع  مة دةــهة لن الحن  نف ةكنوة لةـية النحةاس  لة رةـثةـكذ ال نح ونةـعف م 
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ا المف يــنةـل ك  ل ـلة سي لةــففــنة فف ةـۛض عاى وة لح ى اي ا ۛشا راح ۜ اءةـمة لة الحن  ت ـنفـكموفــوة لفــق 
ت  م ـثةــكذـتةــــۛب لة سفــيفــغةــالف ا مةـيفـخةـنة الفـرف مة ۛ وة ةـر  وء ــن ية الـسح ا سح  م ـلةــالعف

يـــه  مفكمقةـلةـخة وة الحةذي ﴾١٨٨﴿ ة نة لح نف النةال اي بةـاي ير  وة م  ي ـقةــر  ل ـيـشيـذي م ـوف ۟ـؤف ن ونة
س ـنة دة ة   فف اح  جةوة لةـ وة جةـ م عة ا زة وف هة ا ل يةسفــنف لةكمهة ۛـيفــنة اي ا اــلةــ  فةهة ة مح نفــم 

لىـلةـمةـحة مف رحةتف ب ـخة تف حة يفاى فةمة ا ـفي وة لةتف دةعة اا الثفقة ة ۛ  فةلةمح ةهي الحن اـتة يهة شحن غة
اا ة فةلةمح ﴾١٨٩﴿ ة بح اـه ـرة تةـئ ـلة مة اكمنـةـحاى لةـال ـا ۛصـنةـتةـيفــنف ان ة نة الشح ة  م  ينةكن و نةنح ري

ااءة فيـش ه  ــلة لةـعةـجةحاى ـــال ــۛص ا انـيـرة كة ا اۛ فةــه ـيـتن مة الةى ـمة الحن تةعة اــه ـيــان تن مة
ر ـالي   شف

ا لةـكم ل ق  ۛشــية ونة مة ه ـيفـخف ونة ـلةـخفـي  مفــاى وة ق  ﴾١٩٠﴿ ا ي ـعة ة ر ـمح ونةـك  شف
نف اي وة ﴾١٩٢﴿ ية لة ا النفـيـطيـتةـسفـوة لة راى وة ر ونةـع ونة لةه مف نةصف مف يةنفص  ف ۛسه  ﴾١٩١﴿

لةى ى اي ةــية لة الفه دن وـب ـتح  ع 
لةيـفكم ااء  عة ۜ ۛسوة وف مفكممف مف الدة عة و ه  ت م  و ع  مف تةدف ه 
ة ة الح نح يــاي الحن و ن   نف  د ــونة  م ـــدف ع ـــنة تةـــذي ﴾١٩٣﴿ ت ونةـــــا م ـــمف ۛصـــت ــــنف الالمف 

نفكمــوا لةـب ـيـتةجيـسفـيةـلفـمف فةــو ه ــادف ع ـمف فةكمـــل  ثةاـــالمف مفـت ـنفــكم مف اي د  بةاـع 
ج ـه ـاللة ونة ـش ـمفـل  يةـمف الرف ش  ا  المف لةه مف اليفد  يةبفط  ا ونة ب هة ب هة ﴾١٩٤﴿ نةـيـد  قي اـۛص

و نةــص ــــبفــن  ي ـــي ـــالعف ا   المف لةـــب  ر  اۜــب ع ونة ــمةـسفـــمف انذةا ن  يةــه ـــهة هة مفـه ــ لةالمف
﴾١٩٥﴿ اـــوا  ش ـــ ادف ع ل ــــق  ة  كيــــمف ث كماءة ــرة كة ون  فةـيـمح و ن ــظ ـنفـــلة ت ـــــد  ر 
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﴾١٩٦﴿ ة  نح ي نةالحن  يةـي حـل  وةاي لة الفـــ الحةذي ة ه ـك ـزح ةـتةـية وةـــتةاۛب  وة ة ىـوة لح نةـيـحيــال ـالصح
ع ـتة نف د ون هي لةـدف رة و نة م  يع و نة نةصف تةطي  يةسف

مفكم ۛسه  ا النفف  لة مف وة ي وة ةذي نةــالح
نف تة اي لةىــوه ـع  دفـوة ى لةـه ـالف مف اي تةـمةـسفـية دن واۜ  وة مفــه ـرن يـع  ﴾١٩٧﴿ وـية ر  نة نفص 

رف ب الفـعةـذ  الفـخ  أفم  وة وة ف ـفف ع رف ﴾١٩٨﴿ لةـظ ـنفـية ه ـر ونة اي ر ونةـمف لة ي ـيفكة وة بفص 
ا ة مح اي زة وة ةـغة يةنف ةـكة م ـنح غ ـطةان  نةـيفـنة الشح زف ﴾١٩٩﴿ ن  ر  ضف عة العف ا ه ـالف وة يـجة نةـلي

ة الحة نح ةـــذي يــاي اــقةـــنة اتح وف ﴾٢٠٠﴿ ۜذف ـع ـتةـا سفـفة ة ب الحن  م ــيـليــــع  عةــيــميـــه   ۛســـ اي نح
ا ةـنة الــــف   م ــــا ئ ــطة ةــان   تةـطةــــيفـــشح مفـــا  ذةا ه ـــر  وا  فةـــذة  كح ذةا مة ةــاي مفـه ـسح

ايخف ان ــوة مف يةــوة دح ــه  يح ــالف يـمف ف ـه ـونة م  ي  غة ة لة ر ونةــث مح ص  قف ﴾٢٠١﴿ ۛــبفــم  ر ونة ص 
اجفــوالةــال ــة  قةـــان يةــمف ب ــه ـــأف ت ــمف تةــا لة اي ذة وة اۜ ق ـتةــيفــبةــتةـــوف لة ـةــهة نح اــلف اي ا مة ﴾٢٠٢﴿

اــاي ـمة لةــو حن ة م ــى اي بحي نف ـــيح ا  بةـــ هن ۛيـــرة ا ئ ـــذة بح  نفـــر  م ـۛصا مفكمرة ة ـــال تح ع ــب 
ذةا  ق  اي ئة ـوة انن ـق ـالفر  رف ﴾٢٠٣﴿ ى وة رة حفــــوة ه  و نةـن ــــؤف م ــــوف م   ي ـــقةـــة  ل ــمةـــدى
ا ةرف ـــكمذف  وة بح كةــرة ﴾٢٠٤﴿ تة النفـع وا لةـم ـفةاسف ت والةــه   وة ةـص  لح حةــمف ت كمعة ونةـرف م 

خيـرح عـۛضـتة وح ـقةـنة الفــر  م ـهفــجةـةى وة د ونة الفـفةـيـاى وة د  وف ل  ب الفغ  ي كةـس ـففـنة في
ة الحة نح ينة ع ـاي بح  دةـنفـذي كةــرة ﴾٢٠٥﴿ ن ۛصال  وة لة الف ينةـا ف ـغةــالف نةــنف م كمـــتة وة لي

﴾٢٠٦﴿ ونة وـح ــبح ـۛسـهي  وة ي ــبةا دة ت ــنف ع ــب ر ونة عةكذـتةـسفــلة ية ج د  لةه  يةسف نةه  وة
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بزح

﴾٤﴿

ال      ةنففة ة  الف ورة   س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ة نفـعة ۜ ق ـــن  الف ال  ةنفــــفة حن  ا ل  ـفةـــل  الف الل  س ـ وة ۛـرحة ةـ فةول  واــــاتح ق  ل وـسفـية كةــنة ـة
الصف واذةا ۛت بةــل ــوة الطيكمن ــيفـــح  واـيـمف   وة ة ع  س   الحن رة اـولةـوة نفه    اي

مفـت ـنفـكم ة الحن
ا الف نحةمة ن ـاي ؤف م  ةـم  يـونة الح ذةا ذ ـذي ج الحن  رةـكننة اي مفـل وب ـتف ق ـلةـ وة ه  ﴾١﴿ ينة ني ؤف م  م 

﴾٢﴿ ذةا ت  اي لنى ـوة عة اناى وة يمة مف اي ادةتفه  يةات ه  زة مف ان ه  لةيف مفل يةتف عة بح ه  ةــتةــية رة كح ۛــل ـــوة ونة
ا م ـئ كة ه ـا وللن ﴾٣﴿ ينة ي  ةذي ونة الـيـقيـاللح م ـم  لنوةة وة ة قفـصح زة ا رة ة ۜـنفـمف ي ـنةاه ـمح ونة ق  ف 

ۜـحة ى ات  ع  دة مفــلةه  قاح جة مف دةـنفـرة بح ه  مةرة ق  ـف ــغفــ وة زف ر  ة  وة ۛـكفرة يم  ري ن ونة ؤف م  الفم 
ااكف جةكة  مة رة بح كة  الخف نفرة ت كة م  يقاىـب الف بةيف ة فةري نح اي قح   وة ينة حة ني م  ؤف نة الفم  م  ﴾٤﴿

اـي  قح  ف ي كةـد  ل ونة جة ا الفحة دة مة ةنة بةعف  تةبةيح
ا ي ۛساق ونةـكف اةنحةمة ﴾٥﴿ ه ـكةـــلة ۙـار  ونة

د  ذف يةع  اي دةى الحن  م كموة ن  ايحف تةيف اائ فة ة الطح ﴾٦﴿ لةى ه  اي ت  وة وف ۜـمف يةـالفمة نفظ ر ونة
تةكمــلة دح ونةــمف وة ة وة ةـرة ذةات  الـيفـغة النح يد كملة ون كمة  تـةكف وفـشح ي ري مف وة ة اـالنح هة
ة ــي  النف قح ة ب ـحةــــالفح  ات ـــل ـكفقح يةــــمة ۙـــا ف ــكفـرة الفــــعة دةاب ــطةــقفــهي وة ينة ري الحن 

﴾٨﴿ ة ــح ـي ـل  ةقح قح لة الفــبفـوة ي  الفحة لةـا ط ـبةــط  هة الفــكف وفــلة وة ۛــجفــم ــر  ونة م  ر  ﴾٧﴿
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ة بـح مف ب اةلفف كمدح  ـم ـي م ـمف النحيـك ـا ۛب لةـجةـتةـ فةاسفمفكمرة ذف تة يـاي تةغي ث ونةــسف
مة ةالحن ه  ــــلةــــعةــــــا جةــوة ى  ايلح رن ب شف ﴾٩﴿ اـــنة الفـــم  لن نةــيـــرف د  فيـــم ة   كفئ ـــمة

ۛ كمــــوب ـل ـــق  ةمف ا النح مة ة م ـصفـ وة لح د  ـر  اي نف ۜ نف ع  ة      الحن  ةاي نح الحن ة ب هي ئ نح وة ل تةطفمة
يـك م  شحي ذف ي غة اۛس المةـالنح  اي ل  عةـعة ي نةزح  ه  وة نف مفكملةيـفـنةةى م  ﴾١٠﴿ يز  حةـعة ۟ـزي يم  كي

اـال ااء  مة مة ة ل ـسح ۛب عةكم رةـهح ـطةـي ـاءى ه  ي ذف زةـمف ب هي وة ك مف ر جف يفطةان  نـف ة الشح نةـم 
ذف ي  بح كةي ـوحيــاي رة ﴾١١﴿ ب طة عةـيةـوة ل  ي ثةبح ۛت ب مفكمـوب ـل ــق لنى ـرف ۜ ه ـ وة ا مة دة ةقف الف

اـمةـالف ينة انمة واـت ـــبح ــــثةـــمف فةكمعةــــمة يــالنحي ة ــكفـئ ـلن ةذي يـــا لفـواۜ  ۛسـن ــالح قي لة ىـاي
ينةــالحة وا الكف ذي ر  ب ــاضفــۛب فةـــرح عفـفة ةعفـــوا فةــر  قة الف نةا ق ـــوف ل وب ـي ق ـفي

ةــــكة ب ـذن ل  ة واـــاقح ـــمف  ۛشاــــه ــــاة نح الحن ﴾١٢﴿ اضف ب ـوة ة بةـكم مفـه ــنفـوا م ــر  ۜـــلح نةا ن 
ة ق ــــۛشا ق ـــنف ي ـــوة مة ةــه   فةـــولةـــ  وة  رة س الحن ة ا  نح د ــدي يــ ۛش الحن رة س  ۛــو لةــوة ه 

ة  ل  وه  ـــو ق  ذ ـــمف فةكمـــذن ل  ينة عةـــا ف ــكةــلفـوة ال نح ا ۛبــري ذة اــع ــالف ﴿١٣﴾ ب  قة
ا ةـهةـا اليح ـية يـــا الح اـــــانمة نةـذي ةــــت ـيــقيــوا اي ذةا لةــن  يــم  الح واكفنة ــذي ر  فة ﴾١٤﴿ ة ار ـالنح

لح ـــنف ي ـوة مة ذ ــئ ــوف مةــــمف  يةــه ـــوة ﴾١٥﴿ ۛـــو ه ــوة لح ـلة  ت ـــاى  فةـفــزة حف ةدف  بةا رة م  الف
ة م  لح لنـــيح ــحةــتةـــا ل   ال وف م ـتةـــق ـــاى ل ـرح  فــحةــتةـــاي دفــقةـة   فةــئةـــى ف ـزاى  اي اـــد  ب  رة ه 

﴾١٦﴿ نة   ۛضب   م  ااءة ب غة مةالحن بة ةـهةــه   جةـــأف ون يـــ وة ۜ  وة ب ــنح يـمةــالف ۛســئفــم  ر ـصي
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ة كنـــمف  وة لنـــل وه ــت ـــقفـــتة ةنح مةـلةـتةـ  قةالحن مف   وة مةـيفــا رة مةـه  ذف رة ۛتــيفـۛت اي مفـفةلة
ة ۛى وة ل الحن من ءى حةــه  بةـنفــنة م ـيـنيــؤف م ـم ـل ية الفـبفـي ـ رة ا ةـۛســلة نح ة ناىۜ اي الحن لن ةكنوة نح

ل  ة  مفكمذن النح ة  وة يــــا ف ــكةــد  الفـــيفــكفن  ـــو  ه ـم  الحن نةــري ﴾١٧﴿ يم  لي يع  عة ۛسمي
تة وا فةــت ـففـاينف تةسف اـقةـح  نف  تةـتفـفةـم  الفكماءة ـدف جة ۛ  وة اي وا  فةــتةـنفـح  وةــه ــه  ﴾١٨﴿

نف  تةكملة اي ۛ  وة و د وا  نةـمف لةـع  ۛ  وة مفكمتـ ــئةــمف ف كمنـفــن ية عةـغفـنف ت ـع دف ر  يف خة
ا اا اليح هة ية ﴾١٩﴿ ۙ  ــــــث ـــــكفوف ـــاى وة لةــــيفـــۛش تف النحةرة ة وة ۟ــيـــنيــؤف م ـم ـــعة الفــــ مةالحن نة

اـــــان مة ة وا ــع ـــيــــ الطيواــــن  س  الحن رة لة تةه ــو لةـــوة ةـــــ  وة لح ا عةـــوة ه ـــنفــــوف ة يـــــالح نةـــذي
لة ك ون وا وة ينة تـة ةذي الح نةا قةال وا كة عف مف ۛسم  ه  ونة لة وة ع  مة يةسف ﴾٢٠﴿ النفت مف ۛ وة ونة ع  مة تةسف

ة ۛش نح ة الــــاي اا بح  ع ــرح ة وة ةكذـــب ـــــمح   الفـــــــصح ـــ الالحن دة ـنفــدح يــم  الح نةــــذي ﴾٢١﴿
لة ۜـــه ـعةـمةـ سفَلَراى ــيفــمف خةــــه ـــيـــ فيالحن   مةـل ــوف عةــــوة مف ﴾٢٢﴿ ونةـل ــق ـــعفـــلة ية

ا اــا اليح ـية هة ﴾٢٣﴿ ةـــتةـــــمف لةــــــه ــعةـــمةــوف السفــــوة لة ا وة ه ــــوة لح و نةــض  ر ــعفــمف م ـــوف
حن  واــب ـــيــجيــتةــــــ اسفواـن ـــانمة ة س ـــــلـ وة ل ل  مفكما  ـ اي ذةا  دةعةول   ـرح ة يـــالح نةـذي

يـــي  يي ۛ كمحف اعف مف اــوة ة ـلةم  ة وا النح قةـيفـ يةح ول  بةالحن ء  وة رف الـلفـنة الفمة هي وة ـة ب  اـنح ه  اـل  مة
نـف وا م  ينة ظةلةم  ة الحةذي يبةنح تفنةةى لة ت صي وا ف  ةق  اتح مفكموة ﴾٢٤﴿ لةيف و نةـۛشـحفـه  ت ـاي ر 

﴾٢٥﴿ ا ةـخة ۛـــــــــا صح اعف   ةى اــــلةـــــوة ةــــــم  ة وا  النح ا ب ـــــــــع ـــد    الفــدي يــــ   ۛشالحن قة
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ض  تة يــف ونة ف ــعةـضفــتةـسفـل  م ـيـليـقة ةرف ونةــاف ــخةــالف اذف  ذف النفـــكموة اوا اي مفـت ــر 
ةـال ةكمـــان ون يــــا س   فةـنح يح ال هيـصفــنةـمف  ب كمدة ـــمف وة ر  ةـــخةــتةــالنف  ية م كمفةــطح

ا اـهةـــا اليح ــية ﴾٢٦﴿ رة زة قة ة نةــمف  م كمـــوة ةـــعةــبةات  لةـيح ـالطح ونةكمشفــمف تةكمـلح ر 
ة الالحن تةـ وة ولة وة س  اـخ ـــرحة ا نةا ت ـون  ك مفـوا  المة يـــالحة واـون ـخ ـــــــ لة تةواــن ــنة انمةــذي
ا عف ـةـــــلةـــــوة اوا  ال نح ا  المفــــــم  ا ا ل ــــمة مفكمــوة ﴾٢٧﴿ ونةـــــلةـــعفــــ  تةمفـــت ـــوة ال نف م 

ا اــا اليح ـية هة ﴾٢٨﴿ ةـــنةـــتفــــــمف  ف كموة ال وف لة د   النح ة ة ۙ  وة ۟ـ ع الحن يم  ظي ر  عة ا ال جف ه  دة نف
نف تة ةـــــاي ة واــق ــــــتح لف لةــجفــية الحن قةاناىـف   مفكمـعة رف رف فح  كة يـ  وة ة يـالح اـــنة ان مةــذي واـــن 

﴾٢٩﴿ ات  ـة ك مف ۛسيح  نـف رفكمعة ف  يةغف ۜكملة مف وة يم ـعةـل  الفـضفـفةـ ذ  و الفالحن  وة مف ظي
ينة وا ل كف الحةذي ر  ت ـت وكة الوف يةـب ـثفـي ـفة ۜـقف ج وكة ر  ل وكة الوف ي خف ذف يةمف اي كةـب  ر ـكمـوة

ذةا اي وة ﴾٣٠﴿ يةــــكمــــمفــــوة ية و نة وة اـر  الفـيفـخةالحن  وة الحن ۜ  ك ر ــــمفـــــــر  ينةـكن مة ري
لةـثفــنةا م ــلفـق ــۛشااء   لةــوف نةـنةا لةـعفـم ـدف ۛسـوا  قةـال ـقة يةـــه ـيفـلةـعة لنىــتفـت  نةاـا ت ـمف ان

ذف قة اي ةال واـوة مح نف    اللحنه  انةـكفاي ﴾٣١﴿ ۙ اا ذة ا الۛســ  اينف  هنهن ة لح اا اي ليــاطيـذة ة ةوح نةـيــير  الف
نةــنةا ح ــيفــلةـرف  عةـط ـــاة مفــد  كة  فةــنفــع  ةى  م  ا رة جة اـهن ة  م ـــحةـــوة الفـــ ه ذة نفـــقح

بةـعةـي ــ ل الحن ا نة ـكفاـوة مة مفــذح  ه  ﴾٣٢﴿ ةـال ااء  الو  ائفـسح م ـــيـذةاب  الليــعةـنةا ب ـــت ـمة
﴾٣٣﴿ نف ال ۜــــــه ـــيـفي  ۛتـــوة مةمف ذح  بةه مف وة ه ـم  الحن  انةـكفا ـ  وة و نةـمف يةـعة ر  ف  تةغف سف

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

179



180

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8-Enfal Süresi Yaprak 10B Cüz 09 Süre 08 Sayfa 180

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٨﴿ َفاِل َنع وَرةو الع سو ﴾٨﴿ 180

ة  ي  ال ن ــدح ونة  عةـــص ـــمف   يةـــــــوة ه    الحن  م   ـه ــذح   بةـعةــــــلح مة مفـــــــــه ـــــــا لةــوة
ا ـــــحةـــالف مة ا م     وة رة

اـكف نف  الوف ل ـــــوا   الوف  ل ــا ن  ااءة ه ۜ   اي اـــية ااؤ ل  ه  ية د ـج ــسفـمةـالف
ا  مة انةـكفوة ﴾٣٤﴿ ة الف لح ةـم ــاي ة  ال كنـــق ونة  وة لنــتح ونةـــلةــعفـــية مف لةــثةرة ه ـــكذنح م 

ة  م ــيفــبةـــدة الفـنفـــع  لح اــــت   اي تةــكة واــو ق  ذ ـــةىۜ  فةـــد  يةـــصفـــــاءى  وة ت ــۛص مفـه ـــلة
ينة  ة الحةذي نح ونةكفاي ق  ف  وا ي نف ر  فة ﴾٣٥﴿ ا ۛب ب ــعةــالف اـذة ت مف تـةكم مة و نةــف كذنف ر 

وا عةـص ـيةـــل  ۜ يل  ــبيـنف ۛســدح  و نةــــف ـــنفــــي ـــۛســـــ فةالحن  ا ث ـــــق  ةــــهة مح الةـالمف مفــه ــوة
ةى ث ـــسفـــمف حةـــه ــيفـــلةـــعة ة ي ــــرة ۜـــب ــلةـــغفـــمح ة  ونة الح ينة ــــوة اوكفذي ر  افة ون ــكمــتة

نة الحن  يزةـميــيةــل  يۛث م  بي ةي حب  الفخة لة الطح عة يةجف وة ﴾٣٦﴿ لنى ةمة اي نح هة ۙجة ۛشر ونة  ي حف
ۛضه   عة ه  جةــكمرف ـيةــض  فةـعفــلنى بةـبةعف ه ـلةــعةـــجفــــيةـــفةيعاى ـــميــمة يۛثـبيـخةـالف

ينة لفــق  اواكف ل لحةذي ر  فة ةــهةـجةي ـفي ﴿٣٧﴾ ۜـنح ائ كة ه  مة لن ا س ـــم  الفـــا ول ۟ــــخة و نة ر 
دفــقةــــو د وا فةـع ـــــنف  ية اي وة ۛفۛ ـــلةـــدف  ۛســا قةــمف  مةـه ــرف لةـفةــغفـــي  نف ية واـتةـنفـاي ه 

قةا ت ل و تحنى وة ة ــنةـــتفـــونة ف كملة تـة ه مف حة ﴾٣٨﴿ ةـتف س ـۛضـمة ة ليـنح ة وح نةــيـت  الف
ين   ۛ    ه  ـــــــــــلح ــــــــــكمالدحي حن  ا  فةــــــــهةــــــتةــــا  ن   انفـــــ فةل  ةـــــــوف ا نح ية ونةــــك ـــــــــــوة

اي نف تة ةـــــوة ا فةــــــوة لح ةــــلةــــا عفــوف اوا النح م  ة  ﴿٣٩﴾ ا يةــ ب الحن ير ــصيــل ونة  بةـــمةــعفـــمة
﴾٤٠﴿ ة ۜ   ن كمـــيــــوف لنــــــ  مةالحن لنى  مةـــعفــــــــمف وف ن   الفمة ةــمة  الــــــعفـــوة ر ـيــصيـــنح
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ة نح ا غةــال ء   فةـت مف  م ـمفـن ــمة ةـنف  ۛشيف حن   اةنح ول ــــخ  ل  ة س  ۛسه   وة ل لرح م  ا لةم  اعف واـوة
بنــق ـالف الف ىـرف الفـامنـتةــيةـوة ابفـكي اـۛسـمةـى وة بيـن  الـين  وة ة ۙ اينفـسح  يل 

ت مفكم نف ل  يـوة ذ 
ا ب الحن  مة نةـبفـعة لنىـنةا عةـزة لفـنف ال اـوة مة الفـا يةـد  مة الفـان  يةـقة رفـف ـوف ىـتةـوف قة مفــت ـــنفــــانمة

ذف النف دف وة ة ــع ــالفـمف  ب ــت ـــاي ﴾٤١﴿  ۜ ان  عة مف الحن الفجة ء  قةــلح  ۛشــك  ىـلنــ عةوة يــيف ر ـدي
ى  وةــصفـــق ـــدف وة ة  الفـــع ـــلف اـمف ب ــــــوة ه  ةـال ون لةـــفةـــب   السفـــكذرح اـيةـــــــالدح  نف
لةوف تة ا عةــوة خفــدف ت ــوة ۙ ــيــميـالف مف ف يــت ــففـــلةــــتةــمف  لة اد  لنعة نفكن وة نـف ۜكمم  مف
ۙالحن  ع ولى فف راى كةانة مة ة ــنةـيح ــنف بةــلةكة عةــنف هةــــل كة مةـــهفــيةــــ  ل  المف يةـيةقفــل  ض 

﴾٤٢﴿ ة عةــنف حةـــينى مةــحفــــوة ية ۜ  وةــنةـيح ــنف  بةــيح ة اي ة  ة نح ۙــيـليـــع  عةــيــميـلةۛس الحن م 
نةا الحن  ي مة كة قة في لةـليــم  يــيلىۜ وة يراى لةكفمف ــه كفوف الرن لفـفةـثي ت مفـش  ذف م  اي يـكةه  ي ري

ة مف ة ـــك ـلن ر  وةــالف ة نح ةـــۛس  الحن ةــلح نح ۜ  اي م ـــيــــليــــه  عةــــمة مف  ف يـــت ـــنةا زة عفـــتةــــوة لة
ذف ي  مفــت ــيفــقةـــــتةـــمف اي ذ  الفـــو ه ـــم كمري يــــوة اي ﴾٤٣﴿ و ر ـــصح ــذةا ت  الــــب  د 

حـــــقةــــــلى   وة ي ــيــليــــ قة مفكمن ـــــي ــــال عف ي ال عفكمل ــل  مفــــــه ـــن ـــي ـــــمف   فاي ي فاي
﴾٤٤﴿ يةــقفـــيةـل  ع ـانة مةـكفاى  رـ المفالحن  ض  ۜـفف لةولى اي جةـــت  الحن  ىـ وة ۟ـــع  الف م ــرف ور 

ة ينة   انمةـــالح اـــــــذي ذةا  لةــن  واـــت ــــب ــــــا ثفـةى    فةـــئةـــمف    ف ـــت ــيـــقيــــوا   اي ا اـا اليح ــية هة
﴾٤٥﴿ اذف  وة

ة ر  واـــكم ةـــــعةـــــــيراى   لةـــــــثيـــــــكف  الحن ۛــح ــــل ـــــــففــــــمف  ت كمـلح ونة
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ة  و لةالحن ۛشل وا  وة تةـتةـوا فةـنةا زة ع ــه  وة لة تةـ وة رة س  ۛبــهة ذفـفف واـع ــــيـــــطي  ال وة 
واـو ن كموة لة تـة ﴾٤٦﴿ ا ۜ ري يح ك مف وة وا ب ر  ة صف نح ة اي اب ــــــــ مةالحن ة يـــعة الصح ۛــــري نة

ج ـخة ارىا وة ر ـطةـمف بةــنف د  يةا ر  ه ــم  واـرة و نة دح ـص ـنحةاس  وة يةـال اءةئن ة ا لح ينةـكة ذي
يحةنة ذف زة وة اي ﴾٤٧﴿ ۜ ل ـيـبيــــنف ۛســـعة ا يةــ ب  الحن    وة  الحن  ل ونة  م ـعفــمة يط ـحيـــمة

اـيفطةان   العفـالشحة نة وفـيةــم  الفكمـــۛب  لةـال ـغة مف  وة قةالة  لةــه ـــلة مة مة  م  م ـه ـلة
ار  لة يــوة اي نحي ۛ  فةكمــجة ةـــلةــــمف ااءة ت  الفـــا تةـمح ۛصكفتةان   نـةــئةـف ـرة نحةاس ـال

قة ه ـيفـبةـق ــعة نحيـ وة يء   م ــي بةـالة  اي ايكمنـفــراي ح ن اـمف  اي ى  مة تة ي الرن وفـلة نة رة لنىــعة
ذف  ية ول ـق ـــــاي ﴾٤٨﴿ اي ح ن ۜ   اف ـــــي الخةــــــاي ة ۟ـــع ــــد  الفــدي يـــۛشالحن   وة   الحن ا ب  قة

ينة الحةذي ي ق ل و ب وة مف مةـ في اـرة ض  غةــه  ة هن ء  دي ي ؤ لـــرح ا ۜــه ـــن ـلة مف ونةـق ــــنةا ف ــم ــالف
﴾٤٩﴿ ةـــتةـــنف يةـــوة مة ةـــــــفة الحن   لةىــلف عةـــوة كح ة ا  نح م ــــيــــكيــــز  حةــــزي يــــ عةالحن

ذف ية ينة  وة فحةىــــتةـــــاي ةذي واۙ  الفكفالح ر  اـمةــفة ر  ب ــــة   يةــكفـئ ـــلن ونةــضف لة اىــوف تةـــوة رن
اـذن ل  كة ب مة ﴾٥٠﴿ ۛ  وةـه  رة دف بةا ال مف وةـه ــهة وـو  ج  ذةا ق وا ذ و مف يق ــحةــۛب الف عة ري
أفب  دةــكف ﴾٥١﴿ ةـقة يـ تف الـمة دح ة مف وةكميفدي ةالنح ةــظةـــۛس ب ـيفــلة الحن ۙـبيـعةـلفـل  م   لح يد 

ة الح يــوة ۜ  ـه ـل ــبفـــنف  قةـــم نة   ـــذي وا  ب كفمف ر  يةـفة الحن   ا ت ــان ۙــــرف عةـــانل    ف  وف نة
﴾٥٢﴿ ۜ  ــو ب ـ ب ذ   ن الحن  م  ــــذة ه ـــــاة خةـــفة مف ة ه  نح ة  اي اب ـ قةالحن قة يد  الفع  يح  ۛشدي و 
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ة ــب  ةاةنح ةى  النفــن  راى ـيح ــغةــك  م ـمف يةــ لةالحن مة ا عةــعةــعف هة م ـقة لنىـمة تحنىــحة   وف ل كة ذن
ل  ب  ان أف دةـــكف ﴾٥٣﴿ وا مةــيح ــغةــي  ۙ ـف ـنف اةــا ب ـر  مف ه  ة  ال  وةس  ة نح ۙالحن يم  لي يع   عة  ۛسمي

ةوة ينةـالح ۜ ـه ـل ـبفــنف قةـ م ذي ب ــكفمف ة ۛ انيةات  ـوا ب ـذح مف بح ه  مفنةاـكفـلةـاةهفـــفة  رة ه  ۙ رفـف  نة وف عة
ال ـ رةـــــغف وة اـــقف عةــلة ف  ان  اـنة ۛ  وةـرف  وف نة

يــل  وا  ظةاـن اـكف لح ـــكم نةــمي مفـه ــــو ب ــن  ذ ــــب 
ة ۛش نح ة الـــاي ةـرح اابح   ع  دح ينة الحن  دةـــنفــوة وا فةكف الحةذي ر  ۛ مف لةـه ــفة ن ونة م  ي ؤف ﴾٥٤﴿

اهة ينة عة ة يةـاللحةذي مف ث مح ه  نف ونة عةـق ــنفـدف ۛت م  يــه  دةــهفــض   مف في
ة ــلح  مةـكم ة رح ﴾٥٥﴿

ةــفة مح ةـفةـقةـثفـا تةـا  مف  ف يـنح نف ه  مف مة دف ب ه  ب  فةۛشرح  رف الفحة ﴾٥٦﴿ ه  ةـلة ية مفــوة ونةـق ـتح
محة اي ةــافةـخةــا تةـوة م  ـقةنف ــم  نح يةانةةىوف خ  ﴾٥٧﴿ مف لةـفةـلفـخة ةـعةـه  ةـــية مف ـه ـلح ة كح و نةـــــذح ر 

لةوة  ﴾٥٨﴿ لةــب ـانفــفة ۜـلنى ۛسـمف عةــه ـيفـذف اي ااء  ة  وة نح ة اي ي الحن بح ـ لة اائ ــالف ح  ۟ــيـنيـخة نة
الع  واـــوة دح  ةــية ﴿٥٩﴾ ۛسبةنح ينة حف وا ۛسكف الحةذي ر  ةـبةـفة نح واۜ  اي ي ـق  مف  لة ز ونةـه  ج  عف

ة   وة م ـــق  نفــم  ة يفل   ت ـط  الف بةا نف   ر ـــوح ونةـب ـرف ه ـــخة اـه ــلة مفـت ـعفـطةـتةـاسف مف  مة
ةـــــ وة عة الحن  يــــخة ان مف   وةكم د  وح ۛـــه ــــو ن  نف  د ـــنة   م ــري ةــــهي  عةـــب   لةمف د  وح
مةـه ـم ـلةـعفـ ية اللحن  ۜ  وة ء  فيــنف ۛشـــوا  م ـق ـف ـنفــت  اـمف ل ـيــبيـۛس يـيف وـتة لةم  ۛـنة عف مف ه 

لفم  ة وا  ل لسح نةح  اينف  جة وة ﴾٦٠﴿ لة وةـي   الحن  ة اي ال نفكميـفــفح ونةـظفــت  مف  لةـت ــمف وة لةم 
تةـهةــحف لةــنةـا جفـفة ﴿٦١﴾ ةـــا  وة ۜ لةىــــلف عةـــوة كح ة الحن  نح الــه  ه ــ اي ةـوة يم ـيع  الفـميـسح لي عة
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 ي ري
ا دة ع وكة فة يد  ةـوا النف يةخف بةكةـحة ا نح ۜ سف ـةــــــه    الحن  ةذييوة الح يح دة كةــــــي  ال اينف وة

اللحةۛف نة وة ۜ لةوف بةيف مف ۛت ق ل وب ه  قف ا النففة ض  ف ي مة ةرف الف ﴾٦٢﴿ هيـنةـب  ر  ۙ صف ينة ني م  ؤف ب الفم  وة
ة اا اللح ةـل و ب ـۛت بةيفنة ق ـففـمة نح لنك  مف  وة ة ه  ة  الالحن ۜ  ــه ــنةـــيفـــۛف بةـــلح ةمف نح ه ـــــاي مي يعاىـجة

ا يح  اـية اـال ةب يح  هة ب كة النح سف مة الحن  حة ة ن ــــوة نةـــــكة م ــعةـــبةـــاتح ﴾٦٣﴿ يز  زي يم  عة كي حة
اا يح  ية اـــال ةـال هة ض  الف ب يح ــنح رح  ؤف م ـحة ۜـق ـلةى الفـينة عةـنيـم  تةال  ﴾٦٤﴿ ۟ـيــنيــؤف م ـم ـالف نة

نـف وـ ۛصاب ر ونةـشفـ ع مفكمم  اـغفـنة ية ر  ة ل ب وا  م  ك نفـئ نف يـة اي ۛ  وة تةيفن  نف نفكميـة اي
ا ة م  اـل ـغفـية ة ـــــــئ ينة  ــــم  افاــوا اللفـب  ةذي وا  ب اةكفنة الح ر  ة فة م ـنح مف  قةوف ه  مفكمــنفــم 

نة خةـاللف ةـــن عةـعة الحن ۛف ـفح ك مف وة يـك مف ۛضعفـنـف ة في ۜفال مة النح ا ﴾٦٥﴿ ه ونةـقةــففـية  لة
نـفكميـة ائةة   مفكمنف  م  ة  يةـاب ـۛص  م  ةـل ـغفـرة ائ نف يةـيفـتةـب وا  م  اي ۛ  وة نفكمـــن  فةا نف

﴾٦٦﴿ ك مفـم  يفن ف ـاللف نـف اوا اللففة ل ب  ن  ـ ب  يةغف ۜا ذف ا ب ـــعة الــــ مة الحن  وة  الحن  ة يــصح نةـري
ى  حةــونة  لـةكميح  النف يـةــب ـنةــــانة ل ـكف رن ا السف ۜ ف ي نةـخ ــثفـي  تحنىــه  ض  ةرف الف ا مة

ن خ ــــري يــــــــ   ي الحن اۗ  وة ــيةـــدح  نفـرة ۛض الــــعة ۜ   وة ـــــــد  الف الحن رة ةة ونة د ـري يــت 
ةـــــمةــــقة لةــبةـــــ ۛس الحن نة ـب   م  تةاـكنلة  وفـلة مفكمــسح ﴾٦٧﴿ يــعة م ـيـكيـز حةـزي

ا غةـوا  م ـل ـــكمــفة ة مفـت ـمفـن ـمح ﴾٦٨﴿ اـــيــفي م ـيــظيــذةا ب   عةــــمف عةـــذف ت ــخة ا الـمة
﴾٦٩﴿ ةـبىـــــيح ـــــلة لى  طةــــحة اتح ۜ  واـق ـــــــــا   وة ة ة  الحن نح ة اي حيـف ـــــ غة الحن ۟ــــيـور  رة م 
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ةـال يف يـنف  فايـمةـل  لفـيح  ق ـب ــنح ةسفـمف  م كمدي يــال نف يةــنة الف اۙى  اي لةم ــعفــرن ا اا اليح هة ية
ي ت ك مف ق ل وب ك مف في راى ي ؤف يف ذة خة اا ا خ  ة مح راى م  يف نـف خة لةكمم  رف ف  يةغف ۜكممف وة مف الحن 

نف ي  اي يــوة واــان ـدف  خةـقةــكة  فةـتةــانةـيةــوا خ  د ـري ﴾٧٠﴿ الحن  م ـيــحي و ر  رةـف ـــ غةوة
ة نح اي ﴾٧١﴿ ة ۜ  ـنفـنة  م كفـاة مفــل   فةـبفــــنف  قةـــ  م الحن مف م ـيـكيـــم  حةـيـليـــعة الحن وةه 

ا هة اـجة وة جة وا  وة وا  ب  ر  د  ال ـهة وة النفـاةمف مف وة مفـه  ه  يف س  يل    في ۛسبي ينة انمة ةذي ن واـالح
ة نةـذي يــوة الح ا وة اـۛصــنة انوة وف اوا ا وللن اــمف الوف ل ـه ـض ــعفـ بةئ كة ــر  ۜــعفــبةاء  ـية ض  الحن 

لة وا  مةــا ج ـهةـمف ي ـوة نفـمف  م كملة اـر  مف  م  يةت ه  لة ء  نف وة ۛشيف الحة يــوة واـن ـنة انمةـذي
اـي  واۛ  وةــج  هة و ن   اي ر  تةنفۛصر  ر  يـمف ف كماسف ك م  النحةصف لةيـف ين  فةعة الدحي تحنىـحة

﴾٧٢﴿ ة لح لنى اي نـةــقة عة م  بةيف ۜكموف يثةاق  مف مي نةه  بةيف ل ونة بةالحن وة  مف وة مة ا تةعف ير ـ ب مة صي
وا بةكف ر  ل ـه ـض ـعفـفة بةـمف الوف ااء  تةـعفـية ة لح ۜ اي تفكمل وه  تـةـعةـففـض  نةة ـنف ف  ينة ةذي الح وة

ينةوة ن وان الحةذي ا امة هة ر ووة ا اجة جة د وة ي واهة يل  في ۛسبي ﴾٧٣﴿ ض  ف ي ةرف ۜكف  د فةۛساوة الف ير  بي
ة الح نةـوة ا وة وف اـۛصـذي ينة انوة اوا ا وللن ىــونة حةـن ـؤف م ـم ــم  الفــه كة  ـئ ــر  مفـه ــاۜ لةقح الحن 

ة الح ينة انمةــوة هةـنف بةــوا م ـن ـــذي د   وة واــاجةـعف ر  ﴾٧٤﴿ ق  ـف ـغفـمة ر  زف ة   وة يــكفرة م ـري
عة نـفكممة ائ كة  م  ام  كممف  فةا ول لن حة ةرف ا ول ل وا  الف ۜ  وة ه مفمف ض  بةعف اهة جة واــــوة د 

﴾٧٥﴿ لن يـــعفــــبةــب  ىــالوف ۜ اب ــتةـــــكن ض  في ة  الحن  نح ة اي عةـۛش لح ــك ـب  الحن ء  يــيف م ـلي
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بزح

﴾٢﴿
بةة           ةوف ة  التح ورة         س   

و ل  وة الحن  س  لةــــرة ا اي ة ىـهي يـالح كيـم ـالف نةـمف  م ــت  دفـهة اـعة نةـذي ر  ۜـشف ينة ة  م ــبة ااءة نةـرة
وا ف يـفة يح  ض  سي ةرف بة الف ر  ـالرف ه  ةة الشف ر عة يف ك مف غة اوا النـحة لةم  اعف ز ي وة ج  م عف ﴾١﴿

ال ذةان  م  س  الحن نة ــوة رة اـول ـوة لةهي ىـ اي ﴾٢﴿ ۙ ة الحن  ة   وة ال نح ز يـ م الحن ينةـالف خف ري كةاف 
جح  مة الفحة ة يةوف  الف

 بةر كذ
ة ة النح نة الحن يء  م  ۙ  بةراي ينة كي ر  شف ۜالفم  ول ه  س  رة النحةاس  فةا نفوة

لةـيفـخة نف تةكمر  اي ۛ وة ةـمف لح ة مفـت ـيفـوة اوا النـح لةم  ز يكمفةاعف ج  ر  م عف يف مف غة وةـت مف فةـت بف ه 
اهة ينة عة ة الحةذي لح ت ـاي نةـدف مف م  ﴾٣﴿ ۜ ينة الحن  الحةذي ر  بةشح  واكف وة ر  ۙ فة يم  ذةاب  اللي ب عة

ة وك مف لةمف ث مح ـاى يةنفق ص  لةمف ۛشيف وا وة ر  ك مف ي ظةاه  لةيـف داى عة اوا   الحة فةاةت مح  ينة كي ر  شف الفم 
ذةا انف لةخةـۛسـفةا  ﴾٤﴿ لة مفـاي ه  ه ـعة يف دة لنىـهف ۜ ـم  مف اي مف ت ه  ة ةدح نح ة اي بح  الحن ينة ي ح  ةقي تح الفم 

م  فةاقفــالف ر  ينةـت ل وا الفـح  كي ر  شف يفث  م  ت  حة دف جة مفـوة خ ذ وه  مف وة وه  م  ة ر  الف ه  شف
اقف وا لةـع ـــوة ةـكم مفــه ــد  ۛصـمة لح ۛ  فةــرف القةـاب ـا نف تةـد  واـوا  وة ام  ا مفــر وه ـص ـــحف وة
ة كن يــۛس لح واـــخةـــوةة فةـــالزح ۜ  ايــه ــلةــبي ة مف ة نح ور ـ غةالحن يم  ف  حي رة ةــال اـــتة ان لنوةة وةــصح و 

مة عة كةلة مة تحنى يةسف ه  حة رف كة فةاةج  ارة تةجة ينة اسف كي ر  شف نة الفم  د  م  نف الحة اي وة ﴾٥﴿
﴾٦﴿ ة البفــ ث الحن  ةــكة  ب ــل  ه ۜ  ذنــنةـأف مةــه  مةــغفــل ــمح يةــمف قةــه ـــاة نح ۟ــلةـــعفــــوف م   لة ونة م 
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دةــــنفــوة ع   الحن دة  ــنفــد   ع ـــهفـــنة  عةـــيــر  كيـشفـــم ــلفــو ن   ل كميـة ۛفــــيفـــكف
ة ة  الح لح يـاي ت ـــاهةـنة  عةـــذي ۛــحةـــد   الفــج ـسفـمةــدة  الفـنفـــمف   ع ــدف ا م  رة س  اـو ل ــــرة هي

واــيــقيــتةــاسفـمف   فةكمــــلة ة ـه ـــــلة م  نح ۜ  اي ةمف بح ـــح ـــ ي  الحن ا اسفــفة ا م ـــتةـمة واـقة
وا  عةـــهةــــظفــــنف ية اي ۛف  وةـــيفــكف يةكميـفــلةــر  ب واـرف ق ــمف  لة ﴾٧﴿ ةـم ــالف ينةـقيــتح

ة لة ذ  مح ى وة لح و نةــةىۜ   ي ـــاي ا ه ـــاة ففــمف  ب كمـــرف ض  تةــه ــوة ىـأفبنــمف  وة مفكميــــــــفي
ا  ب ـتةـــايشف ا ت ـانيةـرة وف ﴾٨﴿ ال ـــــه ـــــل و ب ـــــق  ۛ   وة ه ــثةــــكذمف ۛــق ـــا س ــمف  فةــــر  ونة

وا عةــۛصــلى  فةـــيـليــقة ةــل ـيـبيـنف ۛســـدح  نح ۜ  اي ا كةـه ـــهي واـان ــمف ۛسااءة مة ناىـــمةـــ ثةالحن 
ق ـــلة ية ةــؤف م ــي م ـب ونة فيـرف ذ  مح لة ى وة لح اــن  اي لن ا ول م ــه  كةـئ ـةىۜ  وة ﴾٩﴿ ل ونةـمةــعفــية
الــاب ـنف تة ا ـــــفة وا ال وا وة ةـقةا م  ا  الــــــلنوةة وة ان تةـــصح ة  كنـو  وةةــزح ﴾١٠﴿ و نة تةد  عف الفم 

﴾١١﴿ ا ن ــا  خفــفة ن  يـمف ف كمـــوة ۜ وة ين  نيةـصح ـفةـالدحي م  يةـقةـا ت  ل ـل  الف و نةـوف لةم  عف
نف بة انةه مف م  ي دي ين ـعةــمف  وة طةــد  ه ـهفـد  عةـعفـاليفمة مفكمن وا في نف نـة اي اواكفوة ث 

ةــالئ  ةكمــةة الفـمح نح ۙ اي ر  ا ـه ـفف مف ـانة لةـمةـاليفمف  لة ةــعةــلة ه  ونةـه ـتةـنفـمف يةـه ـلح اواــت  اـقةـــفة ل 
ت  ا ت ــاللة ماى نـةـــل ونة  قةــقة اواكفوف مف ـا نةـمةــ  ال يفث  وا  ب ــ وة هةه  اج ـــا خفـــمح  رة ﴾١٢﴿

ة مف   الكمدة ؤ ن ــــمف   بةــــــوة ه  ۜ   ال تةـــــلة  مة وح ة ة  ۛوف ــــۛشـــــخفــــــرح مف نةه  ة س  و ل ــالرح
﴾١٣﴿ نةـــيــنيـــؤف م ــــمف   م ــت ـــنفــــــكموف ه   اي نف  ــۛشــــخفــــقح   ال نف  تةــــ الحةا لحن  ــفة
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ز  ه ـمف  وة ي كمدي يــاة يفـب  الحن م  ـه ــبف ذح ـعةـمف ي ـــه  رف ـخف يةنفص  مفكممف  وة ل وــات ـقة
ي  ـظةـيفــبف غةــذف ه ــوة ﴾١٤﴿ يةــه ـيفـلةــعة ۙــيـنيـــم  ؤفـــم  م  وفـــورة قة د ـف  ص ــشفـمف وة نة

ية لنى مة الحن و ب  ــت ـــوة ۜ  وة ـنف يةـعة م ـيــكيــم  حةـيـــليــعة  الحن ۛشااء  ۜـــه ــل و ب ـــق  مف
بفــالمف حة لةــكم رةــتفــمف  النف ت ـت ـس  ةــوا  وة اهةـي  الحةذيالحن لةم  ـعفـية اـمح واـــــنة جة د  ﴾١٥﴿

ةــمف   يةــــوة لة ذ وا   م ـتح س  الحن   نف  د  و ن   ـــــخ  رة لة لةـــــو ل ـ وة هي وة مفكمـنفــــــــم 
ينة كي ر  شف ا كةانة ل لفم  مة ﴾١٦﴿ لي ينة  وة ني م  ؤف ةىۜ  وةـالفم  االحن يجة ير  ب مة بي ۟  خة ل ونة مة تةعف

دةـمة ينةالحن  ۛساج  دي اى ۛشاه  لن نف عة مف ب الفـف ـال ه  ائ كةكمـس  ۜ ا وللن ر  فف واـية النف ر  م  عف
ا نحةمة ر  اي م  دة يةعف ۛساج  مة ﴾١٧﴿ ال ـب ـحة مة ف يـطةتف العف ۛ وة مف ةار  ه  ونةـه مف خة النح ال د 

الف ب الحن  م ـيةـوة نخ  وف القةـالف تةـر  وة ان لنوةة وة ة ة ىـامة الصح وةةـكن الزح نةــــــــمة نف انــــــــمة الحن 
ة نة الفـ فةالحن ك ون وا م  ائ كة النف يـة لن ى ا ول ا سن ينةـهفـم ــعة تةدي لة ةــخفـــــمف يةــــوة لح ۛش   اي

لفت ـالجة ايةـعة قة ةةـمف س  ارة مة ع  ااجح  وة د  ةة الفحة ج  سف ام ـالف الفمة رة  حة
نةـنف انمةـمةكف ﴾١٨﴿

جةـــخ  ۜيل  ـبيـۛس يـدة فيــهة اـر  وة ية الحن  دةــنفـو ن نة ع ــتةـسفـــلة الفب الحن  نـــيةــ وة وف م  الف
ة ينة انمةـاللح اجةـن ـذي هة واـوا وة ر  ﴾١٩﴿ ۜ يــهفـية  لةالحن  وةالحن  مة الـقةـالف د  ةاـوف نةۢـيـميـل  ظح

ۙ  العفـــه ـــس ـــف ـــمف   وة النفـه ـــــوة ال ـــمف اةــب  م ــــظةـــمف يل   ي ۛسبي وا في د  اهة جة الحن وة
﴾٢٠﴿ ـــدة ــــنف ـــــــةى   ع  ۜ   دة رة جة اا   الحن  ــــفة ـــــــــم    الف ـاــــئ ـكة   ه  ا ول لن و نة ئ ــــــز  وة
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بح  مفـرة مةـب  ه  حف ر ضفـنفـــة  م ـرة اــه   وة جة وة ةــن   وة مف   فيــــات  لةـنح اــيـه  هة مف ر  ه  ي بةشح 
ا ينة  فيـل  خة اــــدي ةـــــا البةـيهة نح ة داىۜ اي ا ـنفـع  الحن ر ــالجف دة ه  ﴾٢١﴿ يم  م ــــــنة ۙـيـــقيـــعي م 

اا ن  ية ينة انمة ةذي االح ااءةـاليح هة بة اوا ان ذ  تةتحةخ  ا نة اي مف  وةكموا لة وة مفكمــخف ﴾٢٢﴿ يم ـعة ظي
رة  عةكمــبح وا الفــحةـــتةــاسف ي لةىــفف ي مةـمةــا لف ۜ  وة ة تةوةــنف  يةـــان  مفـه ــلح ل  ن ــالوف ااءة اي ية

نف ـــق  ااؤ ل ــكفلف اي بة مفكمانة ان ﴾٢٣﴿ اــمف فةكمنـفـم  ةاــم  الـــكة ه ـئ ــا وللن ونةــل  ظح م 
ا ن ـــخف اي وة اج  زف ال مف  وةكمـــوة عةكمــوة ت ـيـشيـمف  وة مفكمــرة اا ؤ ل ــــبف ال وة مفكمنة

وــــت ــــرة ففـــتةـــاقف نة   ـــۛشـــخفـــــة   تة رة اـجةــــا  وة ت ـهة م  ا دة اـۛســكفوف هة المف ال  ـــــوة وة
ۛضــتة نـةـرف ااــوف لةــ الحة هة ة اي هيــــو  ل ـس  رة    وةالحن  نةــمف م كميـفـــبح مة ن كنۛسا ــوة

ة رةــتةـــفة وا حةــــبح ۜ وةــــاة مفــ ب الحن  ت ية أفـــتحنى يةـــص  هي الحن ر  ج  ي ۛسبيـــوة ا د  في ل هيــيـهة
الحن م  كمرة ــۛصــدف نةـقةــلة ﴾٢٤﴿ ي الفــهفـــــلة ية مة  الفـــقةــــد  ا س ـــوف ۟ـــيـــقيـــــفة نة

يةـيـثيـــكف ۙ  وة ة  ۙ ايـيفـنةـمة ح  وفــرة بةتـفـال عف ذف ن  ـ كمجة رة ت ـثف مفكممف كة اط ـــمة يـفي نةـــوة
ض كمــــيفـلةـــتف  عةــــا قةـۛض اى  وةــــيفــــمف  ۛشكمنـفـــعة ةرف م  الف ن ــغفــمف ت ــلةـفة

ة النفـث  لة ـمح يــــ ۛسالحن زة ه ــتةــــنةـــــكي ﴾٢٥﴿ اـــب  ح  مة ةــبةتف ث ــرة ة مح لح ت مف م ــوة ب ـيف ۛــدف ينة ري
عة النفـــؤف م ــم ـــالف لةىــوة ينة  وة وف ــمف تةــن وداى لةـــزة لة ج ــــني ارة هة س  لنىــعة هيـــو ل ــرة

﴾٢٦﴿ عة ةـــوة ة ۛب الح يـذح واۜ  وة ذن ل كفنة ـذي ر  الفـــــكة  جةــــفة ااء  يــــا ف ــكفـــزة نةـــري
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ۜ ـۛشاــــــنف يةـــــلنى مةـــكة عةــــد  ذن ل ـــعفــــنف بةـــــم   الحن  ة يةــــث  الحن وة اء  و ب ـت ـــمح
ا ةـــااليح ـــية ا الح يــهة ةـــــنة انمةـذي نح اوا اي ا الفـــــن  ونةــكم ر ـــشفـــم ـــمة ﴾٢٧﴿ وـغة يم  رة ر  ف  حي

ب ـقفـية لةــفة دة الفـسفـمةـوا الفـرة ا م ــج  دة عة امة  بةعف رة مف  هنـحة اۛ وة ـه  اينفذة س ــجةـــنة
ا  ــضفـنف فةــ  م الحن م  كمــيـنيـغفــوف ۛف  ي ــۛســـةى فةـــــــلةـــيفـــعة نفل هي اي مفــــت ــــففــــخ 

ةــــــت  اـقة نة لةـــــــذي يـل وا الح ﴾٢٨﴿ ة   ـۛشا ۜ    اي نح ة اءة م ـــيـكيــــم    حةــيــليــــــعة الحن
لة  ب ب الحن  ن خ ـيةـــا لفــ  وة و نةـــــرح  م ــــحةـــــر     وة لة  ي ـــــــوف م    الف ن و نةـــؤف م ـــي 
و ل  رة    وةالحن  لة يةـس  قح   م ــــــنة الفـــي ن ونة   ديـــدي يــــه    وة نةـــــحة ا حة ة مةــــــــمة رح

د ـــنف  يةــزف يةةة  عةــــــج ــط وا  الفـعفــتحنى  ي ـــتةا ۛب   حةــك ــوا  الفـــا ون ت  ة ذي ينةـالح
يفــو د   ع ـه ـــيةــت  الفــــا لةــوة قة الحن ن   ــر   ابفــزة ﴾٢٩﴿ وــــــا غ ـمف  ۛصـــــــوة ه  ۟ ر  نة

ةـال ى الفــۛصــــــنح ۜن   ـــــيح  ابفــسيـــمةـــــــارة مفــوف ل ــ  ذن ل كة  قةالحن  ه  ت ــا لةـــوة قة
ةـــؤ ن نة  قةــــۛضا ه ـــي  لة الح يــوف وا  م كفنة ـذي ر  ۜـــــــبفــــنف قةــــفة ل  ا ه ــاة ففــب  ۛـه ــوة مف

ة اوا  الحفــخةــاي تح مفــــبةا رة ه ــذ  ﴾٣٠﴿ و نةــكمــــفة ؤف ــــــى  ي ـ النحن الحن  م  ـــه ــلةـــــا تةـقة
الف الحن   ن  و نف د ــــــــا م ـىـا بــال رف بة نةـيحة ابفـسيـمةــ وة مفـــه ـــــــــــا نةــبةــــــــــهف ر  وة

ة  ل  لح اواــــب ــــعفــــيةــــــاي ا ح ــــ  اي لند  ۛـــهاى   وة داى اـــــــــرف  يةـــــــمة ۛ  وة مة اواــــــا  ا  م ـمة ر 
لن ﴿٣١﴾ ا اي ة ه ـلة لح ۜ ـهة   اي ا نةـبفــــس   وة ا   ي ـــــــــه    عةـــــــحة ة و نةــكمر   ــــــشفــــــــــــمح
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ا ه ـاة ففـــب  ىـبة أفـية مف  وةـه ـوة ا   ن ـــــف ـــــطفــــــــــنف  ي  و نة ال د ــري يــــــــي  الحن  و رة ـــؤ ن
﴾٣٢﴿ ا النف ي  الحن  ة لح ة  ن ــــــــت ـــــ اي ه  وة لة وــــمح هة  الفــــــكفوف ــــــــرة و نةـــــــا  ف ــكةــــــر  ر 

قح  ل ـالف ن ـي وة دي رة ه  عةـظفـي ــحة لةىـه  وة ـة ه  ۛس ي الذييالح س  لةـــرف ىــه ــلف ب ا ه ـــلة وـرة دن
اا ةــــيح  ال ية ا الح يــهة اـــنة انمةـذي واــن  ﴾٣٣﴿ ين   الدحي

لةــكم ۙ   وة ر ــكف وفــلح هي شف هة الفم   ر 
ونةــكم

نحةاس ــوة الة الـــونة  المفـل ـــكمأف ـيةــلة ة  نح بة نةــيرىا م ـثيــكفاي ةحف الـالف ن  اـبةــهف رح ــار  وة
ۜ ة الحن  يـــوة الح و نةكذنة يـةــــذي ن ز  ل ـيــبيــنف ۛســـونة  عة دح ـــص ـــل  وة يةـا ط ـبةــالفــب 

ل ـيـــبيـــــي ۛســفي ة هةــال ةـــــف ــــۛب  وة الفــــــذح و نةــــف ــــــنفــــــةة   وة لة  ي ـــضح اـــق  هة
مة ي ـــية ى عةــحفــوف ا فيــيفـلةــمن يـهة ﴾٣٤﴿ ۙ يم ۙـذةاب  الليــعةــمف ب ــرف ه ــشح ــــبةـــفة  الحن 

مفــه ـــو ب ـــن ـــوة ج  ةــــــهةـــــا ر  جةـــنة ى ب ــكذـــت ــــمة   فةـــنح ا  ج ــــون مفـــه ــــبةا ه ـــهة
ة واـــذ  و ق ـــمف   فةكمس ـــف ـــنف ل  و ر  ه ــــوة ظ  ۜ  هنـــه  ا ـــمف ا مة مفـــــزف ت ـــــنةـــكفذة
ة ع  نح ة ةة الــــــــاي دةــنفـــــو ر  ع ــه ــــشح ــــدح ﴾٣٥﴿ ز  و نةــــــــن كذمف تـةـــــت ـــنفــــكم اــمة

مة خةــية الحن  ةـلةقة الــوف ات ــمنـسح وة اب ـتةـــكن يــراى  فيــهفــرة ۛشــۛشـــنةا عةـــاثف  الحن 
ين  واــل ــظفــلة تةــم   فةـيح ــقةـالف الدحي م  ۛض م  ةرف الف بةــنفــوة اا الرف ل كةــة  ح ــعةــهة م ۜ  ذن ر 

اــيـــر  كيـــشفــم ـــالف ةــنة كة اـــكفةى ــا فح مة ة النفـه ـيــفي ل واـــــا ت ــمف وة قةكمــۛســـــف ـــنح
﴾٣٦﴿ ا ت ــــي  اكمــــل و نةــقة ةــمف كة اعفـــا فح ةـةىۜ  وة اوا النح ة لةم  ةــم ـــعة الفــــ مةالحن نةــيـقيـــتح
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ينة ه ــــۛضلح  ب ــــي  ةذي واكف الح ر  فة ة نح يء  ز ـــاي ا النحةساي ر كمـــــالف ة   ف ي دة اــية مة فف
ا  ط ــي ــــل  ا ع ــــوة ة ةةـــــؤ ن دح اىــــا مـه   عةـــو نةـــرح  م ـــحةـــاى  وة ي ـامــه   عةـــلح و نةـــح ــي 
اـــــه ـــنة لةـــــز  يح  وء ـــمف س  ة مةـــــــــا حةــمة ة مة ــــــا حةـلح وا مةـــح ــــي ـــ فةالحن  رح ۜرح الحن 

﴾٣٧﴿ ال ــالعف ۜـه ــمة ي الفــــــهفــــــ لة  ية الحن وة  مف مة  الفــــــقةـــــــد  يــــــا ف ـكفـــــوف ۟ـــري نة
و اــــف ـــــم   انفكمـــلةلة ـيــقي ر  ا ةــــا اليح ـــية ا الح ينة انمةـهة ذةامفكمــــا لةـــوا مةـن ـــــذي  اي

ۜ   ال ةرف ض  مفــــــــت ــــيــــــضي رة الف ةالحن ل  ـيــبيــ ۛسيـفي ىــلة مف  ايــــــت ـــــلفـــــــا  قةــ  اثح
و ة    الـــحةــاع   الفـتةــــمة نفــين يةاــــدح  نفـوة  الـينــحةـــلف ب ا نخ  نةـــيةا م ـــدح  ۛ  فةــالف ة  اــرة مة
ة تة لح وا  ي ــف ــنفـــاي مفكمــــــذح  بفــــعةـــر  ﴾٣٨﴿ ن خ يـــــف  ة قةـــــــ الف لح ة   اي ل ــيـليــــــرة
و ه ــــض ــمف  وة لة تةكم رة ـــيفـــــغة رح  ا باىــعة ية ال ذة يماى  وة وف ماىــــلف قة د ـبفــــتةــسفـــلي

ة تة لح وه   فةـص ــنفــاي دفــقةـــر  ﴾٣٩﴿ ء  قةــلح  ۛشــك  لنىـ عةالحن وةـاىۜ  ـــــــيفــــــۛش ير ــيف دي
واكف ر  فة ه ـــــــۛصـــــــنة ذف  ال خف الحن  رة ةه ــــــــــــــــرة جةــــــــــــــــــ اي يـــــــــ     الح نةــذي

هي  لةــب ـــــۛصا ح ــــ  ل ول ـق ـــية ذف ه ــيفــنةـــية اثفــان ــثة ا ف ــــن   اي ذفار  ـغةــــالف يـــمة اي
ه ـــيفـــلةــه   عةــتةــنةــيــكيــۛس ةـــتة نح نف اي زة ة حف الحن لة  زةــــــــاةنفـــــــفة نةاۛ  ـــــــعةــــــــــ مةالحن

ينة ـل مةـكة ةذي لنۜىكفةة الح فف وا السح  ر  فة ة اليح ه  ب ــوة جةـمف تةـود  لةـن ــج ــدة ا وة وف هة لةـرة عة
﴾٤٠﴿ يــ عةالحن اۜ  وةـيةـــــــــلفـــــــــــــع ــــــــــية الفــــ ه الحن   ة ـمةـل ــكفوة  م ــيـكيــز  حةــزي
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وة ال ـب  مفكممف  وة النفف س كماة مف نف وا خ ــف ـــاي افــر  ث ـفة جةــاى وة ا لى  وة واــا ه ـقة د 
﴾٤١﴿ ۜل  ـيــبيـي ۛســفي نف كمــر   لةــيفــمف خةكمــذن ل  الحن  و نةـمف  تةـت ـنفـكممف اي لةم  عف

ي رة ضاى قةري داى  لةـعة راى قةا ص  ۛسفة لن باى وة بةع وكة  وة ـة تفـع ــنف بةكنتح دة انةـكفلةوف 
و نةـحفـيةـوة ۛس تةــ لة  ب الحن  ل ف  اسف جفــخةـــلةنةا ـعفـطةـو  نةاـــرة ةــشح ـم  الــه ــيفــلةـــعة ۜــقح ة 

ةم   ـلةـعفــية الحن وة نح ۟ــاذ  ب ـــكةــمف لةــه ــاي و نة ۛ  ي كمعةــمة ۛـه ـۛســف ــونة النفـكمـل ــهفـــمف مف
اــــعة ۛ ل ـنفـــــ عةالحن  فة ةـــبةـــتةــــتحنى يةـــمف حةــه ـــۛت لةــــمة الذ  نفـــــكة كةـنة لةــيح ﴾٤٢﴿

ية ةــتةأفذ  ن ـسفـلة يــكة الح نةـذي ﴾٤٣﴿ ة ينة ۛصــالح ينة ذ  اـكفـمة الفـلةــعفـوا  وة تةـــق  دةــذي بي
مفـــه ـــوة ال ــــاة مفــــد  وا  ب ــــا ه ـجةـــالنف ي  الف ب الحن نة  وـن ـــم  ؤفــي  م ـــيةــ وة نخ  وف ر ــالف

ا نحةمة تةاي ةـأفذ  ن ـ يةسف يـكة الح نة لةـذي ﴾٤٤﴿  ۜ مف ه  النفف س  ينةـم ـا لفـم   ب ـيـليـ عةالحن وةوة ةقي تح
ارف تة مفــــــه ـــــل و ب ــــــتف  ق ــــــا بةــوة نخ ـــيةـــ وة الف  ب الحن و نة ـن ــؤف م ـي  ر ــــوف م   الف
ا د ـــوة لة و  جةــــــخ ـــالفوا  وف ال رة ر  ﴾٤٥﴿ ي  رةـه ـــفة ة د ـتةــــمف يةـه ــب ــيف مف  في و نة رة دح
ةـثةـــمف فةـه ــــا ثةـعةـب ــــانف مفــه ــطةـبح ة عة لنــــه  ع ــوا لة دح ــــلة ة ةى  وة هةكفنف كنــدح الحن  ر 

خةـلة ج ـوف اـفي واـرة ا يـك مف مة وك مف د  زة ﴾٤٦﴿ قي اع ـالف عةــوا مة د ـع ــلة اقفـيــوة ينةـقة دي
ۛـنةــتفــف ــم  الفكمــــو نةـغ ـــبفـية ةة ة خة ل الوف ۛضـبةــايلح لة وا  خ ـــالى  وة مفكملة لةـــــع 

﴾٤٧﴿ ا ع ـــمف ۛسكمـــيـــوة في ة ۜ  ـه ـــــونة لةــــمح يم   ــعة الحن وة مف ةا ل ــالـب لي نةــيـميـــظح
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ةـــــوة قة و رةــــكة الف م ـوا  لةـب ـلح ا الفــغةــــتةــــابفد  ــقةــــلة ل ــبفــنف  قةـــ م ةة ـــنةـــتفـــف ــو 
﴾٤٨﴿ اــتحنـــــحة ونةـــــار  ه ــمف كةـــــوة ه  الحن ر  ــــرة المفـــهةــــقح  وة ظةـــحةـاءة الفــى جة

لة تةـنف لي ذةــــول  ائفـق ـــنف يةـــمة ۜي اللة ف ـــت ـــففـــي  وة ة ــنةــتفـــف ـــي الفــنحي م  مفـه ـنفــوة
اينف ﴾٤٩﴿ ة جةـط ـــقةـــۛس ةـــهةـــــواۜ وة اي نح يـــا ف ـكةـــــة  ب ا لفـــطةــيــحيـم ـــمة لةــنح نةــري

نف ت ـؤف ه ــس ـــتة  ة ـنةــۛســـحة اي ۛ  وة واـول ـق ـــة  يةــبةــيــصيـكة  م ـبفـص ـــمف كةــبفــص ــت 
ةــــتةـــــ وة يةل   ــبفــ قة نفـــم  ا  وةــوة لح ح ــــمف  فةــــه  وف ونةــر  اـــ الخةدفـــقة اـرة نةـــالمف اـذف نة

اـبةـيـصيــي  نفـلة لفـق  ة مةـنة لح عةـيــوف لنــوة مةــاۛ ه ـنةـ لةالحن  ۛبــــتةـــكف اـا اي لةىـــنةاۛ وة ﴾٥٠﴿

ةــتة لفــــ هةلفــق  اــــنة ب  وـص ـــــرة بح ة لح اا اي نة ﴾٥١﴿ ةــتةــيةــلفــ فةالحن  كح ونةـن ــؤف م ـم ـــل  الفــوة
ۜ ــيفـيةـنةـسفـح ــالف ن  نةـــ وة نةن  ةــتةـحف ك م ــبةـيــصيــي  مف النفكمـــص  ب ــرة بح ى دةـايحف

ا الوف ب  د ـنفـــــــع  ةـــــتةــــــنةا  فةــــــــدي يـــيف اةــــهي اــــــــرة بح واـص  نفـــــذةا ب  م ــعةـــــ  ب الحن 
وا طةـــف ـــ النفلفـــق  عاى الوف ـــق  هاىــــكفوف رف ﴾٥٢﴿ ةا مة نح نة وـص ـــرة بح ــتةـــــمف م كمعةــاي

﴾٥٣﴿ ةكمنـفـــبحةلة م ــقةـتةـنف ي ـلة نح ۜ  اي نةـــيـقيـــــا س ـوف ماى فةــمف قةــت ـنفـــكممف كمـــــمف
اــه ــا ت ـقةــفةــمف نةــه ــنفــلة م ـبةــقفــــالنف ت  ة لح ة ال مف اي واكفمف ـه ـــنح ر  فة ا مة مة مفـه ـعةـنةــوة

ةـو نة الـــأف ت ـــــية ة  وة ه ــــــــــــصح لح مفـــــــلنوةة   اي ب ب الحن  س ـــــــ وة لة هي  ــــــــــــو  ل ـــــرة وة
﴾٥٤﴿ لة ي ـۛســــــــكم ةـق ــــــف ــــنفــــــــــا لنى   وة لح ونةـــار  ه ـــكفمف  ـــــــــ وة ه ونة   اي
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ا الـه ـوة ال ـالمف لة لة مف وة ةـد  ه  وف نح ۜ  اي ا ي ـمف يد ـمة مفـذح  بةـعةـي ـل   الحن  ري ه  بفكةـلة ت ـفة ج  عف
تةــنف دح ــة  ال وـينــحةــــالف ر ونةـــاف ـمف كةــمف  وة ه ــه ـس ــف ــقة النفــزف هةـــيةا  وة ا ف يــب  هة
ة ب الحن  نة وـف ـل ـحفــوة ية نح نـفـمف لةـه ـاي مف م  ا ه  مة ۜ وة ك مف نـف لنكمم  ةــكنــمف  وة مفــه ــنح ﴾٥٥﴿

ونة مةـ يةوفـلة د  ـاى  الوف مةـلفـج  ات   الوف م ــجة ارة ة خةـــغة لىـــدح ﴾٥٦﴿ م  يةـــقة ق ـففــوف ونةــرة
يـ ف كة ز ــــم ــلفـنف يةــــمف مةـه ـنفــم  وة ﴾٥٧﴿ ةــلة لةــوة لح ا اي نة وـح ـمةـجفــمف يةــه  ه  وةـيفــوف

ا ــنفـط وا م ــا نف ا عفـــفة واهة ض  نف لة  رة اي ا م ـطةـعفـــمف ي ــوة ذةاــنفــوف اا اي هة ة ۛـقة دةـالصح ات 
ةوفـلة وة وامف ـــه ــ النح ض  ا رة ه ــل  وــس  رة   وةالحن  م ـــيه ــا ان تنـ مة ﴾٥٨﴿ ط و نة خة مف يةسف ه 
ل ـنف فةـ م الحن  نةاـــــيـــــؤف تيـــي ـــــ  ۛسلحن  س ـضف رة اـل  وـهي  وة ة نح ۙ  اي ا اــه  قة ب ـوا حةـال ــوة نةاـسف

ة ا الــــاي نح ةـمة ااء ـــقةـــــف ـــــــلفـــا ت   ل ـدة قةــــصح ـرة ﴾٥٩﴿ ا غ الحن   ىـاي لة ۟ـب ـــــــ رة و نة
الف ا م ــوة الفـيفـلةــنة عةـيـليــعة ا  وة ةــم ـهة ف يمف  وة ـه ــل و ب ــة   ق ـفةــؤة لح ي ۛسا كي ا لفمة ن ـوة

في يـوة ابف  الحن ل  ـي ۛسبي بيـال ن ــــوة ة ۜ فةـسح يــــيل  ةىـۛضـري قةــال الفــرح  ار  ميــا ب  وة ينةـغة
ةـــه ــنفــوة م  يـم  الح نةـــذي ﴾٦٠﴿ ۜ نةـــــم  يــــعة الحن وة        الحن  م ــــــــيـــكيـــــــم  حةــــلي

ۜ   ق ــــــــو نة   ه ـــو ل ـق ـــــوة ية ر ــــيفـــن   خة ذ  لف ا ـــــوة ا  ذ  ن  ةــو نة ال ؤف ذ ــي  ةــب ـــنح يح
ي  حفـيـنيـؤف م ـم ــن  ل لفــؤف م ــوة رة ةـمةــنة وة يــة  ل لح ن واــنة انمةـذي ب الحن ن  ــم  ؤفـمف ي كمـلة

ةكمنـفـــم  ﴿٦١﴾ الح ۜ وة ينة ي ـمف س  ؤف ذ ــــذي م ــيـذةاب  الليـــمف عةــه ـــلة الحن  ولةـــو نة رة
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ۛ  وة كمو ـرف ض ــــــي ــــــــل  س   الحن مف رة اـو لـ ـــــوة ه  و نةـــل ــحفـــية مفكمــــــلة ب الحن  ف 
اوا الـلةــعفـــمف يةــاللة ة م  ه ـــنح ﴾٦٢﴿ ض ــقح  النف ي ـــالحة نف ـــرف ينةـــنيـــؤف م ـــوا م ــان ـكفوه  اي

س  رة ة اةــه   فةـولةـوة جةـنة ه   ـــلة نح ةــهةــــارة ال ـنح اۜـهةـيــــداى  فيـــمة  خة اد  د  ــنف ي ــمة ةحة الحن
ذةــية ق و حف نةاف  مف ر  الفم  ه  لةيف لة عة نة النف ت نةزحة ﴾٦٣﴿ ي  الفـخ ــذن ل كة الف م ـيـظيــعةــزف

ا فيـب  ۜ  ق ـه ـل وب ـق  يـمة اۛ  ايـاسف ل ــمف ؤ ن ز  ة تةهف ة نح االحن ج  مة ر  ة  ت ــس  م خف مفـه ـئ ـبح ـنةـورة
لة ةـــو ل ـق ـــيةــــمف لةــــه ــــتةــــاة لفـــۛس نفـــئ ــــوة نح ة اي ا ك ـــنح ةـــــمة اـنح ﴾٦٤﴿ ذة ر ونةــــحفـــــتة

ان ب الحن  ال  س ـــــت  اــية وة مفــــــت ـــــنفـــكمهي ــو ل ـــهي  وة رة نةـخ ــنة ۜ ق ــــعةــلفــو ض  وة لفـــب 
رف  ت كفدف  ــــوا  قة ذ  ر ـــــتةـــــعفـــــلة تة دةـــعفـــمف  بةــــفة ﴾٦٥﴿ ز  ؤ ن نةـهفــتةــــسفــــتة
اا ئ ـعة اا ئ ــعةـــمف  ن كمنـفـــة  م ــفةـنف طة ةىــفةــــذح  بف طة ي ا ن ــاي نف نةكممة ۜ  اي ف ـمف عف

نةــالفونة وةـق ـــنةا ف ـــم ـلف ال ا ت ـــاف ـم  قة ﴾٦٦﴿ ةــب  ۟ـيـر  ميـــجفــــوا م ــان ـكفمف ــه ــاة نح نة
ۢ  يةـــعفـنف بةــم  نة عةـهةـنفـر   وة يةكفـــنفــم ـــالفـر ونة  ب ـــــأف م ـض  ن ــوف مفــه ــض ـــعفــبة

ونة اليفــب ــــقفـــوة ية ۜ  نةــــه ــد   يةـــض  وا ــمف ة س  ۜـه ـيةـس ــنةــ   فةالحن مف ر و ف ــعفــمةــالف
عة ينةــنةا ف ـ الفم الحن  دةــوة قي ﴾٦٧﴿ ة  نح ا س ـــم  الفـــ ه ينةـــقيـــنةا ف ـــم ــالفاي ونةـق ــفة

ةـــك ـــــوة الف ةــهةــجة رة اــ نةرة اـفح يـــا ل ـــمة خةــــنح اۜــهةـــيــنة  فيـــدي ا ت ــنةا ف ــم ــالفوة  قة
﴾٦٨﴿ ۛ  وة لةــه ـب ـسفـية حةــه  ۛم   ــــه ـنةـعةـمف ۙـيـقيـــــذةا ب   م ـــمف عةـــه ــــ  وة لةالحن  م 
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اـكف ة  م ـوا ال ۛشـان  ةــمف ق كمنـفــدح رةــثةـكذال  ةى  وة وح ةا ــكف يــــلح مفكمل ــبفـــنف  قةـــنة م ـذي

مفــت ــعفــتةــمفــتةـــا سفـمف فةــه ــلة ق ـخةـ ب واــع ـتةـمفـتةـا سفـفة ۜــــالمف وة الى وة ال وف لة داى
ة يـالح نف  نةــذي مفـخةـمف ب كمل ـبفـقةم  لة ق ه  اـــكفمف كمــلة ق ــــخةــــب  تةعةـمفـتةـاسف مة
ا ا ل ــتف العفـطةـب ـكة حةـئ ـا وللن مف ف يــه ــمة ةـكفمف ـــت ــضفـــوة خ  واۜــا لح اض  ي خة ذي

مفـأف ت ــاللةمف ية ه  ﴾٦٩﴿ نفــال ن خ ــدح  الف ائ ـــيةا وة لن ۛ  وة ا ول ة  ا س ـــم  الفــكة ه ــرة و نةــــخة ر 
م ـــــدة  وة قة وـم ـــا د   وة ثةـعة ح   وة وــــم  ن  وفــــــقة وف ةا  ــبةــنة ينة م ــالح مفـه ـل ــبفــنف قةـذي
يةــمة الفــدف ۜ  الــف ــــؤف تةـم ــنة  وة ل ه مفـه ـتفـتة كةا ت  مف ر س  بف هيــاي الصفــيـرن ا ب ــمة وة حة

لنـمةـل ـيةظفــ ل الحن  مف وة مف نفكنه  ۛسه  اوا النفف  ان  كة ۛ فةـنةـــــيح ــبةـــا لفــب  اـــــــات  انةـكفمة
ن ونة م  ؤف الفم  الفوة ل ـض ـعفـنةات  بةـؤف م ـم ــ وة مف الوف ااء  بةــه  ۢـعفــية ض  ﴾٧٠﴿ ونةـل ـظفـية م 

نة عةـهةـنفــوة ية نـفـن  الفـوف لنوةةكفم  ة ونة الصح يم  وة ي قي ر  وـعفـمةــلف ر ونة ب اــأف م ـية ف  ر 
ة اـــولةـــ  وة رة س الحن لن كةــئ ـه ۜ  ا ول ة كنــونة  الــــؤف ت ــــوة ي  ع و نةـــيـــطيــــــــو ةة  وة ي ـــزح

عة الحن  دةـــوة ﴾٧١﴿ ۜ م ــــه ــــم ــــــرف حةــيةـــۛس ة   الحن  نح ة  اي يـــ عةالحن م ـيـكيـز   حةــــزي
يـجفــنحةات  تةـجة ة نفـت ـحفـ تةنفــم  ري ا الف ا ر ــهة هة الفنةـيـنيـؤف م ــم ــالف نةات ـؤف م ـم ـ وة

مة ةا ت   عةـــي جةــةى  فيـــبةــــيح ـــنة طةكنۛسا ــــوة ۜـــــنح ن  دف يــا ل ــخة اـيـــنة  فيــدي هة
﴾٧ ٢﴿ ـــــنة  ا ن  م  ـــوة ۟كذ  الالحن وة ر  ضف ـيـم  ــظي ـــعة ــوف ز  الف ــفة ـــوة الف ۜ  ذن ل كة  ه  ـبةـــر 
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اه  ةـــكمــالف د ـــــــجة ـظفــل ـــينة  وة اغفــــقيــنةا ف ـم ــــارة  وة الفــفح ا ا ـــا اليح ــية ةـالهة ب يح ـــنح
و نةـحفـية ل ف  ۜ  وة مةــه ـلةيفـعة ﴿٧٣﴾ ةـهةـمف جةـــه ـأف ون يـمف ب ـــنح ۜ  وة ر ــيـصيــمةـۛس الفــئفـم 

ر  وةكمةة الفـــمةــل ـــكفوا ـال ـقة وا بةكف فف ر  دةـــعفـــفة ا قةالحن ـــب  لةـال ـ مة دفـقةـــواۜ  وة
ا نةـنةال ــــمف يةـــــلة مة ا النف الغفـقةــواۛ  وة ة لح اوا  اي م ــيه ـننــم  وا ب  مح  مف  وة هة ه  لة م  اــايسف مة

ۛـــه ــراى لةـيفـك  خةــوا يةــو ب ـت ــــــا نف يةــفة مف ۛــل ـــضفــنف فةـــه  م ـــو ل ـــــرة س وة   الحن  هي
ابــعة الحن  نفـال يـماى ف ـيـاى الليـذة نخ ــدح  الف ۛــيةا وة ة  رة نف ية اي ةــتةـــوة ا ي ـوة لح م ـه ـــذح  بفـعةـــوف

ه ـوة م  دةـنف اهة نف عة مف مة ﴾٧٤﴿ ا مة ض  م   ف يمفـه ــلة وة ةرف لة نةـنف وة ل ـالف ر ـيـصيــيح  وة
ةـــنةـــلة ة قةــصح لةـــدح ة  وة ةـــو نةكمــنةـــــنح نةنح ة م  هيـل ـــضفـــنف فةــم   نةاـــــنف ان تنيـئ ـــــ لةالحن

اــلةـفة ة تةــل وا ب ــخ ــهي  بةــل ـضفـنف  فةــمف م ــيه ـا ان تنـمح ةــهي وة لح اــوة وف ﴾٧٥﴿ ة ينةـا ل ـالصح حي
م ـلن مف ايـه ـوب ـل ـق  يـاى فيـاقـفةـمف ن ــه ـبةـقةـاة عفــفة ى يةوف ﴾٧٦﴿ ه  ض ــعفــمف  م ـــوة ونةــر 

د  عة ا وة ب  مة اــوه  وة ونةـب  ذ ــكذان وا يـةـكف مة نةـــقةــلفـــية ا الخفــــه  ب ـــوف ا واــلةـــمة ة ف  الحن
اــــلةـــعفـــــمف يةــــلة ال ة وا الـم  ة نح ة ه ــم  س ــلةـــعفــ يةالحن نةــرح الــه ـون يــجفــمف وة ة مف وة نح ﴾٧٧﴿

ينة  ةذي و نة الفــم ـلفـيةاللح ةـــم ـز  نةـــم  نة ــيـوح  عيـطح ﴾٧٨﴿ ة م  الفــــــعة الحن ة ۛـي ــغ ــــلح وب 
دة ينة   قةات  وة الصحة ةذي ة ج  ونة  اي د ـــج ــــلة يةالح دةــــلح مفــــه  هف ينةـم  ؤفـم ـالف ف ي ني

﴾٧٩﴿ رةـر ونة م ــخةـيةسفــفة ۜ ۛسخ  مف ه  ي ذةاب  الـــمف عةـــه ــمف   وة لةــه ـنفــ م الحن  نف م ــلي
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

198



199

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9-Tevbe Süresi Yaprak 10A Cüz 10 Süre 09 Sayfa 199

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

199 ﴾٩﴿ َبِة وَرةو التةوع سو ﴾٩﴿

تة لة رفـتةـسفـالوف ف  لةـلة غف رف ف  تةغف ۜ اينف تةسف مف مفــه  ينة ه  عي ةى فةلةنفــمة ۛسبف ة رح تة لةـايسف رف ف  مفـغف ه 
ل  ة اةـب كة ــــذن وا كفمف ــه ـنح ر  س   ب الحن فة رة ۜ  وة ــل  وـــوة الحن هي ۜـه ــــلة الحن رةــف ـــغفــية مف

حة ۛف فةر  لة مف خ  ه  د  عة قف ةف ونة ب مة لح خة الفم  ﴾٨٠﴿ ية يـهفــلة مة الف د  وف ۟ـالفقة ينة قي اس  فة
اــالنف ي  وا ب ــه  جة ال ـاةمفــد  النفـه ـوة يـمف فيـه ـس ـف ـمف وة   وةالحن  ول ـــرةس 

اـــــكف ه  واـــر 
واف ــف ــنفــتة ۜ  ــحةــي الفـر  ةــهةـر جة اـنة ق لفرح دح ـــمة الۛشــنح قةالحن  ل ــيــبيــۛس وا لةـال ـ  وة

لفـيـليـوا قةـكمــحةـضفــيةـلفــفة ك واــبفـيةـلى  وة ﴾٨١﴿ ىۜ لةـــحة ه ونةـــقةـــففـــوا يةـان ـكف وفـــراح
جةــفة الحن كة ــــعةـــا نف رة ﴾٨٢﴿ يــكف ااءى ب ــــجة راىۛ ــثي اـزة ب ونةــس كذوا يـةــن  اــكف مة

و ج  ـلفـكة ل  وــن   ذة أفـتةـاسفـفة ر  يةفةق لف خ  ع  وا مة ر ج  لةنف تةخف لنى اا اي مفـة  م ـفةـئ  طة ه  نف
يةـــل وا مةــت  اـقةـــت  ىۜ ــعة ع  واح ة د  نح ضيكمـــاي وـالفـمف ب ـت ـيـمف رة ع  لة ق  ة الوح د  لةداى ـالبة نفــوة

لة اىـعة لح ـۛصــت  وة مف لن ه  نف د  م  اۛت  الحة مة ﴾٨٣﴿ ة  فةــمة ة واـاقفـرح عة ع د  ا مة ينة الفخة ل في
ۜــبفــقة لنىــعة هي ة  ر  نح مف ـــاي واكفه  ر  س   وة ب الحن فة ات ـل  وـرة مة واـهي  وة لة تة داىــالبة مفـق ـوة

لة بفكةـعفــت  وة ال  ج  وة د ـالمف لة الوف مف وة ا ه  نحةمة ۜ اي مف يد  ه  الحن  ي ري ﴾٨٤﴿ ه  ق ونةـس  مف فةاـوة
تةـيةـــدح  نفـال ف ي ه ـه ـس ـف ـقة النفــزف هةــا وة ر ونةـا ف ـكف مفـمف وة اــمف ب ـه ـبة ذح ـعةـالنف ي  هة

اا ا نف اي وة لةـــذة ة   الـــتف س ــــز  ا ب الحن  ن واــــم  نف ان ورة جة د  وة و ه  س  عة رة ل ه  وا مة ﴾٨٥﴿

﴾٨٦﴿ تةأفذةنةكة ل  اسف ةوف ل وا الطح نةا ا ول قةال وا ذةرف مف وة ه  نف عة نفكمنـة م  ينةـقةـالف مة دي اع 
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ال ــعة الفــمة وة ط ـخة مف ـــل و ب ـــق  لنىـــعة عةـب ـف  وة ض  فةه مفه  ون واكمنف يـة اةـوا ب ـرة
ينة ن كنلن ـذي ـة الح ول  وة س  ـ الرحة ــعة ــن وا مة اـانمة وا ه  جة ـــد  هة ﴾٨٧﴿ ية ه ونةـــقةـــففـــلة

ـاـئ ـكة ال وة لن ا ول ۜ  وة ـمف ـه  ــس  ــف  ـم  نف ـه  ـائ ـكة لـة لن ا ول ات    وة ـرة ـيف ــم الفــخة ـمف ه  ه  الـ  ـوة ب اةمف
ة ــدح ـنف الحن  العة ي م  ري جف نحةات  تـة ه مف جة ار  لـة ةنفـهة ا الف ـت هة حف تـة ﴾٨٨﴿ ل ح ونةـففــم ـالف

ـذح  ـعة ــم  اءة الف ـا جة ر ونة وة اۜ  ذن ﴿٨٩﴾ ـيـهة يـنة في ــدي ا لـ  ــوف ز  خة ۟ ل كة الفـفة يـم  ــظي ــعة الف
يــنة ــذي ـة ــــدة الح ـــمف  وة قةـــعة ــه  ــؤف ذة نة لـة ــيـ   لـ 

ـوا  ــــذةكف ةبـ  الحن ـــنة ةم  ا ب   الف ــرة عف
ينة ـذي ـة ــــذةاب كف الح ــــــمف عة ــــه  ــــــنف وا  م  ر  فة ۜ ــــــو لةه  س  رة ـيــب وة ـــصي   ۛســــــيـ 

ـۛس ـــيف لةى لـة اء   وة عة ـا ـــفة ـــعة ــــلةى الـضح  لة لة عة ــى  وة ضن ـــرف ـــمة الف ــيــم  ﴿٩٠﴾ اللي
ــد  لة ـج  وا يـة ـۛصـح  ذةا نـة ج   اي ــرة ـونة  حة ــق  ــف  ــنف ـا يـ  حن  ونة  مة ل  ــلةى يــنة عة ـذي ـة الح

ۜ  وة  ــيـل  ـــنف   ۛســــبي ــــيـنة  م  ــني ـــس  ــــحف ـــــم  الحن الف ــــو س  رة ۜ   وة ــهي ا  لـ  ــــلةى  مة عة
لة عة ينةلةى ــوة اا  التة الحةذي ذةا مة مفــه ـلةــم ــحفـــتةـــوف كة  ل ـــاي ﴾٩١﴿ حيـف ـــغة ۙــيـو ر رة م 
ــل  ــم  ا  وةكمالحف ةوف ـوة لح ــه     تـة يف ـلـة يض  ال مف  عة مف تةفي ي ن ه  عف اا ـــد  مة ا الج  ـلفـــۛت لة قـ 

ـيـل  ـبي ة ا الـسح مة نحـة اي ﴾٩٢﴿ مفـالنة ــم  ة يةـــع  حةـدح ة ناى  اللح ا ي  د ــج ـــزة ۜــف ــنفـــوا  مة ونة ق 
أف ذ  ـتـة ـسف و يـة ـمف  ال نـ  كة  وة ه  ـاة نف يـة نـة ـوابـ  ض  ۛ  رة ااء  ـية ـن  ون واكمغف لةى ينة عة ةذي الح

﴾٩٣﴿ وة ال ـعة الفـمة طةـخة ۙ  وة ونةــلةـعفـمف لة يةــه ــمف فةــه ــل وب ـلنى ق ــ عة الحن بةعة ـف  م 
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جة اي ذةا ۜ   ق ـــت ـــعفـ رة مف ه  لةيف تةـتة لة لفـمف اي واـعف ذ  ر  لةــــتةـــــعفـــــية مفكمــيفــــذ  ر ونة اي
ةـــــنة دفــــقة نف الخفالحن   اــاة نةــبح ۛسيةرةىكم ر  بةاــم  ۜ وة مف م ـــــن   نفـــــــــلة مفكملة نةــؤف

ة ت ــث  دح ــمح لن و رة ال  ىـنة اي ادةة ـالف م ـعة هة ة الشح يفب  وة غة س  وة مفكملةــمةــعة الحن  ه ـل  وـرة
ل ــيةــۛس ب الحن  نة وـف ــحف ﴾٩٤﴿ اــمف  ب كمئـ ـــبح ــنةــــي ــفة ل ونةــمةــــعفـــمف  تةـــت ـــنفــكم مة

لة وا عةـعفـت ـمف ل ـه ــيفـاي ض  ۜ  فةـه ــنفـر  ض ـاةعفــمف ۜـه ـنفـوا عةـر  مف ذةا مفكملة لةـــانف اي ت مفــقة بف
أف ون يه مف جة مة ةـهةــوة ۛ  جةــنح ااءى ب ـــم  ا ـــزة ونةـب ـــس كذوا يـةـان ــكفمة س   ةه مف ر جف نح اي

ل ـــية ۛضـــتةـل مف كم لةف ونةــحف ا عةـــرف ۛ فةـه ـنفـوف ۛضـا نف تةـمف نفـرف ا عة ةـمف  فةـه ـوف ا نح ﴾٩٥﴿

ةعف ا ب  ــاللف دح ـــالۛش رة ﴾٩٦﴿ ة ية  الحن ى  عةـــلة ضن م  الفـقةـــن  الفــــــرف اــوف نةـيـقيـس  فة
ة ية وا ح ـلةــعفــــاللح ا د ـــــم  الحن زة لة ــــا النفــودة مة ن كم راى  وة اقـــفف الجفــفة ر    دةـــاى وة

م  ةعفــوة رة اب ـــنة  الف ﴾٩٧﴿ و ل ــــــــعة ۜ  ــلنى  رة س  م ــيــكيـــم   حةــيـليـ عةالحن  وةهي
رةــي  غف ق  مة ية نفف  ةــتةــماى  وة بح مفكمص  ب ـــرة ه  لةيف ۜ  عة اا ئ رة ة وة م  الدح ا  ذ ــخ ـ يةتحةنفــمة مة

م  ة عفـــــوة رة اب ــنة الف ﴾٩٨﴿ ا ائ  ة  الـــدة ةــــرة ۜ ـسح م ـيـليــع   عةــيــميـــ  ۛسالحن  وة وفء 
ن خ ـــوة الف ةــــر  وة يةـــيةوف م   الف ق ــف ــنفـــا ي ـذ   مةـخ ـــــتح   ب الحن ن   ـــــؤف  م ـــــنف  ي ـــمة
ۛص ا ت  الـلةــوة ةـوة ةـس  رح نح اي ا ۜ اللة ا ق ــــول  بةــهة ۜـه ــة   لةــرف مف الحن دة ـــنفــــع  ا ت  ــبة ر ــــق 

﴾٩٩﴿ ـــم  ـــه  ـ  ـــــل ــدف خ  ـي الحن   ۛســـــيـ   في
ة نح ۜ اي ت هي ـمة حف ة رة ــور  رة الحن ـــــف  ۟ غة ــيــــم  حي
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اج ــم ــنة الفـــم  ينةـــهة ة ري الف ةـــنف  وة الح يــۛصار   وة نةـذي ا ب  ة ةـــــوة السح ة ق ونة الف ل ونة وح
نفالحن   وا  عة رة مف  وةـه ـعة العةــنفــض  ة لةـــه   وة مفــه ـــدح ة مف ب ـاتح ۙـبةع وه  ۛسان  ية ا حف رةض 

يـا ل ـخة اـيـنة فيــدي بة اـهة ل ــال ز ـــالف كةــداىۜ   ذن وف فة ا تةهة ي تةحف ري نحةات  تةجف ةنف جة ار ـالف هة
نف محة م  وف وة نةكملة حة م  مف  م  ۜ  وة ونة ق  نةاف  اب   م  رة ةعف ل  نفـالف الهف ﴾١٠٠﴿ يم ـعةــالف ظي
ا ق   لة تةــنح ــال لةىــعة ۜ   نةــم ـــلةــعفـــفة مف ۜــه ـم ـلةـعفـن  نةــحفـه  مف د واـالف رة ينةة   مة دي مة

ان ر ونةــــخة وة ﴾١٠١﴿ مف ب ه  ذح  تةۛسن عة ة رح ة ي ـيفن  ث ـ مة لنى عةـمح يم ۛــرة دح ونة  اي ظي ذةاب  عة
ئاىۜ   عةۛسى ان حاى وةـال ـۛص لىـمةـط وا عةــلةــخة رة ۛسيح  الحن  خة ف واب ذ  تةرة مفـب  ن و اعف ه 

اـالمف نفـم  ذفـخ  مف وة ل ه  ﴾١٠٢﴿ ۜ ـه ــيفــلةــــ عةو ۛبـت ــ يةالنف ة مف نح ة اي حي ور ــف ــغة الحن م ـيـرة
ۛصـــمف ب ـه ـيـــكحي زةـــوة ت  ا  وة ةــــه ــيفـــلةــعة لح ـــهة نح ۜ   اي مف مفــه  ر ــهح ــطةــةى  ت ـــدة قةــــۛص

اواـلةـعفـاللةمف ية ة م  ة النح الحن ﴾١٠٣﴿ ۜ  وةــلة ن كفۛس كةـۛصلنوتة مف يم  الحن   ه  لي يع  عة ۛسمي
ةــال يةـبةـــنف ع ـــةة عةـــوف بةـــتح ةـذ  الــأف خ ــا د  هي  وة ة وة ات ـدة قةــصح ةالنح الحن وة ية بةل ـقفـه 

ق ل  ل وافةۛسيةرةى وة مة لة  الحن اعف مة ول ه كمعة س  رة مف وة ﴾١٠٤﴿ اب  ةوحة التح وة يم  ه  حي الرحة
دح ـت ـوة ۛس لنى ونة رة يفـالف م ـال ـعة اي ةـغة الشح ئـ ـب   وة ادةة   فةي نةبح  مفكمهة الف ؤف م ـوة ۜـم  ن ونة

ان خة ةمفـــرف جةـــنة   م  و ر ـــــوة نة   ل  ﴿١٠٥﴾ الحن ر ـــوف اـــب  ۛــمةــعفــمف  تةــت ـنفــكم مة ل و نة
﴾١٠٦﴿ ـا اي ة ـذح  مح ــعة ـمف يـ  ه  ايبـ  ـا    وة ة ۜ  وة مح ـــمف ــه  ـيف ـــلـة و ب   عة ـــــتـ  يم الحن  يـة لي يم  عة كي حة

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

202



203

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9-Tevbe Süresi Yaprak 02A Cüz 11 Süre 09 Sayfa 203

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

203 ﴾٩﴿ َبِة وَرةو التةوع سو ﴾٩﴿

ا راى   وةـــداى  ض ــج ــسفــمة راى  وةكم رة اىـقــي ريـففــتة فف ة يـــوة الح ةــذي ذ واــخةـــنة اتح
ة  ۛب  رة اـنف حةــمةـاداى  ل ـۛص رف اي وة س  الحن رة نفــه  م ــولةــــوة ينةـؤف م ــم ــنة  الفــيفــبة ني

الف دف رة ال ة لح اا اي ننـــح ـــنة ةــهةـشفــية  الحن  ۜى   وةـسف نح مفـه ــد  اي ۜــبفـقة ةــف ــل ـحفـيةـلة وة  ل  نف نح  اي
تة يه  مف ـق ـلة سفـداىۜ لةـالبة في د ـمة ۛس   ج  ةـال لةىـعةا سح  ىـتح ون قف ﴾١٠٧﴿ ب ونة ا ذ ــكــــــلة

ۜ فيــيـــ فيمة  وـق ــتة ونة  النفـبح ــح ـــال   ي ــجة ر ه   ـيــه  ة ل  يةـــم  قح  النفـــم  الحة وفــــنف الوح
نفــالفة ة مة لنىـيةـنفـۛس ب ــالسح انةه  عة ﴾١٠٨﴿ ۜ وا ر  ة بح ــي  الحن  وة  يةتةطةهح ةهح ـالف ح  طح ينةـم  ري

ا ن   خةــــضف ر  وة ۛس ب ــــمف مة الر   ـــــيفــــوة لنىــيةانةه  عةـنفـنف السحة ى م ـقفـتة الحن نة ـون
ۜ  ر  اـنة ةمة نح هة يةالحن  وة جة مةـهفـلة وف ي الفقة د  ا ر ــاج ـفةــۛش ي هيــب  رة اـهةــانفـر  فة ف  هة في

ية ال  ــــلة ةــه ــــيةا ن ـــنفــــب  زة ي  بةـم  الح يــنةــذي ا ري يـةى  فيـــبةـــوف ﴾١٠٩﴿ ةــال نةـيـميـال ـظح
ۜ  وةــه ـــــوب ـل ــــــق  ۟ــيـكيــيم  حةـليـعةالحن  مف م  ا النف  تةـه ـــو ب ـل ـــق  ة لح ةــــقةـــــمف   اي عةــــطح

ة ةاي نح ى م ــــتةــاشف   الحن المفـۛسه ـف ــنة النفـيــنيـؤف م ـم ـنة الفــرن مفــه ــوة الةــمف  وة  ﴾١١٠﴿

ل و نةـــت ـــــقفــــيةــــ فةالحن   يل ـبيــ ۛسي ــ  فيونةـل ـات ــقةــي  ة لةـــب  ةـــجةــم   الفـه ــاة نح ۜـــنح ةة
عف ا   ــــه   حةـيفـلةــــداى  عةــوة ى ةــالي  ـف قح ل ـيــجيــة    وة الف  نفــي رن وفـتح ل ونةــتةــقفـــوة ي 
ى   ب  نف   الــوة مة واـش ــبفـــتةـفةا سف الحن   نةـــــد  هي   م ـــهفــــعةــوف فن ر  ۜــق ــوة الف انن  رف

﴾١١١﴿ ي بةكمع ـيفـبةــب  ۜ  وةــمف ب ـت ـعفــا يةـم  الحةذي الفـكة  ه ـل  ذن هي ز   الفــفةـوة يم ـعةــوف ظي
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ا م ــالف ا د ـــحة ا ة اـح ونة  الـــــئ  ونة السح ة ع ونةــكنرح ا ة اــالف نة وـب ـــــئ  اـاللتح و نة د ــــب  عة
وـو ف    وة ال ر ـــعفـــمةــــــا لفـب  ةا ه  نة نح ا ج  ة ن م  د ــــــــــالسح و نةـــــــــــو نة   الف ر 

الف ۜ   و د    د ــح ــــو نة   ل ـظ ــــا ف ــحةــــوة ر ــــشح ــــــــوة بةالحن  ر ــكفــنفـــم ـــالفن   ــعة
ةب يح  وة ـ ل لانةــكـ اـمة ةنح ينةــالح اــ انمةذي واـف ـغفــتةــسفـوا النف  يةـن  ر  ﴾١١٢﴿ نيــالف ؤف م  نةـيـم 

بنى  م ــي  ق ـا ول لي ةــبةـا  تةـد  مةـعفـــنف بةــرف مفــه ـنة لةــيح يـشفـم ـل لف كي لةـر  اواـكة وفـنة وة ان 
ا كةانة اسف مة ةبيـغفـت ـوة يمة ل  هي بفرن ار  اي ةـفة لح يه  اي ﴾١١٣﴿ ة نح اب  الفـه ـال حة يم ـمف الصف حي جة

ةا ه ۛ  فة ا  تةـــلةـــاي يح ة ةــبةـــمح ةــنة لـةــيح ا  النح د  وح ــــه  عةــــه  ااـــــدة ة   وة عةـــوف ع ـــمةنف ـــعة دة هة
ا  مة ﴿١١٤﴾  الحن انةـكـوة حن   ةـــبةـــتةل  ة ايــنفـــال م  رح نح هيـــــبف ه ۜ   اي اه  حةــيــرن ة ة وح م ــيـليـــمة  لة

مف  مةـنة لةـيح ـبةـتحنى ي ــحة ةـا يةـه  ةـق ـتح نح ۜ  اي ونة ة قةــض ــي ــل  ماى بةــلح ذف هةـعفـوف مفــه ـدن يــدة اي
ة  ة  اي نح لفك ــه   م ــــلة الحن ﴾١١٥﴿ ة ء     عةــــــــلح     ۛشـــــكمـــــــــــ   ب الحن م ــــــيـليــــيف

ـيي ــي  ي  حف ا لةـيـميــوة مة ۜ  وة نف د و ن  كمـت  الحن مف م  ة ۜــمنـــالسح ةرف ض  الف ات   وة وة
لةى الحن ۛب  اـدف  تةـقةـــلة ة   عة يح ـب ـالنح ﴾١١٦﴿ ر ــيـصيـــــــــيح   وة لة  نةـــــنف  وة ل ـــــم 
ة ينة ـــالح ةذي ي   ۛسا عةـع ــبةــــاتح ة ـــو ه    في ا ج ـــم ــوة الف ة نفــهة ينة   وة الف ۛصار ـــــــري

ق ــري يـــــــوب    فةـل ـــــغ    ق ـ يزيــــــا دة  يةـكـ اـمة د ــعفــنف بةـــرة ة     م ـــسفــع ــــالف
﴾١١٧﴿ ة تةا ۛب   عةـــمف    ث ــــه ـنفـــم  ةـــه ـيفــلةــمح ۜ   اي نح مف   رةــمف ۙــيــحي ف    رة ؤ ن ه   ب ه  م 
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واۜ  حةـــلح ـــخ  اــف  ذةا  ۛضـتحن م ــيفـلةــــتف  عةــقة اـى اي ه  ةــلةى الـــوة عة ةـثةـــلنـثح يـة   الح نةـذي
ۛض ظةـه ـس ـف ــمف النفـه ـيفـلةـتف عةـاقةـوة اــمف  وة وا   النف لةــنح  ةرف اـب  ض  الف بةتفـح  رة مة
لة ا اي ة لح ۜ ث ـيفــاي ة  تةـه  ة واۜ ـــوب ـت ــيةــل  مف ـه ــيفــلةـــاۛب عةــمح نح ة اي الحن الحن نة ـــأة م ــجةــــلفـــــمة

ا ةــــــيح  ا الـية ا الح يــهة ةـن ــــنة  انمةـذي وا ــــــوا اتح ةق  الحن ﴾١١٨﴿ ةـ الوةـه  اب  الـــتح حيـوحة ۟ـيـــرحة م 
ا  ةهفانة   ـكـمة يـمةـــل  الفـــل  نف ة   وةــنةـدي مة ﴾١١٩﴿ ا د ـال عةـــــوا مةـون ـكموة ة نةـيـقي صح

ةــــــخةــــتةـــــنف ية ال وا  عةــلح وــف  الحن  ل  نف  رة س  ةعفـــمف  م ــه ـــوف لةــحة ا ب ـــنة الف رة
ۜ   ذن ل ـــــس ــففــــنف  نةـــعة ةــــكة  ب ـهي مفــــه ــــاة نح لة مفــه ـس ــف ــاة نفــوا  ب ــب ــغة رفــية  وة

لة مةـۛصــــنة الحن  ل ـيـبيـي ۛسـة   فيـۛصـمةـخفــب  وة لةـمف  ظةــه ــيب ــصيـ ي لة ا   وة مة
اـــك ـــــــالف ظ ــيـغيـــــية ة لة ية فح نفــــونة  م ـل  اـنةـــرة  وة ئاىـــوف ط ــؤ ن نة  مةـــطةـــ  يةوة لة

ۜــــــــل  ل  ۛصاــــمةـــــهي عةــــــب  ة   ح  نح ةاي الحن ة  لى ايـيفـــد  وح   نةـــعة مفــه ـــــۛب لةــت ـــكملح
لة ي  ةىـغيـةى  ۛصـقةـفةـق ونة  نةـف ـنفــوة يرة ﴾١٢٠﴿ يـس ـحفـم ـرة الفــع  الجفـيـضيــلة ي  ۙـني نة

اد  ي ة اى ايـوة يةـجفـيةـمف ل ــه ــۛب لةــت ـكم لح الحن  م ــه ـز  لة يةــيـبيــكف وة لة ةى وة ع ونةـطةـقفـرة
اوة  ۜــالفانة ـكف مة ةةى اافح وا كة ر  ف  ن ونة  ل يةنف م  ؤف م  ﴾١٢١﴿ اـۛسـالحف ل ونةـعفـان وا يةـكفنة مة مة
ااـه ـنفـم  وا  ف يـيةتةـة   ل ـفةـئ  مف  طة ه  ة قح ين  فة الدحي لة نةـلةــفة ة ـــقة رفـــلح  ف ـكمنف ـرة م ـفةـوف

﴾١٢٢﴿ وا  قةـنفـي ــوة ل  ر  جةـه ـوف مةــذ  ذةا رة لةــمف اي اوا اي ةــعةـمف  لةـه ـيفــع  مف  يةـلح ۟ـحفـه  ذةر ونة
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بزح

﴾٢﴿

نةــــمف  م كمـــــل و نةــية ا ةــــــال يح  اــية ا الح يــــهة ةـــــــا ت ـوا قةـن ـــــــمة نة انـذي يــل وا الح نةــــذي
ا عف اوا الــــلةــــــوة ة م  ةنح ةـــكمـــالف الحن وا  فيـــج ـيةــــــار  وة لفـفح ۜـظةـــلفـــمف غ كميــــد  ةى

ذةا اي اا وة ة ز ـا نف مة ورة مف مةـم ـفة لةتف س  ه  ول  نفـنف ـ  ال يةق  مفكميح ﴾١٢٣﴿ ةـعة الفـمة تح ينةـقيــم 
تفــن وا فةــانمة ادة يــه ـــزة انـــمف اي ه ـمة مفــاى وة ادة تف ا ايـــه  هنــزة هي ۛــي ذ  اناى ة اةـفة  مة ة اـمح ينةـالح ذي

ا ة المح ة وة يـالح ادة تفـــرةض  فةــمف مةــه ــل وب ــق  يـفينة ـــذي مفــه ــزة ﴾١٢٤﴿ وـبفـتةـسفـية ر  نة ش 
ية لة وف نةــــالوة رة ﴾١٢٥﴿ جف جف ساىـــر  لنى ر  اـه ـس ـاي مة مف وا  وةـت  مف  وة  ه 

و نةـــاف ــكف ر 
ة تةــالوف مة يةــن   ث ـيفـرح ة لة ونةــب  وـت ــمح ةــــام   مةـعة لح ــكم يـن ونة  فيــتةـففـمف  ي ــه ــالنحة ةى رح

ذةا اي اا وة ة    مة ورة لةتف  س  مفــه ــض ـعفـرة  بةـظةـــ نةا نفز  ﴾١٢٦﴿ لة ه  ةـــمف يةـــوة ة كح ر ونةــــذح
ة انفـــث  ۛفـــواۜ  ۛصــۛصرة ف ــمح لنى الحن رة ۜ  هة اي ض  د ـالحة نفـمف م كمـــلف يةرن يـبةعف

اــلة دف جة ول ـمف  رة س كماءة ـقة ﴾١٢٧﴿ ةـمف ب ـه ــل وبةــق  م   لة يةــمف قةـه ـاة نح و نةـقةـففـوف ه 
لةيـفـــحة مفكمري يص  عة ا عةـــلةـــ يز    عةزيمف  عةكمف س ـــنف النفــم  ه   مة تح مفــن ـــيف

ةـــا نف تةــفة ا فةــوة لح الحن  ب ية ـسفــلف حةـق ـوف ﴾١٢٨﴿ يــؤف م ـم ـلف اـب  ؤ نف  ـني حي نة  رة يم ـرة
﴾١٢٩﴿ ة ه  لح هة اي لن ا اي ۜ ــلة ةــه  تةــلةيفـــعةوة كح ش ـعةــالف رةبح  وةــت  وة ه ـــلفــوة يـعةــالف رف م ــظي

ةم           ورف مسفسم  يمون  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
باىــجةـــنحةاس  عةــلـانة ل ـكفال ﴾١﴿ ا يةـلفــــرن   ت ـال م ـيـكيـحةــب  الف تةاـكنــالف ات ـكة ان

ج  الـــمف  النف  النفـه ــنفـل   م ـــرة بةــذ  ر  ةاۛس وة ةــشح ـــنح يـر  الح نةــذي اـيفـحة وف ال النف لنى اـنة اي
ۜ دة ـنفـــدف ق   ع ـــدة مة  ص ـــــقة مف بح ه  و نةـــا ف ــكفـــــالة الفـقة رة ر  اــانمة ة لةـن  مفـه ــوا النح

ة  نح ةاي بـح يالحن   م كمرة لةقة الحةذي ات  خة وة من السحة ﴾٢﴿ ة هن نح ا لةــاي ين ـبيـر  م ـــح  ۛساــذة
ةام  ةة  اليح تح لةى س  ى عة تةون ة اسف  ث مح

ش  ي ـالف رف ةمفـعة بح ر  الف اــدة ۜ مة نفــم  رة ۛض ةرف الف يـ فيوة
بـح  لةــــــفة د  وه ۜ الــــب ـــــا عفـفةمف كمالحن  رة ذف د  اي نف بةعف م  ة يع  ايلح ۜ  ذن ل  ۛشفي م كمن هي

ع  ج  رف ه  مة لةيف دة كماي عف يعاىۜ وة مي ةـقــحةالحن  مف جة نح ىۜ اي ؤ ا دةـــبفـــه  يةـــاح ﴾٣﴿ ونة ةر  تةذةكح
ينة  ةذي عةــانمةالح ل وا الـن وا وة ا ل ـم  ة ات ــصح حة ة ي ــلفقة ث ـخةـالف يـــمح ية ز ــجفـيةـد  ه  ل ـعي

وا لةكف ر  مف ۛشـفة اب  ـه  يم  رة ذةاب  اللي عة يم  وة مي نف حة م  سفـلف اـب  ةـق  الح ۜ وة ينةـط  ذي
وة يه  ةـال لةـعةـجة  الحةذي ۛسـشح رة مف مة الفقة ااءى وة ية ض  ﴾٤﴿ ا ونةكذيـة ان واـكفب مة ر  ف 

وا عةـعفـتةـل  يـدة ال دةـلةم  ني اـح ـنة وة الفـسح  لةقةۛساۛبۜ مة خة قةـن  ه   مةـوراى  وة رة ة لةـدح نةاز 
نـصح ــــفةــــي  و نةــلةــعفــوف م   يةـقةــت   ل  اــية ل  الف م  ة ب الحن    لح ۜ ـحةــــا لفـذن ل كة  اي قح

ة    نح ةــــت ـــــاخف يـف اي ةــــل     وة الــيفــــــــلة ف    الح مةــــنح ا ر   وة قةــــلةــــــ   خةاـهة ﴾٥﴿

﴾٦﴿ ةـي الـف   الحن  ن يةــمنــسح ض   لة ة رف ات   وة الف ةــــوف م   يةــقةــــت    ل  اـوة و نةــــتح ق 
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اـــل  نةـقة وــلف اـوا ب ـان  وة رة ض ـا ءة ين يةاــة   الدح  نف حة ة ة الح نح يـــــاي و نةــرف ج ــــــنة  لة يةـذي
ا ئ كةـا وللن ﴾٧﴿ ا طف اة ــوة ةــوا ب ـنح  مة الح ا وة يـهة ا ف ــا ت ــنف ان يةـعة مفـه  نة ــذي ۙـــنةا غة ل ونة

ة ة الح نح يـــاي ن واـــ انمةنةـذي ﴾٨﴿ ةاــأف ون يه ــمة اـر  ب  م  النح ونةـب ـــــس ـكذوا  يـةــن  اــكف مة
بح ه مف اـب  رة يمة يـن  اي ري ۛ تةجف مف نف ه  م  م  ت ه  تةحف عة اـم ـوة ة دي ل وا الصح ات   يةهف مف ل حة يه 
يــدة عف ا س ـيـمف فيـه ـون ة انةكةـحةـبفـهة مح اللحنه  ﴾٩﴿ ةنف يــالف ار  في يم ـنحةات  الــجة هة نحةعي

حن د ـــمفــحةـمف الن  الفـــه ــون يـــــر  دة عفــــان خ  وة ةـح ـــوة تة ل  ا ۛســيـمف فيــه ـت ـيح ۛـهة لة م 
لة ل ــعةـوف ي ـوة ةـنحةاس  الــل لالحن   جح  ة اسفــشح الةـعفـت ــرح مفــجة ه  ﴾١٠﴿ اـالفرةبح   ۟ عة ينة لةمي
لة ۜ  فةـه ـل ـمف الجةـه ـيفـاي ة ذةـنةـمف الح يـر  يةـذي ج ـنة لة ــونة  ل ــرف نةاناءةــق لةق ــخةــلف ب ا ر  يةـيف ض 

ةـذةا مة اي وة نةا اـعة رح   دةــضح ـۛسانة الـــالف  نف سح ﴾١١﴿ ي وــمةـمف يةعفـه ـن  يةاــغفـ ط في نة ه 
ا ال اــلةـماىۛ   فةـــئ  اـوف قة ة ةــه   ض ــنفـنةا  عةــففـۛشكفمح ةـــه    مة رح رح ا الوف قةـب ـنفـجةــل  داىــا ع ـهي

ــدف ع ــية لنى ض ـن ةـرح  مةــا اي نةـيـر  فيـسفـم ـلفـنة ل ــذن ل كة  ز  يح ــكفه ۜ  ــسح مفـــاةنف لةــكف
لة ل  نفــم ر ونة  ــق ــنةا الفــكذــلةــدف الهفـقةــوة مفكمقةبف ﴾١٢﴿ ا ل وــعفــان وا يةـكف مة نة مة

اـم ـلةـــظة جة اـبةيح ـلف مف ب اـه ـل ــر س  مف ـه ــتف اءةـواۙ وة مة  نةات   وة
م ـي ـل وا ـان ـكف ن واۜـؤف اـلة ة مح

لفنةاـث  عة ة جة  مح
اكم لة ۛفـئ  مف خة ﴾١٣﴿ ل ـكف ز يـكة نةـذن جفـالف جف مة الفم  وف ينةـقة ر  مي

﴾١٤﴿ ض  م  يـــف  ةرف مف د   ـــعفـــنف  بةـــــــالف ل ونةــمةـعفـۛف تةـــيفـــكفرة  ــظ ـــنفــنةـل  ه 
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ۙ   قةــيح ـــنةا  بةـــت  يةا  ان ة اـنةات  يـــلة الح ج ـــية نة  لةـذي ونةـرف اي ذةا ت  مفـه ــيفـلةـلنى عةــتفــوة
اا الوف بةــر  هنـيفـغة ايكما يـةـلف مةـه ۜ  ق ـدح  لفــذة يـون   ل اـــل  انن ــق ــ ب ت  ــــنةا ائف اءةـقة رف

ااــلفـنف ت ــم  ل نة قة نف الـففـئ  ۛي اي ة سي ا ي  ع  ايــب ــتح مة ة اىـلح لة وحن ايــاي ح ن ۛ اي ة يـــيح ه ـــدح  لةـبة النف ا 
وف ۛشااءةـــلف لةـــق  ﴾١٥﴿ ا ف  اينف عة ي يفت  ـۛصـالخة بحي م  عةـــذةاۛب يةـعةرة م ـيـظيــــوف

ا ال ت ــثفـب ـــدف لةــقةــهي  فةـــمف  ب كمــــــي دف رن وة لة ت ـلةـــا تةـ مةالحن   مفكميـفــلةـــه  عةــــوف
م ــلةــنف الظفـمةـفة ﴾١٦﴿ راى  م ـــمف  ع كميــفي ۜ   ال فةـــل ــبفـــنف قةــم  نة ل وــق ـعفــلة تةـــهي

 اى الوفـذ  بــكف
ة ۛب  ب ــكف ي ـيةا ت  انـذح ةه   لة نح ۜ  اي ل ح ـففــهي ةــم  ى عةــتةــن  اففــمح الحن  لةىــرن

ونة م ـــب ـعفـــوة ية ا لة يةالحن  ن   و  نف د ـــد  مفـــرح  ه ــــض ـــــ مة ﴾١٧﴿ و نةـجفـالفم  ر  م 
ا ء   ش ــــهن ا اــــــفةـــــؤ ل  لة دةـــنفــــا  ع ــاؤ ل نةــعة لة ية و ل ـــمف  وة يةـــه ـــع ـــفةــنفــــوة ونةــق 

ا لة يةــب  ة يـم  ف ــلةــعفــــمة لة ف يـمنــالسح ات   وة وة   ۜ ةؤ ن نة ــــبح ـــنةـــــت  لف الــق الحن  الحن
مة اـــوة ﴾١٨﴿ ۜ س  ةرف ض  ا لنى  عةــــه   وة تةــــا نةـحةــــبفـــالف ا ي ــــعة ة ونةــكـ ر ــــــشفــــمح

ا ح ــــــا محة وف لةــــواۜ   وة لةــف ــــلةـــــتةــــــا   خفــدة ةى  فةــــــةى  وة اـــانة الـــكف ة لح نحةاس   اي
﴾١٩﴿ نفــكف ة  ۛسبةقةتف م  بح كة ل مة ية بة رة يـنةـيفـلةق ض  مف  في ا فيـه  ف ونةـل ـتةـخفـيه  يةـمة

ا ا نفــلة لة عةــوف لة يةــيفـلةـز  ۛ   نفـة  م ــه  ان ب حهي ةـق ــفةرة نح االفــلف اي ب ــيفــغةـــمة ونةـو ل ـق ـــوة ية
﴾٢٠﴿ حن   واۛ  ايــــظ ــــتةــــــنف اـفة ل  ري يـــتةـــنفـــم ـــالف نةـــمف  م كمــعةــــي  مةــنحي ر  ۟ــظ  نة
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حف ااءة  مةــد  ۛضـعفــنف بةـةى  م ــمةــرة ة ةـرح ذةا  مفــه ـتفـسح مفـه ـــلةاي اا الذةقف اي وة ةا ۛســذة نةاالنح
ة  ر  س ـكذـــرة ع  مةــالسف الحن  نح نة وـب ــت كذنةا يـةــلةــراىۜ  اي يةا ت  يـفاي ر ـكذــمة ل ـنةاۜ ق ـان

ي ي ۛسيح ر  الحةذي وة بة مف  ف يكمه  الف ۜحةـالفبةرح  وة ر  ذةاـحف اى اي تحن ﴾٢١﴿ ا تة ر ونةــكمـمفــمة
جة يفنة ب ـوة يح  طةيح ـرة مف ب ري اـبةـه  تفهة ااءة ا جة واب هة ح  فةر  ة  وة لفك ۛـف ــالف يـ ف مفـت ــنفــكم
ج  م ــمةــالف ظةــكفـلح  مةــكمنف ــوف ةــــان  وة اوا النح مفـه ـــنح  ااءة ه م  جة ف   وة اص  يح  عة ري
ل ــم  ينة لةــخف ۛ  لةـصي ينة نفـجةــئ نف النفــه  الدحي تةنةا م  يف ۙ دة عةــه ـــيطة ب ــا  حي ا ــــمف ةو  الحن

ااـفة ة غ ونة ف يـالنفجن لةمح مف يةبف ذةا ه  مف اي يه  ﴾٢٢﴿ هي ذ  نةـنة وكملةنـة هن ة  م  ينة نح اك ري ة الشح
اى لن ك مف عة يـ  ا بةغف نحةمة ا النحةاس  اي اا اليح هة ۜ  ية قح تةاعة الفحة ۙ مة ك مف النفف س  ض  ةرف ر الف يف  ب غة

ع  ج  رف نةا مة لةيف ئـ كماي اكممف فةن نةبح   مف ب مة
ل ونةكم مة ت مف تةعف نف نف وة  الدح  ين ةـــيةا ث ـالفحة مح

ة نح ا مةـاي وة  الـحةـثةل  الفـمة نفـين تةلةطةـكف يةاـدح  ااء  فةاخف مة ة نة السح لفنةاه  م  ااء  النفزة مة ﴾٢٣﴿

ا يةـم  ة ةنفـكم أفـمح الف ام ۜ حةـل  النحةاس   وة اىــعة ااتحن ذة ذةت ـالخة  اي ض ـهي نةـب  ةرف بةات  الف
ة ا زح ة الهف وة ظةنح نةتف  وة ـة اا الـيح ة ل هة و نة  عة اـمف  قةـه ـنح ااــيفـلةـد  ر  هة ض   ةرف االف ر  فةهة  ز خف

اراى فةـــلى ال وف نةـيفــلة ا حةـلفـعةـجةــهة يداى ـنةا هة نةـغفـمف تةـاةنف لةـكفصي اا المفـيـالتن نةــهة اـر 
﴿٢٤﴾ الحن وة ةمفـب  ۜ ـالف س 

ن ية ل ـصح ــفةـل كة  ن  ذنكف م  يةــقةــات  ل ـالف ةـفةـتةـــوف ر ونةـكح
﴾٢٥﴿ لنى دةار  اوا اي ع  لنى يةدف نف يةۛشااء  اي ي مة دي يةهف ۜ وة م  لة يم  السحة تةقي اط  م سف رة ص 

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

210



211

بزح

﴾٣﴿

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10-Yunus Süresi Yaprak 06A Cüz 11 Süre 10 Sayfa 211

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

211 ﴾١٠﴿ وَرةو يوونوَس سو ﴾١٠﴿

De ki: “O halde
sakınmaz mısınız

O’nun cezasından?”
[3,27; 80,27-31; 67,21] 

ية ز  يةـوة لة مف ـادةة ۜ  وة ه  ق   و ج وهة هة ذ  رف لة ۜ قةتةر  وة ةة  لح ۛسن وا الف ينة الحف ةذي ىـل لح نن ح سف
ينة  وة الحةذي

ب واـۛسـكف ﴾٢٦﴿ ا اب ــكة الصفـئ ـا وللن ۛــالف حة ةة  نح ال ـمف فيـه  جة ا خة ونةـيهة د 
ااء  ۛســجة ئةـزة تةـم ـة  ب ـيح  اۙ  وة ل هة ه ـرف هةـثف ةـق  مف م ـا لةـة ۜ  مةـمف ذ  لح ة الحن نةـه  ـةات ــالسح ي ح

ـةـكف ا ا ـاة نح ا ۜـعاىم ـطةـمف ق ـه ـو ه ـتف  و ج ـيةـش ـغف مة ل ماى ةيفل  م ظف نة الح م ۛـم  اص  نف عة
مفـحفــمة نة وفــية وة ر ه  ش  ﴾٢٧﴿ ائ  اب ــكة الصفــا وللن ۛ حة ةار  يـه  النح ال ــمف في اخة ونةــهة د 

ا نـة كة ك وا مة رة ينة الشف ةذي نفكمل لح اا ؤ ل ــمف ال كة رة ش  ۛكمت مف وة مف ة نةـميـجة ق ول ـيعاى ث مح
اــش  كة ةـت ــنفكم اـمف مةـــا ؤ له ـرة يح و نةـــب ـــعفـــا تةـانةـمف اي د  ةــفة قةـه ـنةـيفـنةا بةـلفــزة يح الةـمف وة

ىـكفـفة نفكمنـةـــيفـــــا  وة بةـنةـــــنةـــيفـــيداى  بةـــهيـــۛش  ب الحن  فن  مف اي
ةــكم نفـا عةـنح ﴾٢٨﴿

 ل واـبفـكة تةـنةا ل ـه 
اـففــلح  نةـكم لةفةتفـس  مة االسف ﴾٢٩﴿ نةـيـليـاف ـغةـمف لةكمبةادة ت ـع 

﴾٣٠﴿ لةى  اوا  اي لنـمةالحن  وة ر  دح  ۛضـحةـم  الفـيه ـوف ة عةـقح  وة ۟ـلح تةر ونة ان وا يةفف اكة مف مة ه  نف
نة ا م  مة ة ض  ء االسح ةرف الف نف وة ة ل ك  المح عة يةمف مف ةبفۛصارة السحة الف وة نف ق لف ك مف مة ز  قـ  يةرف

ة  يح نة الفحة يح ت  م  ج  الفمة ر  ي خف يح ۛت وة نة الفمة يح  م  نف الفحة مة بح ر  وة ۜ ي دة رة ةمف الف نف مة ج  وة ر  ي خف
﴿٣١﴾ الحن م كمــــل  ذنـــــفة و ل ونة ةــــــلة تةـــــــفة  لف الــــــق ـــــفة الحن ۛ  فةۛسيةق  و نةــتح ق 

ل كة كةذن ﴾٣٢﴿ ك م  بـح  ۛ رة قح  اذةا الفحة دةـبة فةمة قح  عف  الفحة
ة لح ۛ اي ل  لة ف ونة فةاةنحنى الضحة رة ت صف

﴾٣٣﴿ ةـحة ل  تفـقح ت  ـكة بح كةمة  لةىـــعة رة
ة ينة فةـالح اوا الـۛســذي ة ق  ي ــه ــنح م ــمف لة ونةـن ــؤف
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اا ئ  رةـش  دة ؤ ا الفـنف يةــمف مةكمكة لفقة ث ــبف ة ي ــخة يد  ه ۜ  ق ـمح نفـلف م ـق لف هة الحن ل ــعي
لف  ق لف اائ ك مفـش  نفـم   هة كة نف رة مة ﴾٣٤﴿ ؤ اـبفـية لفقة دة ة الفخة ه  فةاةنحنى ث مح يد  ك ونة ي عي فـة ت ؤف

ي ل لفـية دي ۜ   الــهف قح نف يةـفة حة يـمة داي لةى هف قح ـالف اي حة لةىــهفـية ي اي ۜ  ق ـحةــــالف داي الحن ل  ـقح
ية ا النف ي ــه ــلة ة لح ي اي اي ح ۛى فةـهفــد ا لةـــدن ۛفـيفــكفمف   كمــمة ةـي  النف قح ــالحة ةــتح نفــبةعة المح
ا ية مة ةــوة  ع  الـب ــتح

ظةـــثةر  ه ــكذ ةـنـمف ايلحة ة الظح نح ىۜ  اي ي ـاح ة لة يــنح ني غف ﴾٣٥﴿ وكمـحفــتة نة م 
اكةانة مة ذةا وة انن هن رف الفق  ﴾٣٦﴿ ة ـيفـقح  ۛشـحةـــالف نةـــم  نح ةـاىۜ اي ا الحن يم  ب مة لي ل ونة عة عة يةفف

يلة صي تةفف يفه  وة ي بةيفنة يةدة يقة الحةذي دي نف تةصف لنك  وة ى م ـتةــففــي  النف الحن نف د ون  ــرن
ول ــالمف ية لفـه ۜ ق ـرن يــتةـونة اففـق  ﴾٣٧﴿ تةاب  يفۛب لة الفك  يه  رة نف في بح  م  ينة  رة الةمي الفعة

ادف ع  ة   م ـس ـوا ب ـأفت ـفة الحن نف د و ن ـــمف م ـــت ــعفــطةــتةـــن  اسفـوا  مةــــوة هيـل ـثفــو رة
  بةلف

ب وا ب كف ة اـذح ا لةمف مة ة لةمح هي وة لفم  يط وا ب ع  مف ي حي يةأفت ه  ﴾٣٨﴿ نف  اي
ت ـكم ينة مفـنف قي ۛصاد 

نف قةـكة ينة  م  ةذي ةۛب الح مف فةانفـل ـبفـذح اق ـۛف كةـيفـظ رف كةـه  ة ـبةـانة عة يل ه ۜ  ذن ل كةكفتةأفوي
م  نفـنفـوة مف مة ن  ب ـي  ه  م  ي ـؤف نف لة مف مة ه  نف م  ن  ب ــهي وة م  ۜ وةـؤف بح كةهي رة ﴾٣٩﴿ ةاـال ينةـل  ظح مي

اينف  وة
ب وكة فةكف ة ۛ ليي  ق لفـذح ل ك مف مة لةك مف عة ي وة لي مة عة ﴾٤٠﴿ دي ب ا م  ـلةـالعف س  فف ۟ لفم  ينة

م  مفـنفـوة نف ه  مة ﴾٤١﴿ نف يؤ ننة م ـت مف بةـال النةالـراي ل   وة مة اا العف ة يء  م ـبة مح ا تةـراي ة مةـمح نة ل وـعف
﴾٤٢﴿ تةـية لةـم ـسف ۜ الفةـع ونة اي لةوفـۛت ت سفـاةنفـيفكة ة  وة مح ـع  الصح  ية ان واـكفم  ل ونةـلة ق  عف
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ي الفــهفـۛت تةـاة نفـالفة لةــع ـد  ية وة ان واـكفوف ــمف لةــظ ــنفـنف يةــمف مةــه ـنفــوة م  ۜــيفـر  اي كة
ة اينحة ية الحن ةاۛس ۛشـل م  الـــظفـــلة لنــــيفـنح ة الكناى وة ةاۛســنح نح ﴾٤٣﴿ ي  نة ر وـص ــبفـلة

ية مفـوة ر ه  ش  مة يةحف  وف
ۛسـبةـلفـمف يةــاةنف لةـكف ة لح اوا اي ةىـاعةـث  ﴾٤٤﴿ نف ونةـظفــف ۛسه مف يةـال ل م 

ۜ قةـنةه ـيفـبة ينةرةـس ـدف خةـمف   الحةذي
ب ــكف ة اــل ـــوا ب ـذح الحن ء اقة نة ار  يةتةـال م  ةهة ف ـنح ا رة ونةـعة

ا  ة مح اي يةنحةكة وة ۛض ن ر  ي  بةعف مف الحةذي ه  د  ةـيةنحةكة الوف نةع  فح نةتةوة ﴾٤٥﴿ ا مة ان وا وة ينة كة تةدي هف م 
لح ـك ــل  وة ﴾٤٦﴿ لةـفة نةا مةـا  ه ـيف ع  ج  ةـرف يــــۛش الحن  مف ث مح ونةـل ــعةـــففـــايةـمة لنىـــد  عةــهي

ا س ـجة ه مفـسفـق ـمف ب ا لفـه ـنةـيفـية بةـض ـمف ق ـه ـو ل ـاءة رة ط  وة س ـــا محة ۛ فةـــة  رة ا  ذةاــول 
ية ول ـوة ا الفـتنى هنـونة مةـق  نفـوة عفـذة  د  اي

يـت ـنفـكم نةـمف ۛصاد  قي ﴾٤٧﴿ ي  لةــلة ونةـم ـظف
ا الـــق  ي ۛضـــنةـــــك  ل ـل ـــــمف لف لة سي لةــفف ى وة ا ۛشااءة  ا ايعاــــففـــنة راح ة مة ۜلح الحن  ﴾٤٨﴿

ا ذةا جة يةــمف فةــه ــل ــاءة الجةـاي ةى وة لةــر ونة ۛسا عةـــأفخ ـتةــسفـلة ةـكمـل  ۜـة  الجةـلح  ا مح ل 
نف ق لف اليفت مف اي اب ــمف عةكميــتن ال الرة اذةا ه ـذة اراى مة نةهة بةيةاتاى الوف ﴾٤٩﴿ د  م ونةـقفـتةـيةسف

ة ال قةث مح ا وة ذةا مة الفـمف ب ـت ـنفـعة انمةـاي ۜ ان قةـهي نة وة دفــن ﴾٥٠﴿ ونة م  ر  جف ه  الفم  نف ل  م  ج  تةعف يةسف
ة ي ث مح ينةلةـقي ذةاۛب ل لحةذي وا ذ وق وا عة ﴿٥١﴾ ظةلةم  ل ونةـج ــعفــتةـسفـهي تةـــمف ب ـت ـنفــكم

ية ـؤ ن نةكةـتةـسفـوة ب  نف ﴾٥٢﴿ لف لف ت ـالفخ  ۛ هة ة ب ــجفـد  لح نة اي وف اـزة ت مف تـةكممة ب ونةـس كذنف
﴾٥٣﴿ ۜ  ق ــقح   ه ـالحة ي  وةــوة ايي لف اي ح ب ة رة نح اا الـه  لةــاي قح   وة مة ۟ــج ـعفـم ـمف ب ـت ــنف حة ينة زي
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فف ا ف يـمة ض   لة ةرف تف ب ـتةـالف الۛسـدة ۜ وة رح واـهي لة ة ل ــوة تفــلح  نةـكمـوف النح س  ظةلةمة فف
ية بةـوة ق  مفـمف  ب ـه ـنةـيفـض  ط   وة ه  سف الفق  ةـال ا مةـنح ا الفـــةة لةــدة ال و  ا رة ة ا ۛبۛــعةــــمح ذة

ا  ةاللة نح حن اي ا  ل  ات  ف ي مة وة من ۜ السحة ض  ةرف الف  وة

ا  اللة

ة نح دة اي عف وة ﴾٥٤﴿ و نةــــلةــــظفــــــلة ي  م 
ي ــوة ي ـه  ـيي وة يـحف ه ـمي لةيف اي ت   وة ﴾٥٥﴿ ة الالحن   نح لنك  قح  وة  حة

ه كذ يةـثةرة ونةـمف لة لةم  عف
ا النحةاس  قة اا اليح هة تـفـية ااءة ع ـمف مةكمدف جة نف ـوف بح ظةة  م  مفكمرة ﴾٥٦﴿ جةـت  ع ونةــرف

ل  ق لف ضف ب فة ﴾٥٧﴿ ينة ني م  ؤف ة  ل لفم  مة حف رة ى وة ه دى ور  وة د  ا ف ي الصح  ااء  ل مة فة ش  وة
ا يةـر  م ـيفـوة خةـواۜ ه ـرة ح ـففــلفيةـذن ل كة فةــب ـفة ة ع و نةـمةــجفــمح ب الحن   حفـوة هيـت ـمةـرة

ااالنفزة لةــت ـلف الرة ال يفــق  ت مفــلفـعةـجةـــنف  ر  زف ق     فةــمف  م كمــــلة   الحن  مف مة ﴾٥٨﴿

الحن  ه  حةــم  الحن لةىــــــ عةمف  المف  كمـــــــــــــــــالذ  نة لة  ان حةــنف ا ماى وة لفـق  لة لىۜ ــرة
ا  ظة ةـــــوة مة الحن  لةىــــــعةر  و نة   ـــــتةـــففــــــنة  يةــذي يـــنح   الح ﴾٥٩﴿ ر ونةــتةــففـــتة

ل ـــذ  و فةـــلة ةـك ـنحةاس  وة لنـــلةى الــعة ضف نح مة الفــذ  ۛب يةـكفـالف ۜ  ــوف ة  مة ين ة ق  نح ةاي الحن
مة ي ۛشـــتة اـوة ا تةـــك ون  في مة نفـأفن  وة ه  م  نف تفل وا م  ﴾٦٠﴿ يةـرة ه ــثةكذال ۟ـمف لة ك ر ونة شف
ل  ايلحة مة نف عة لةيـفكمم  ةا عة ذف ت كمنح و داى اي ه  يــمف ش  ونةــفي ض  انن  لةق رف ل ونة  وة مة تةعف

ةـــثفـــنف م ـم  ال  ذة رح لةـة  ف  قة ض  وة ةرف ي الف ۜـــفي مةيه  بح كةنفـــز  ب  عةــعفــــا يةـ وة  رة
﴾٦١﴿ اف ي لة ااء  وة مة ة ا  السح لة ل كة وة نف ذن رة م  غة ةكذال الصف لح ي بةرة اي ين كن في بي تةاب  م 
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خة ف   عةــــــلة ۛــزة ن ـــــحفــــمف  يةـــمف  وة لة ه ــه ــيفــلةــــوف ونة ة الوف ل  نح ا اي ااءة ــاللة الحن ية
ىـشفــب ـــم  الفـه ـــلة ﴿٦٣﴾ ف يرن ة لح يــال  ن وا  وةـــنة انمةــذي

ةـــــوا يةـــا ن ـكف ۜـــتح ونة ق  ﴾٦٢﴿

ن خ  ۜ   لة تةــــالف يـبفــــرة ة  ۜات ـل مةــكفـــلة ل ـدي يــيةا  وة ف ـــو ة   الدح  نفـينــحةـــالف الحن 
ية ۢـــه ــــوف ل ـــــكة  قةـــز  نفـــحفـــوة لة مف ﴾٦٤﴿ ل كة  يـــعةــوف ز  الفــــفةــوة الفـــــ ه ذن ۜــظي م 

ا ة  اللة نح حن اي ل  ﴾٦٥﴿ ة الف نح ة ةة   ــــــع ـــــاي حن زح يـ  جةل  ميـوة الـــعاىۜ ه ـمي ة م ـيـليــعةـالف ع ـيـسح
مةف ي   ۜ  وة ض  ةرف ةــا  يةـالف ةـب ـتح يـع   الح نةـذي ةـي الــنف  ف ــمة ا ت   وة مةــــمنـــسح نفــــوة

اـــــــش  ۜ  اي نف  يةــرة كة ةـــــــــاءة ة الـــع ــــــــــب ـــتح لح ةـونة اي ةــــظح نح نف د ون  ع ونة م   الحن يةدف
ةــــــه  ي  جةــوة الح م كمــلة لـةـــعةــــذي ﴾٦٦﴿ ة ية مف ــــــه  وة اي نف  لح و نةــر  ص ــخفــــــاي

ةـه   وة الـيـــــــــــــفي ا رة  م ـــنح ة فيراىۜ ــص ـــبفـــهة نح يــــ  اي ن واــــكمـــسفـــتةـــلة  ل ــيفــــــالحة
ةوا ـــا ل ــقة ﴿٦٧﴾  الحن ذةــــخةــــ اتح ل كة  ن يةذن ع و نةــــمةـــسفــــوف م   يةـــقةـــا ت   ل ـ لة

ا ف يــلة ة ه  مة ا ف يـالسح مة ات   وة وة ۜ من ض  ةرف الف لة ا نةه ۜ  ـــبفـداى س ــوة وة حة ۜــغةـالفه  ن يح 
اۜ ـــهنـــــب  و ل ونة عةـــــ ال تةذة الحن لةى ــــق  طةا ن ـــلفــــنف س ـــــمف م كمدة  ــنفـــــاينف ع 

ةـــق  ة الح نح يـــلف اي و نةــــــتةـــففـــــنة يةـــذي ﴿٦٨﴾ الحن لةىـــــ عةر  ا لة تة و نةــلةـــعفـــــمة م 
نفـال ف يتةا ع  ـــمة ة ايــيةا ث ــدح  ه مفـمة نةاــيفــلة مح ع  ج  رف ﴾٦٩﴿ ۛبــالفكة ي  ذ  ۜــل ــففــ لة ونة ح 

﴾٧٠﴿ ة ن ــث  دي يدة  ب ـعةـم    الفــه ـق ـذي يــمح ة اــذةاۛب   الشح ۟كذـــان وا  يةـكفمة و نة ر  ف 
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بزح

﴾٤﴿

نف م  اي هي يةا قةوف م  وف ذف قةالة ل قة لةيـفكف انةـكف اي مفكمب رة عة اتف ۢ بةاةـمف نةـه ـيفـلةـعة ل ـوة ن وح 
ة الحن  لةىــعةــــ فةالحن  اواــم ـاةجفــت   فةـلفـتةوة كح ع  اــمة تة قة ي وة كيـــمي يةا ت ــذف ي ب ان يري
ر كمـــلة ية لةيـفكمنف المف ةــمف  غ كممف عة ةىــمح ك مف وة ش  رة ااءة ــالمف كة ةـمف ث كمرة مح

ةـا نف تةـفة لح اـمف فةـت ـيفــوة مفكمتـ ــلف ۛساة مة ﴾٧١﴿ ة اقفــث  اــمح ت ـض  لة ة وة لةيح و ن ــنفــوا اي ر  ظ 
 ۙ ا م الحن  ت  النفـوة ينةـنة الفـم  ك ونة ال رف ل مي سف م  لةىــنف الجفــم  عة ة ية ايلح ر  نف الجف ۜ اي ر 

ة ب ــكةـفة ةـنةـوه   فةـذح جةـف ــالف يـه   ف ـعةـنف مةـنةاه   وة مةــيفـجح مفــه اـنةـلفـعةــلفك   وة ﴾٧٢﴿
ة ب ـكف انةـكفيفۛف ـكف رفـظ ـانفـنةاۛ  فةــت  اــية انــوا ب ـذح ا ئ ـخة رة قفـلة الغف ةـنةـــۛف وة ينةـاالح ذي

ة نةا ث مح ثف نف بةعة هي م  د  لنىبةعف لى اي ااؤ ن  ر س  مف فةجة ه  م  مفقةوف ه  ﴾٧٣﴿ ينة ذةري نف اق بةة  الفم  عة
ن واـكة م  ا ان وا ل ي ؤف ب وا ب مة ة نف كةذح ۜ  ب هي م  ل  ل كةكفقةبف لنى ذن بةع  عة نةطف ا ب الفبةيح نةات  فةمة

نةا ثف ة بةعة د   ث مح نف بةعف هنـوسنـمف  م ــه م  لنــى  وة ىـر ونة اي ﴾٧٤﴿ ينة ل وب ـق  تةدي عف الفم 
يةـب  تـةـنةا  فةــات ـان وا  وةكذاسف  بةر 

ماىـقةواــان ـكف ر ـم  وف ينة جف مي عةــف  مةـــرف نة وة لــــوف هيــئ  لة
﴾٧٦﴿ ا ا جة ة م  الفحةـفةلةمح ه  نفـاءة ةـنفـع  قح  م  نح اوا اي نةا قةال  ا د  ذة ر  هن حف ين لةس  بي م  ﴾٧٥﴿

ا ا جة ة قح  لةمح ۜ كماءة ـل لفحة اۜ مف ذة ر  هن حف ي  الس  لة ح ـل ـففـوة ىـالة م ـقة ا تة وسن ول ـال ونةـق 
اوا الج ـقة جةـعة تةنةاـف ـلفـتةـل  نةاــئفتةـال  ا وة ة نةاــمح ناـيفـلةـعة دف نة ااءة بة ه  ان ﴾٧٧﴿ اح ـال ة ر ونةـــسح

﴾٧٨﴿ تة اـك ـلة ك ونةـوة ااء  ف ي مة ية ر  بف ا الفك  مة ۜ وة ض  ةرف ن  لةـنة الف اكمـحف م  مة ؤف ينةـب م  ني
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

216



217

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10-Yunus Süresi Yaprak 09A Cüz 11 Süre 10 Sayfa 217

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

217 ﴾١٠﴿ وَرةو يوونوَس سو ﴾١٠﴿

ااءةـفة ا  جة ة لةمح ﴾٧٩﴿ عةــوة قةالة ف  عةــاح ـلح  ۛســك ـــي  ب ـو نيـت ــــوف ن  ائفـــرف يــر  م ــلي
ااـفة ة لةمح ﴾٨٠﴿ ة ة   قةـحةـالسح ى ال وـمف م ـه ـــلة لة اـرة ا اــــلف سن وا مة ق ونةـــلفـــمف  م ــت ــنف ا الـق 

ة ـس حـه  الــمف ب ـت ــــئفـاج ــمة نح ۜ  اي ر  ة حف ةــل ـط ـبفــي ـۛسالحن نح ه ۜ  اي ا قةاـقةـــاللف ىــلة م  وف وسن
ة ب   الحن قح ــح ـــوة ي  قح ات هيـالفحة ل مة كة ﴾٨١﴿ ة  ي الحن لةـصفــ لة مة ينةـالف ل ح   عة دي س  فف م 

اا نة  فةمة ىانمة ا وسن ةل م  لح نف  اي ةة  م  يح هي ذ رح  م  لنى قةوف عة ﴾٨٢﴿ هة الفــكفلةوف وة م ـجفـم ــر  ۟ـر  ونة
نة لة وف عة رف ة ف  نح اي ۜ وة مف ت نةه  ال  ف يــالنف يةفف عة ف  م ــخة عةـ ف نفــوف مةــرف لــوف نة وة مفـه ــئ  لة

قةالة ى وة نفـقة يةا م وسن م  اي  وف
ت مفكم نف ت مف انمة نف ﴾٨٣﴿ ۛ ض  ةرف ةه  الف نح اي نة وة ينة لةم  في ر  سف الفم 
اــــفة لةىـعةل وا  قة ﴾٨٤﴿ ةــه  تةـيفـلةـعةــفةب الحن   نف ــوة كح اوا اي ينةــميـــل ـسفـــمف  م ـت ـنفـــكمل 

﴾٨٥﴿ ةــــــــ تةالحن  نةا اۛ ـنةـــــلفـــــوة كح ـة بح م  الـقةـــةى ل لفـنةـتفـلفنةا ف ـعةـجفـلة تة رة ةاـوف ۙـيـميـل  ظح نة
اا نة يف حة الوف لنى وة ى اي يه  م وسن الخي وة ﴾٨٦﴿ نةا نةجح  ت كة وة مة حف نة ب رة م  م  وف ينة الفقة ري اف  الفكة
اجف مفكمـــوتةــي ـــل وا  ب ـعةــوة ان ـــبةــــالنف تة ة ا ب ـكمــوف م ــقةـــل  وح ب ــم ـمة رة اىـوتـــي ــــصف
ىـ م لة اـقة وة ة وسن بح ااــرة ـنة ﴾٨٧﴿ القيــلةـبفــق  ةـيـةى وة واالصح بةـم  ۜ وة الفـشح ـلنوةة ينةـر  ني ؤف م  م 

ي المفـنةـزي الى ف يـةى وة نفـو ة  الـينـحةـالف وة ۙــدح  نةايةا ـة بح ة رة نح تةـاي ةـ ف ۛتـيفـكة ان لة مة نة وة وف عة ه  رف
نةا ـة بح اى المفــسف عةـم ـ اطفرة ال ـــلن اشفـه ـــوة لنىدف  د ـــمف  وة عة لح وا ۛ ل ي ض  يل كة نف ۛسبي عة

﴾٨٨﴿ ا  الفــــتحنى  يةـــن وا  حةـــؤف م ـــلة ي ـــمف   فةـه ـــل و ب ـــق  و  ةليــعةــرة مةـيـذةاۛب  الف
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ا فةـك ــــوة ت ـــدة عف تةـتةقيـاسفـمة لة ا وة ةـــيمة اانح   ۛســب ـتح يلةــبيـعة بةتفــيـدف ا جيــقةقةالة 
نةا زف اوة جة ي ايسفـــبةـب  وة اايـيــناي رة فةاة تف لةــرة مفـالفبةحف ه  بةعة ﴾٨٩﴿ ة يةــالح ينة لة ونةـلةـعفــذي م 
اى ــحةدف واىۜ  ـــوة عة اا الدف رةتحن ذة  اي

ۙـغةــــه   الفــكف رة ق  عةــف  ج ـــرف ن   وة ياىـن و د  ه   بةــوف غف
ـة اوا  ايسفــهي بةــنةتف ب ـانمةي  ذييالح النةـن  لة وة اايـي نةالـرة ةــنفـ انمةقةالة م  لنــت  النح اي ا ةــه  لة لح هة اي

الف قةـان نة وة ۛت  قةــن ۛصيف نةكم وة بفل ـدف  عة ينةـالف نفۛت م  دي س  فف م  ﴾٩٠﴿ ينةـالف ل مي سف م 
مة  ن ـلف اـفة ن ـبةــيكة  ب ـجحيـنةـيةوف يةـفةـلفـخة نفـمةـونة ل ـكمـكة  ل تةـدة ةــكة ان نح ةىۜ  وة اي ﴾٩١﴿

لة أف نةــدف بةــقةــوة ة اـوح ﴾٩٢﴿ يــكف ةــال نةــراى  م ــثي ية نفــــاس   عةـنح ا ف ـــلةنةا  ـــات ــان ۟ــغة ل ونة
الـبةـم  ة قفـص  وح زة رة ق  وة ة نةـمف م ـنةاه ــدف ۛ  فةـيح ـالطح واـبةات  تةلةف  ااخف مة لةــبة اايـي رة ي ايسف ناي

بحةكة ي  بةــقفــ  يةرة مة  الفـــمف  يةـه ــنةـيفــضي ة ــمةــينـق ــوف تحنى  ااءةحة ةـع ـالف ه م جة نح ۜ  اي لفم 
ااــــكح  م ــــي ۛشـ فيۛتـــنفــكما نف ــفة ة مح ﴾٩٣﴿ ي اـفي ان  مة ف ونةـل ـتةــخفـــه  يةـيــوا  فيــــكة

ة يـالح ؤ ن نة الفــقفـــيةنة ـذي ۛــبفـنف قةــتةاۛب  م ــك ـــرة ل كة ـــالنف لف اــزة لةـنة ـةل ـسفـكة   فةـــيفـا  اي
ة ــونةــكملة تـةـــفة ۙـ  الفنةــ م نح ينة تةري مف م  دفــلة اقة بح كةنف ـقح  م ــحةـــكة الفاءة ـ  جة رة

تـة لة ة م ــــونةكموة ة نةـــنح ينةـالح  ذي
ب ـــكف ة نةونة كمــتةــ   فةالحن ات  ـانيةـوا ب ـــذح ﴿٩٤﴾ م 

ينة ةذي ة الح نح قحةتف اي ت  حة ل مة مف كة ه  لةيف بح كة عة ۙــؤف م ـــ لة ي   رة ن ونة ﴾٩٥﴿ ينة ري اس  الفخة
﴾٩٧﴿ لة ااءة تفــوة جة ا الفـ يةتحنىــ ان يةة    حةلح  ـكممف ـه ــوف و  ةــعةــــــــــــرة ا ۛب الف مةــيـلي ذة
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اا هة ـعة اافةــنةــفة ا ن هة يمة اااي ة ـــمح ــۛسۜ  لـة ــونـ  مة يـ  قةــــوف ة لح اي يةة   تف قةـرف ـانـة كة لة وف نةتففةــلـة انمة
ي  ف ي ـزف ـذةاۛب الفـخ  مف عة نةاه  عف ـة ــتح مة نفيةا وة وة  الدح  ـين الفحة ـمف ه  نف ـنةا عة ـن واكةۛشـفف انمة

وف ۛشااءة  لـة بح كة وة ـيرة ـنف ف  ـنة مة نمة ۜ لة يعاى مي ض  ك ــلح ه مف جة ةرف الف ﴾٩٨﴿ ين  لنياي حي
ــس  ــنةــفف ـانة لـ  اكة مة وة ﴾٩٩﴿ ةاۛســۛت ت ـاةنفـالفة ه  النح ر  ينةوا ـك ون ـية تحنىـحة كف ني م  ؤف م 

ى  ـــلـة ـــۛس  عة جف ــل  الــرح  ـــعة ــــجف ينةوة يـة الحةذي ـا  ذف ن    ة بـ  لح ـــنة اي ــــؤف م  ـ  ۜالنف ت الحن 
ر وا ـل  انفــظـ  ـا ذةا  قـ  ـي  مة ۜ ف  ض  ةرف الف ات   وة ـوة ــمن ة الـسح ﴾١٠٠﴿ ـــل ونة ــق  ـــعف لة يـة

ـلف فةـــهة ﴾١٠١﴿ ــا مة ـا ت   وة نيـة ــن ي الف ـغف ـ  ذ ر    ت ـ  الــنح ــنف وة م   لة عة ونةقةـوف ـنـ  م  ؤف يـ 
ــذي ينة ـة ا  الح ـــلةوف نف خة ۜ        م  ــمف ــل ـه  ق لفقةــبف ــر ونة ـظ  ــتـة ــنف ـــلة  يـة ـــثف م  ة لح ـا م   اي ـة اليح

ة ــمح ـ  لةنةا ث ي ر س  ح ــنةــجي نـ  ﴾١٠٢﴿ اوا ر  ــظ  ــتـة نة فةـانف ـك مف م  ـعة نحيي مة ينة اي ـري ظ  ـتـة ـنف الفـم 
ــلف قـ  ﴾١٠٣﴿ ن وا ينة انمة ـذي ـة الح ۛ وة ل كة ــذن ى  كة ـقاح ــج   حة ـنف نةــا  نـ  ـيف ـلـة ۟ عة ينة ني ـؤف م  ــم  الف

ــنف ۛشـــكح  ـد   م  ـبـ  العف ا ـي فةــلة يـني ينة دي الحةذي نف ـاالــنحةاس  اي ـهة ـ  اا اليح ي ية ـمف في ــتـ  ك ــنف
ــد  ــــبـ  ـنف العف ـــك  لن ة وة ۛالحن ـيــك ـمف وة فحن تـة ي يـة ذي الحـة ــــد  ــبـ  ــعف ــــنف د و ن    ونة تـة الحن م 

النف ـمف وة ين  الق  هةكة ل لدحي جف ۛ وة يفاى ني حة ﴾١٠٤﴿ ت  ــرف ا م  ۙ نةـم  الك ونة النف وة ينة ني ؤف م  الفم 
لة تة ع ـوة نف دف ا الحن  د ون  م  فةـيـة  لة مة ع كةـنف ﴾١٠٥﴿ نة ة م  ك ونةنح تـة لة كي وة ر  شف ينةـالفم 

﴾١٠٦﴿ ۛ ـــرح كة ــض  لة يـة ـلفــۛت   فةــا  نف   وة ـكة   فةـعة ـة ذاى   فةــا  نح ــنة  اي ينةم  ـمي ةالـ   الـظح
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رح  فةلة كةاش  ةـب ض  لح ا اي ۛ ۛف لةه  وة فةه  ر  يف كة ب خة دف نف ي ر  اي لةـ وة نف ية اي كةـوة ۛسسف الحن  مف
﴾١٠٧﴿ ة ل  اادح يب ـرة ۜ ي صي ل هي ضف نف ب هي فة نف يةۛشااء  مة ۜ ـع  م  هي وةبةاد  ه  ور  وة ف  يم  الفغة حي الرحة

ك  ااءة نف ــقةدف جة قح  م  ۛم  الفحة بح ك مف ارة نحةمة ى فةا  تةدن ن  اهف اا لفــق  فةمة يح  ية االــال نحةاس ــهة
ة فة ايةـۛضلح نحةمة لح ـا  ۜـعة ض  يل  كي ك مف ب وة لةيـف اا النةال عة مة اۛ وة هة لةيف تةـية نفـهف مة ۛ وة هي س  ي ل نةفف دي

﴾١٠٩﴿ ةب عف اتح ا وة اى مة لةيفكة ي وحن رف اي ب  اصف تحنى وة ك مة حة ۛ يةحف وة الحن  ه  ر  وة يف ينة خة اك مي الفحة ﴾١٠٨﴿

ة  ه ود                       ورة                         س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

﴾١﴿ ـارن   يةكنال تف ان مة ك  ة ف ـه  ث ـات ـتةاب  ا حف نفـمح لةتف  م  نف ــلة صح  يم د  كي ۙ حة ير  بي  خة
الن  اسف واـتةـوة ر  ف  غف ﴾٢﴿ تة ة ة ـاللح لح اوا اي ب د  ۜ عف ة ةالحن نح يـاي ير ـك مف م ـلة ني ه  نةذي بة نف ۙـوة ير  شي

اـت  ه ـوب  لةيف تةاعاىـي  وا اي ك مف مة تح عف اى مة لن ۛسناى اي ل  حة ي ؤفت  الجة ى وة م ۛسمحى ك مف بـحة ةـث  رة مح
ا فةـتة ةوف لح ايـوة ح ن لةيـف يـا  اف  عة م كمالخة ذةاۛب يةوف مف عة ل  فة ي فةضف ة ذي اينفـضفــك لح لةه ۜ وة

ا اللة ﴾٤﴿ لةى ع ـمةالحن   اي ج  ه كمرف ۛ وة لنىـمف ء ـلح  ۛشـك  وة عة ير ـقة يف دي ﴾٣﴿ ر ـيـبيـكف
ه  د ــص  وام ـخفـتةـسفـيةـمف ل ــو رة حيـنفـف  ونةـش ــغفـتةـسفـنة يةـيـه ۜ  اللة نحة ن ونةـه ـاي مف يةثف

﴾٥﴿ ۙ يةـيةابةـث  مف ا ي ـعفـه  ا ي ـلةم  مة مة رح ونة وة ۛـس  ل ن ونة ةه  عف نح يم  ب ذةات  اي لي ور  عة د  الصح 
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ةة  ف يــم  اابح ة عة نف دة لح ض  اي ةرف ق  الحن  لةىــالف زف لةم   ـر  يةعف ا  وة تةقةـــم  هة اــسف ة هة رح مة اـوة
ه  يوة ـــوة لةقةــــ  خةالحةذي ﴾٦﴿ اۜ ك ــــوف دة عةــتةــسفـوة م  يلح  ـــهة ين ــتةاب   م ـــكن في بي

ة الف ۛض   وة ي رف ةفي تح ة ة  الـ س  ام   وةــيح
ش ـــانة عةـكف اـالف لةىـعة ه  ـرف ء اـمة ةـال اـسح وة ت  من

ۛسن  عةكماليـح  لة لىۜ  ــمةــمف الحف ةــلفــنف  ق ـــئ ـوة نـح وث ونةكمۛت اي ع  بف مف مة ل وة ك مف ل يةبف
الفــبة د  ت ـعف وف ولةنحةمة ينة  لةيةق  ةذي اوا اينف هنكف  الح ر  س ـفة اا ايلحة ين ــر  م ـحفـذة بي نفــم 

لةئ نف ة وة نةـــالخح اىـعةــم  الفــه ـنفــــا عةـرف لن ة ذةاۛب اي ةة   و دة د ـــعفــة   مةـــا مح ول نح لةيةق  ﴾٧﴿

ية ه ۜ ــس ـب ـحفـية مة يةــاللة و فـصفــۛس  مةـمف  لةيفــيه ـأفتيـوف اقةــمف  وة حةــه ـنفــاى  عةـر  اـمة
نة اـۛسـنةا الف نفـــقف ذة نف  الــئ ـوة لة ﴾٨﴿ ا كةـــه ــــب  ۟ــــهفــــتةــسفــــية  وا ب هيــان ــمف مة ز  ؤ ننة

حف ة نةــــةى ث ــمةـــــرة ا  م ـنةـــــزة عفــــمح ةـــنفــــا هة نح ور ـف ــــــكفؤ ن س  ـــيةــــه   لةــــــه ۛ   اي ةا نح م 
لة ااءة  بةـــعفـنةاه   نةـــ الذةقفنف ـــئ ــوة ااءة   مةـــدة ۛضــعفــمة ة ةـــرح ةـــولةـق ـيةـــ لةه  ــتفـــسح نح ﴾٩﴿

ة لح ينةاي ةذي واـبةــ ۛصالح ر  ﴾١٠﴿ ةــذة هة ۜي ـــةات   عةـيح ــۛب السح ة نحي نح ح  ـلة ه  ــاي ر  ۙـفة فة ور  خ 
ا ل  ة اــــــالصح لن ۜ  ا ول ات  مف  مةـــكة لةـئ ـــحة يـكفر  ـــرة ة   وة الجفـــف ــغفـه  ر ــبي عة ل واــم ـوة

لةيفكة  وة ۛضاائ ــــا ي ـۛض  مةـــعفــــار ك    بةــلحةكة  تةــــعةـلةـــفة اى اي هيـــق  ب ــــوحن ﴾١١﴿

ول واــــ يةالنف  ا ا  نفـــــ  لةق  اــــنفــــكفه   ـيفــــلةـــــلة  عةِزـــــــوف لة اءةـز   ال وف جة ر  كةــۛص دف
﴾١٢﴿ ـةـــه  مةــعةــمة نح ۜ   اي ا النفـــلةك  ا ۜ  وةــۛت نةـــمة ير  ۜــك  لنىـعة  الحن ذي يل  كي ء  وة لح  ۛشيف

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

221



222

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11-Hud Süresi Yaprak 01B Cüz 12 Süre 11 Sayfa 222

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾١١﴿ وٍد وَرةو هو سو ﴾١١﴿ 222

ول ــية يــتةـونة اففـق  ر   س ـعةــأفت وا ب ــلف فةــه ۜ   ق ـرن تةرة يةات ــففــل هي  م ــثفــوة ر  م ـشف المف
ةمف لح ﴿١٣﴾فةا  ادف نف مف ــت ــعفــطةـــتةـاسف ن ــوا مةـــع  وة  الحن   د  ون م 

نف ت مف اي ينة ك نف قي ۛصاد 
اوا لةم  اا فةاعف مة ـة لة النح لفم  ا نفز  النفالحن  ب ع    وة

ا هة لة لن  اي
ة لح ۛ اي وة لف ه  نفت مفال فةهة يب وا تةجي لةك مف يةسف

يــانة ي ــكف نفـمة وةة الـــحةــد  الفــري نفــين يـــدح  زي ا ن ــتةــنةـــيةا وة فح ــهة وة ﴾١٤﴿ ونةـل ـسفـم  م 
ا ةـئ ــا وللن يــكة الح نةــذي ﴾١٥﴿ الة مة مف العف ه  لةيف مف فيـاي اـه  ه   يهة يـوة ي ـمف في ا لة ونةـبفــهة س  خة

مف ف يــلة نخ  ه  الـــالف ة لح ة  اي حةــرة ةار    وة اۛص طةـب ــنح يـنةـ مة بةــع وافي ا وة ل ــاط ـهة يفۛسـلة
نةـبة لنىـانة عةـكف نفـمةــفة ال نف ة  ـيح  بح هي م  ية  رة ل وه ـتفـوة ﴾١٦﴿ ل ونةــمةـــعفـــوا يةــان ـكف اـمة

م ـنفــم  مةـاب  م ـتةــكنهي ــل ـبفــنف قةــه  وة ى اي ا حف اى وةـامـوسن ائ كةــمةــرة لن ةىۜ  ا ول د ـاه ـۛش
ۜ  وة ـــب  رف ب كذـــيةنف ــمةهي ةحف نةــهي  م ــف  اب   فةــالف ةا ر   مةــالـزة ع ــنح ۛــوف ه  د  ن ونة م  ي ؤف
يةـــــي م ـك    فيــتة ةه ــنفــم   ة  ــــــرف نح نف قح   ــــحةــــه   الفـــــ  اي بح كة م  لن رة ةـك ـوة نح لةــــفة

مة ن ــلةـنف الظفـــوة محة لةى م   م  ى  عة تةرن افف ﴾١٧﴿ ةــرة الــثةكذال ن ونةــؤف م ـــاس    لة ي ـنح
بــــــكف ا اىۜ   ــذ  و نة  ـــعفــــــــــــــكة   ي ــئ ــــ ا وللن مف لنىــــعةرة ض  بح ه  يةرة ق ول ــ وة الحن 

ا ةــــــــهن ء  الح ا يـــــؤ ل لة ۛ لنى ــــعةوا  ـذة ب ـــــكفنة  ـــذي مف بح ه  نةة  رة اللة لةعف ةشف اد ـهةـــــــالف
ة ال يـلح و نة    عةــص ــنة  يةـذي ل ـيـــبيــنف  ۛســـدح  ﴾١٨﴿ ةا ل ـــ   عةالحن  ۙـــــلةى الظح ينة مي

﴾١٩﴿ ونةـبفـــ وة ية  الحن  ا ع ــغ  نخ ـــوة جاىۜ  وة ه ـــهة ة  ه ـــمف  ب ا لف ر ونةـــــا ف ـكفمف  ــرة
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ج   ون واكم يـةلةمف عف ض  وة ينة ف يزيم  ةرف مف ــلةانة ـكف اـمةالف د ون نف ــم ه  ائ كة ا وللن
ل  اـالوف ۜ ــم  الفـه ــف  لةــۛضاعةــاءةۢ  ي ـية ذةاب  اعة يع ونةـطيـتةـسفــ يةان واـكف مة نف الحن  م 

ا ةــئ ــــا وللن يـــكة الح اواـــس ـــنة خةـــذي ر  ﴾٢٠﴿ مفــال ة اعةــسح مة ر ونةـص ـــبفـــ ي واــان ـكف وة
جة مة ـلة ةرة مفــه ــالنح ﴾٢١﴿ نف ۛضــه ـۛســف ـــال ة عةــمف وة ر ونةـتةــففـوا يةــان ـكف اــمف مةـه ـنفـلح

ة ة الح نح يــــاي واــل ــم ـــن وا  وة عةــنة انمةــذي ﴾٢٢﴿ ن خ  ف ي ة ــالف م  رة ةخف  ه  ۛسر ونةـالف
الخفـل  ات   وة لنىــبةـــحة اوا اي ۙ ت  مف بح ه  ارة اب  الفجةـــالصف ئ كة ــ  ا وللن ۛــحة ةة  مفـ  ه نح ا ة الصح

ثة ي ل ـمة ري يفن ـالففة الف  قة ةۛصمح  وة الف ى وة من ةعف ير ــكةالف بةصي ﴾٢٣﴿ اـيــفي ا ل هة ونةـــخة د 
لة ۛسـوة دف  الرف نةاـلفـقة ﴾٢٤﴿ ة السح ۜ ــوة يع  ثةلىۜ ــهةمي يةان  مة تةو  ةـلة تةــالفة  لف يةسف ۟ـذة كح ر  ونة
تة ةـب ـــعفــالنف لة لح اوا اي د  ﴾٢٥﴿ لنى قةــن  نحيــوف م ــوحاى اي يــمف نةكمـلة يـهي  اي يـر م ــذي ۙـبي ن 
ا لة الفـــفة َلوــمةــقة ﴾٢٦﴿ ۜ ة ايالحن ح ن يم ــذةاۛب يةــعة مف كملةيـفـــاف  عةـالخة يـ  اي م  اللي وف

وا م كف ر  م ـــقة نفـــفة بةــانةـهي مةـوف ة لح يكة  اي اـلةـثفـراى م ـۛشـرن مة يكةــ نةنةا وة رن ينة الحةذي
ة ة الح لح يـاي اذ  ل ـــنة ه ــذي يةــنةا بةــمف  الرة انةــال اد  مة ۛ  وة أفي  ة ى لةـــرح مفكمـــرن ة بةعةكةــاتح

م ــاقةـالة يةـقة اليفت مفوف ﴿٢٧﴾ الرة نفنةا ـــيفـلةــعة ل  بةلفــ فةم  ينةـكف مفكمنـح ــظ ــنة ضف بي اذ 
بحيينف ــة  م ــنةـــيح ـــــلنى بةــعة ان رة حفـنيــيــتن وة هيـــنفــــع نف ــم ةى ـــمةــي رة د  ت ـنفـكماينف 

﴾٢٨﴿ يةتف عة ن كملةيـفـفةع مح  ۜ  ال الـم ــكمــلفز  م ــمف ا وة ا ــــمف لةــت ـــنف وهة ه ــكفهة ونةـار 
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

223



224

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11-Hud Süresi Yaprak 02B Cüz 12 Süre 11 Sayfa 224

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾١١﴿ وٍد وَرةو هو سو ﴾١١﴿ 224

اــقة م  لة الىۜ  ــيفـلةــمف عةكمل ـــةـسف ال وف نف ه  مة عةـــجف ال اي ة ية ايلح ااالحن  لةىــــر  مة ية  وة اـوة
ةــب  د  الح يـطةار  ةــنة انمةـذي نح ق وا ـــن واۜ اي مف م لة مفه  بح ه  يـرة ي الرن اي ح ن لنك  ماىكم وة مف قةوف الـالنة

ية نييـص ـنفـية نفـمة وف م ـقة اـوة دف ت ــاينف طة الحن نة ـم  ر  ۜ  الفةــه ـــرة لةــمف ﴾٢٩﴿ ل ونةــتة هة جف
ا لة ي خةــــنفــــمف ع كمــــــلة ل  وــــق  ال وة اا ئ ــــــــدي االحن ن  ــــزة لة ﴿٣٠﴾  وة ةر ـتة  ذة كح

ونة
ا لة نحيول ـــق  ال  وة الق ـلةــمة يــ اي ا لة ةـــ ل  ول ـك   وة يــلح يــــنة تةـذي دة راي زف يفۛبـم  الفــلةــالعف غة

ت ـنف ي ـلة م   ـيةـؤف ۛاللحن راىۜ  ــــــيفـــــــــ  خةالحن ه  مف ه  ي النفف س  ا فاي لةم  ب مة ك مفــن ـي ـالعف العف
ۛتـوح  قةـيةا ن  ال واـقة ثةرف ادةلفتةنةا فةاة كف دف جة ﴾٣١﴿ اي ح ن ذاى لةــاي نةـي اي ةا ل ـال م  نةـيـميــظح

﴾٣٢﴿ اــج  ا تةـــنةا  ب ـــأف ت ــــنةا فةـلة دة اـع ــمة نفـد  نة  ا اي
ۛتــكم ا د  قيـنة الــ م  نف ة نةــيــصح

وة لة ﴾٣٣﴿ ا يةأف نحةمة نف  اينف ۛشااءة الحن  ه  ـمف ب كميــتي قةالة اي اا ال مة ج ـوة عف ينة زيت مف ب م 
دفت  النفــصفــن  نف الرة ي اي نف حاي يد الحن مف اينف كةانة كمـــۛصحة لةــال ع  ي ري فة مفكميةنف

ول ونة المف يةق  ﴾٣٤﴿ ۜ  ه كمــو  يةـغفـــالنف ي  بـح وة ـــمف لة مفكمرة اي جةــه  ت ــيفـــ وة ۜـرف ع و نة
﴾٣٥﴿ يه ۜ ق لف  تةرن ن  افف يفت ه ـافف اي ي تةرة امي رة ة ايجف لةيح يء  فةعة النةال بةراي اـم  وة ة ۟ مح ونة م  ر  ت جف

لنى ة وح ــن  اي نح نة  م ـــنف ي ـــه  لةـــال مةـوف م ـقة نفـؤفم  ة لح نةــدف  انمةــنف قةــكة  اي ا ون ح  يةـوة
نةع  اصف ي ن نةا  وة لفكة  ب اةعف الفف  ﴾٣٦﴿ تةـــفة اـــسف ب ــئ ـتةـبفـــلة ۛـل ــعةـففـــوا يةــن  اـكفمة ونة

﴾٣٧﴿ حف وة لة ت ا  ـنةــي ــوة اــوة ينة ظة ي  ف يـنيـبفـط  خة ةـالحةذي نح واۛ  اي مف  م ـلةم  رةـه  ق ونة غف
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ةــكم وة لفكة ــف ـالف ا مةـلح ةـمة م ــقة نفـلة  م ــه  مةـيفـلةـعة رح وام ـخ ـــهي  ۛسـوف ۜــر  ه  نف ية نةع ــوة صف
﴾٣٨﴿ نف تةقةالة وا م ـ اي ر  خة ةاـسف ةــفة نح نح ر  م ــا نةـا  خة ا تةـكفمف كمنـفـسف ۜـخةــسفــمة ر ونة

ۙ  ـلةـعفـتة ونة نف م  لح ـه   وة يةـيزيـخفـ ي  ذةاب ـيه   عةـأفتيـيةمة ه    ح  لةيف ذةاب عة عة ۛفـفة ۛسوف
اىـحة ا تحن ذةاجة نةـالمفاءةـاي فةا ـر  الـ وة ةـارة ۙ ـنح ـتح اــ فيلف ـم ـ احفنةاـلفـ ق ور  يهة ﴾٣٩﴿ م ـيـقيــم 

الهفـيفـنةـن  اثفـيفـل ح زة وف جةــكم مةـلةـن   وة ة ل ـقةـه  الفـــيفـلةـ عةقةــبةــنف ۛســكة  اي لح وف نف م 
  ارفالةـقةوة

اــيـ فيواـب ــكف هة ﴾٤٠﴿ مة اـــنف ان مةـــوة مة ۜ   وة قةــعةــنة مةــا انمةـنة ة لح ا  اي ل ـيـليــه 
﴾٤١﴿ ييــــ مةالحن م  ـــسفـــب  رن م ـجف ا وة ة  ـيهةـرف سنـــــهة نح ياۜ  اي بحي حيــف ــغةـــلة رة م ــيـور رة

ي ب ــجفــتة يـه ــري ج  ــمة مف  في وف
ى ن ـنة بةال  وةــج ــالفـكف كةانةه  ــنةـوح   ابفـادن وة ه  يةــوة

﴾٤٢﴿ ي مة ل  يةــعفــفي ة ارفـنةـــا ب ـز   يح
نةـبف  مةـكف تةـعة لة ينةــالف عةـنف مةكمــا  وة ري كةاف 

لنى جةـۛس ي اي ص ـبةل  يةـانواي ي م ـعف ني اـالفنة ـم  ۜ قةامة اص الةـء  مةـيةـمة الفـ لة عة وف الةـقة
ة الحن ر ـــالمف لح ح نف ـــمة اي الة بةـــ رة حة ۛ  وة االفــــه ـنةــيفــــمة انةـكفـــ فةوف ج ــــمةــــمة نفـم 

قي اـيـوة ض  اـلة ية ي الرف ااءة ابفلةعي يمة ل عي ااء  القف يةا ۛسمة ك  وة ﴾٤٣﴿ نة قيـم ـالف م  رة ينةـغف
ق ــالف ااء    وة يةــمة ةمف ض  اسفر  ــالف يح  وة ــالف لةىـوة تف  عةـتةـ وة ود  يلةج  قي ي ۛضـوة غي

ى ن  نةا وة ةه  وح   ـدن بح ةرةبح ا لة ـقةــــــــــــــــــ فةرة نح ﴿٤٤﴾ اي م  داىــعفـب  وف ةا  ل لفقة ينة الظح ل مي
﴾٤٥﴿ ي م ــابف عفـــني ة  وة نح اي ي  وة لي كة الفــنف الهف قح   وةـدة كةم  النفۛتحة ينة الحف اك مي الفحة
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ة نح ةـــهف نف الـــۛس م ــيفـه  لةــاي نح ۛ  اي ۗــ ۛصال ر ــيفـــغةل  ــمةــــه   عةــــل كة ح  وح ـقةالة  يةا ن 
ايــلفـهي ع ــكة  ب ــلة ۛسـيفـــالةـلفن  مةــةــسفــــتة ح ن ۜ  اي ونةكمكة النف تـةـظ ــع  ال يـــم  لةـفة

بح قةالة  اي رة ح ن ـةــوذ  ب ـي الع ـاي الةـــكة النف السف ۛسـيفــلةكة مة ﴾٤٦﴿ نة اـالف م  ينة جة لي ه 
﴾٤٧﴿ ي ب  تةـلفـهي ع ـلي ة لح اي ۜ  وة ي ـغفـم  لي رف تة ف  ي الـوة ناي مف حة  رف

ينةكم ري اس  نة الفخة نف م 
م  م ــطف ب ـب ــاهف بةرةـۛسلة ةا وة  نح

لةيفكةـكف اى ات  عة لن عة نف  وة ة مح م   م  ا مة وح ــيلة يةان ـقي
ت لفكة ﴾٤٨﴿ ا مة ۜ  وة عةكة ة يةــمف ث ـه ـع ـتح ـمةـن ـم  ۛســمة ذةاب ـمح ةا عة نح ه مف م  سح  يم  مة اللي

الفـالنفـ ااء  لةـوحيـن  ب ـيفـغةـبة اااي اــيهة ۛ  مة  يفكة
م كةـنفكم قةوف لة اا النفۛت وة هة لةم  ۛت تةعف نف م 

لنى اي ۜ وة وداى اه مف ه  اد  الخة عة ﴾٤٩﴿ نف   قةبفل م 
 ۜ ا ذة ة هن نح ۜ  اي رف ب  بةةة فةاصف اق  ۟ الفعة ينة ةقي تح ل لفم 

وا ـــب ـــــاعف ةد  لنــــمف   م كمــــــــا لةـ  مةالحن ه ۜ  ـــيفــغةه  ـــــــنف اي اي نفر  م ــــــقةالة يةاــقة وف
ـةــــا قةـية ا ال سف ه ـــــيفـــلةــــمف  عةكمــل ــوف م   لة ﴾٥٠﴿ ة م ـــت ــــال نف لح ر ونةــــتةـــففــمف   اي

﴾٥١﴿ نف الجفـــالجف ةــراىۜ   اي لح ية  اي  لةىــعة ر 
ة ي   فةـالح ۜي الفةـطةــذي ني ل ونةــق ـعفــلة تةــرة

تة واـــاسف ر  ف  ة غف بـح ة ت ــ ث مفكمرة اــمح لةــوب  ه    ي ـــوا اي س ــيف ةـل  الــرف ااءةـسح مة ية م ـــا قةـوة وف
يةـــم  ا راى  وة رة دف ـــدف لنى  ق ــــــمف  ق كمز  ة ةى   اي ة ت ـــوح لةكمـــوح مف  وة مفكميـفــلةــــعة

نةـبةـنةا ب ـتةـئفــاج ـود   مةــاه ـل وا  ية اـقة ن ـيح  ا نةحف مة ة   وة ﴾٥٢﴿ ةــتةــتة لح ا م ــوة ميــوف ر  ينةـجف
﴾٥٣﴿ ي انـتةــب  كاي ا نةــوف ل ــنف قةـنةا عةـــت ـهةــل  ا ر  مة ينةــؤف م ـم ـن  لةكة  ب ــحفـــكة  وة ني
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ة لح يـتةـــاعف اي اــنةاب ـت ـهةـل  ض  انـعفــكة بةـرن ۜ قةـس  اييـوء  ح ن ةد  ـه ـا شف الة اي الحن ق ول ــ نةاينف
هيــــــو ن  نف د ـــــم  ﴾٥٤﴿ اشف ا وا  النحيــهةـــوة ي ء    م ــي بةـد  ا  ت ـــراي ة ۙـكم ر ـشفــــمح و نة

ي تة نحي ة وةـاي لةىلفت ــكح الحن   عة ﴾٥٥﴿ يـــفة يعاى ث ـكي مي و نيي  جة ة  لة ت ــد  و ن ـنفــمح ر  ظ 
بح وة  ۜكمرة امف ذ  نفـم   مة وة انخ  ة ه  لح ةة  اي اابح اۜـب نةاص  دة  يةت هة

ة نح بحيي اي لنى رة اط  عة رة ص  بحيي رة
ةـتة نف فةا  لح ا  فةـوة دف البفـوف ااكمتـ ـلةغفـقة لةيـف ا  مف مة ا اي لفت   ب هي س  ۜكمرف مف ﴾٥٦﴿ يم ـم  تةقي سف

لح ــكم ل ف  تةخف يةسف بحيي وة  رة
ماى ۛ  قةوف ك مف رة يف لة تة غة ىاۜ ـوة ـ ونةه  ۛشيف رح  ي اينحةض  بحي لنىــعة رة
ا ة لةمح ااءة وة نةا جة ر  نةا المف يف ة ودىا نةجح ينة ه  ةذي الح ن وا وة ه  انمة عة ة  مة مة حف ب رة ﴾٥٧﴿ ء   ۛشيف

يظ  في حة
ت  يةات  لفكةـوة وا ب ان د  حة اد   جة ﴿٥٨﴾ عة نة ةاۛ وة نح نفـم  مف م  نةا ه  يف ة يظ  ذةاب ـعة جح لي  غة

ا  واـب ـتف وة ي ع  في ﴾٥٩﴿ مف بح ه  عةرة ا ر س ـ وة ة لةه ـۛصوف اتح اواـوة رة بةع   المف
ةار ـجة لح ـكم يد  بح ني عة

نف مة الفـعفـيةا لةـالدح  يةوف ينـنةةى وة ۜ ـق  ة  وا  مة ر  ادىا كةفة ة عة نح ا اي ۜاللة مف ةه  بح داىـــ اللة ب رة عف ه ــهن ذ 
لنى اي ودة وة مف ثةم  اه  م ـۛصال  الخة وا  حاىۢ قةالة يةا قةوف ب د  ةاعف الحن ﴾٦٠﴿ م   اد  قةوف ۟ ل عة و د  ه 

لنــــمف   م كمـــــلة ةرف ض ـــمف   م كماة ـۛشـــوة  النفــه ۜ  ه  ر ــــيفـــه  غةـــنف اي نة الف اــمة
ةـمف فيـك  وه  ث مح ر  ف  تةغف ا فةاسف ۜ  يهة ه  لةيف اوا اي ةت وب  نح ي اي بحي يب  رة يب  قةري م جي رة مة تةعف اسف وة

ينةا مةـكم دفــح  قةـــاۛصال ـيةال وا ـقة ۛت في ج ـنف ا قةـرف ى اا التةـلة هنـبفـوح اا النفـهنــنفـذة ينة  ﴾٦١﴿
﴾٦٢﴿ ا يةـعفـنة ةنةا لةـعفـب دة مة نح اي نةا وة ااؤ ل بة يـب د  ان ااـكح  م ـۛش في ونة ع  ا تةدف ة يب  مح ري ه  م  لةيف اي
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م ـقة يةا يف وف ال نةة  م ـالرة لنى بةيح  بحيينف ـت مف اينف ك نفت  عة انرة ي م ـيـتن  وة حفـني ه  رة ةىـنف مة قةالة
﴾٦٣﴿ نة  نيي م  ر  نف يةنفص  يالحن فةمة ونةني يد  ا تةزي ت ه  فةمة ۛصيف رة  اينف عة يف ير ـتة غة سي خف
الحن  ية م  هنـــاقةــوة هي نةاقةــوف يةكمــ لةالحن ة  ـذ  ا تةـــةى فةــمف ان و هة يـكم أفـذةر  ض  لف فاي الرف

اــعةــفة و هة ر  قة ﴾٦٤﴿ اب  وهة سح  لة تةمة وء  فةـوة ا ذة ـس  ذةاب  قةكميةأف خ  يب ـــمف عة ري
ةــمةـــتة يــتح ةكم دةار  ع وا في ةـثةـــــلنـــمف ث ۜ  ذن ل ـةة  ال يح عفــام  ر ــيفـــد  غةــــكة  وة الةــفة قة

ا ة ااءة الفةلةمح نةا نة جة ر  ةـمف ةـل  نةا ۛصاــيفـجح الح يــحاى  وة واـن ــــ انمة نةـذي ﴾٦٥﴿ ذ  وب كذــمة
حفـب  م ـة  م ـمةـرة ةا وة ي  يةـنف خ ـنح م ـزف ة ـوف نح ۜ اي بحةكةئ ذ  يح ـقةـالف وةـ ه  رة يز  و  زي الفعة ه ـعةـمة

ال خة ة ذةــوة ينة  ظةـالح ةـلةــذي وا  الصح ة    فةـــيفــم  وا فيـبةـصف اةـحة يةـح  مف ر  اـي  د  ه  ﴾٦٦﴿
ا فيـنةـغفـمف يةـاةنف لةـكف ة ثةـيـوف نح ا اي اۜ  اللة ودةال ــهة وا كفم  ر  ۜفة مف ةه  بح رة ﴾٦٧﴿ ا ث  يـجة ۙـمي نة

اــقةـــــوة لة اـــــل ـــاءة تف   ر  س ـدف  جة بفـنة مةـيــهي رنـــا  اي ﴾٦٨﴿ ۟ـم ـثةــداى ل ـعفــال لة ب  ودة
مــــــــــال وا  ۛسـقة م ۛ  فةـــــ ۛسالة ــقةاىۜ   ـلة ا لةـــلة اــب ــمة اءةـۛث  ال نف جة ىـب الفب  رن شف

ةـلةـفة ا  اليفا ـمح ان لةــص ــمف  لة تةــه ــد  يةـرة ه مفرة ـــكنه  نـةــيفـل  اي ﴾٦٩﴿ ل  جف يذ ـحة ب ع  ني
لن ىـاي الوف جة اا ا ـخةــ لة تةوا ــال ــقةةىۜ  ـفةـيــمف خيــه ـنفـــۛس  م ــوة ة نح س  فف  اي ااـــلفـــرف نة

ا مف اــــــرة ال ت ــــوة تفــــكفــح ــــــۛضـــــــة    فةــــمةـــــــا ئ ـه    قة ﴾٧٠﴿ ۜـوف م    ل ـــــقة و ط 
﴾٧١﴿ ةــبةـــفة نةــشح اب ا ـرف ۙ وة م ـــحنـــا  سفــــهة ااء  ايسفــــقة رة و ۛبــــعفـــقة يةـــحنـــنف وة ق 
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يفـية اىءةــلةـــاوة هنــج ـال عةــنة ال د  وةـل  ال تن ا بةـــوز  وة اينحةخاىۜ ـــيفـۛش ي ـليـــعفــذة تفـــالةــقة
اـقة ينة م ـجةـعفـوا ال تةـال  حف الحن  ر ــالمف نفـبي ت ــرة مة ﴾٧٢﴿ ا لةـهن ء ـۛشـذة يب  يف جي عة

ا ـفة ة ۛبـذة هةلةمح ﴾٧٣﴿ لةالحن  ك مف الهف لةيـف ات ه  عة كة بةرة ۜ  وة ةه   الفبةيفت  نح يد  اي جي يد  مة مي حة
﴾٧٤﴿ يمةنف ـعة هي بفرن تفاي ااءة جة ع  وة وف ة ى ي ـه  الفــ الرح رن ي قةــب شف ل نةا في اد  م  ل ــجة ۜــوف وط 

اا هي اي ية ضفـالعف يم ـبفرن ۛ نفـعة ر  ا ذة ةه هن نح ﴿٧٥﴾ اي ة بفاي نح يمةـ اي هي يم  ـلة  رن لي يب  حة ني اه  م  ة الوح
ا ة لةمح تف وة ااءة جة ﴾٧٦﴿ ااءة  قةدف ر  جة ۛ  المف بح كة مفرة ةه  نح اي مف  وة يه  تي د ود  ان رف ر  مة يف ذةاب  غة عة

عاىـل وطاى ساي مف  ذةرف ۛضاقة ب ه  مف وة قة يءة ب ه  ا يةـالة هنـوة م  عةـذة ب ـيـصيـوف ل نةاـر س 
ه  قة ااءة جة ع ونةـوة رة ه  ي هف م  نف وف م  ه  وة لةيف ل  اي  قةبف

ۜ ل ونةـمةـعفـية ان واـكف ـةات  يح  ة السح ﴾٧٧﴿

اــــقة اـية م  هن ء  ــوف ا ة الــ ه اتييـنةـبةؤ للة ةكمـــر  لةــهةـطف نح واــــمف فةاتح ة ق  قةالة وة لة   الحن
واـال ـقة ﴾٧٨﴿ و ن  فيــخفـــت  ۜي اللةــيفـي ۛضـز  ج كمنـفــۛس م ـيفـفي شيـمف رة د ــيـل  رة

﴾٧٩﴿ دف  ا ۛتـمفـل ـعةلةقة ي  مة نفبةنةات كةلةنةا في ةـحة  م  نح اي ۛ   وة ا لةم ـعفــتةـلة كةـقح يد  مة ن ري
قةال وا ﴾٨٠﴿ ة ليــلةقةالة  ةـــمف ق كمــي ب ـوف النح لن وح ي اي يـــن  ۛشكذى ر ـةى الوف انواي د ـدي

ةا نح  اي
ل   ر س 

بح كة لةرة اوا اي ل  ر ــكة فةـيفــ لةنف يةص  نةـطفع  م ــق ـل كة ب ــاةهفــ ب  اةسف  يةا
ل وط 

لة ية تف م ـتةـلفــوة امفـمف الحةكمنـفــف  ة لح ۜ  ايــتة رة الـد   اي ة كة اــب ـيــصيـــه   م ـــنح هة ة ل ـيفـالح
﴾٨١﴿ اا الۛصا بة ۜـه ــمة ة مة مف نح ۜ  اللةــبفـم  الصح ــدة ه ـوف ع ـ اي يب ـيفـح  ري ح  ب قة بف ۛس الصح 
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بزح

﴾٣﴿
ا نةــــاءة المفـجة ا ۛســيةـال ـنةا عةــلفـعةــا جةـر  المفــلةـاف ـهة ا وة نةـطةــهة اـــيفـلةـ عةاـرف هة اــلةـــفة ة مح

مةــۛسـم  ة ۜ دةــنفــةى ع ــــوح بح كة رة ﴾٨٢﴿ ارة ةى ــح  ۙ  مةـيــــجحيــــ  س نفــــم جة ۙـــض ــــنفـل  ود 
اه  يةنة الخة دف لنى مة اي ۜـوة باى يف عة مف ش  ﴾٨٣﴿ ا مة ةال ـ النةــ م يةــ ه وة ينةــظح ۟ـعيـبةـ ب  مي يد 

ةوا  د ـــب ــــاعف لنــمف م كمـــالةــمة الحن تةـه  غةـنف اي لة ه ۜ  وة ر  واـنفـيف ق ص  م ـــا قةـالة يةـقة وف
الف انة ـــوة يزة يـ مي ايي الرن ح ن ايـخةـمف ب كماي ح ن اي ر  وة اف ـيف لةيـفي الخة مفكم عة يةالةـكذم ـالف

يةاقة ف ــوة م  الوف ا اـيةكذـم ــوا الفـوف ا نةـميــلف لة  وة يزة ﴾٨٤﴿ م  م ـــذةاۛب يةـــعة يط ـــــوف حي
تة لة ةاۛس الشفـبفـوة وا النح س  ااءة ه ــخة لة تة مف ــية ض ــثةــعفــوة ةرف ا ف ي الف وف ط  سف ب الفق 
ةــق ــبة نف كمـــر  لةـــيفـــ خةالحن ت  ــيح م ــــمف م ــت ـــنفـكممف اي ۛـيــنيــؤف نة ﴾٨٥﴿ ينة دي س  م فف

كةـــــوت ـلنـــب   الۛصـــيفــعةـــوا يةا ش ـال ـقة ﴾٨٦﴿ اا  مة يظ ـفيـحةــمف ب كملةيـفـالنةال عةوة
اــــــب ــعفـــا يةـكة   مة ر ــتفــــالنف نة اــد    ان بة لةــــعةــففــــا   ال وف  النف نةـــا ؤ ل نة ر  كةـأف  م ــتة

﴾٨٧﴿ ي  المف ا ل نةا  مةـــفاي اـــا نةـوة ةـــشن نح اۜ  اي ةنفــؤ ل يـحةـــۛت الفـــكة  لة ة شيـم  الــــلي د ــيـرح
نفـــــت ــال رة ال يف بحي نفــــة   م ــنةـــيح ـــــلنى  بةـــت   عةـنفـــــكم مف اي يــرة وف م ــــــا قةـقةالة ية

ه ـم  قنف زف يـۛســـاى  حةـ ر  اا ا ري مة لنكمـفةـــا ل ـد   النف  ا خةــناىۜ   وة ىـــمف  اي ي وة رة زة قةني
يـــنفــــعة نف  ا ري ة الف  صفـــه ۜ  اي لح حة  مةــــد   اي ۜـعفـــطةــتةــا اسفـلة ت  اا مفكميــهنـ النفمة

﴾٨٨﴿ ا مة ة ـــقايــــيــــفي وفــــــ تةوة لح ۜي اي ةــه  تةــيفـلةـ عةب الحن  لةـــلفــوة كح ب ــيــه  ا نيـيفـــت   وة اي
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ية مةـلة ر  ةـجف يكمنـح ي النف ي صي اقاي قة اا ل ــثفــمف  م كمبـةـمف  ش  الۛصاۛب مة يةا م ــقة وة وف
مة  ه ــــــــــــــالوف قة مة  ۛصال ــــــد   ال وف قة وـوف ا قةــــــوف مة ۜ  وة م   ل ــــــح  وط ــوف مة ن ــقة وح ـــوف

وا  ر  ف  تةغف ا سف ةوة بـح ة ت ــ ث مفكمرة ا وـمح لةــب  ة ــيفــوا اي نح ۜ  اي يه  بحي رة ﴾٨٩﴿ نـف يد  مفكمم  ب بةعي
ا نةـعةــ ش قةال وايةا  اـيراى م ـثيـكفه ل ــقةـففـيفب   مة ة ول ـق ــتة مح ﴾٩٠﴿ د و د ــيــرة حي م  وة

يكةـنةـلة ينةا ۛض رن لةـعيـ في لةـــيفاىۛ  وة هف وف جةـكة  لةـط ـــرة اـمفــرة مة ۛتــاالنفـنةاكة  وة ة نح اي اوة
م  الــــقة اـالة يةـقة ـيــهف رة وف نة  مفكميـفـلةـعة زح ــعة ال يط ۜم  الحن  ﴾٩١﴿ زي يـب  نةاـلةيفـعة ز ـعة

﴾٩٢﴿ ة اتح ت ـوة ذف ااءة ـم ـخة رة ىۜ ـهفـمف ظ كموه  وة ياح ة  ر  نح ياي بحي ا تةـ ب رة يط ـمة ل ونة م حي مة عف
ۜ ۛس مف ايكما نةت ـكفـمة لنىــعة ل واـمةــاعف ل  ام  ۛف تةــنحيي عة ۙــلةـعفــوف ونة م  ية م ـا قةـوة وف

يــــذةاب  ي ــعة زي مةــخف تةــكف وةـــنف ه ـــه  وة ارف ۜ  وة اــق ــــاذ  ب  نحيــب  يـوا اي ه ـيـأفتيــنف يةــمة
لة اـوة اجة ة نةا نةــاءة المفـمح ةـــر  ةــيفـعةـــنةا ش ــيفـجح الح يــباى  وة نةــذي ﴾٩٣﴿ عة يب كممة قي مف رة

حفــه  ب ــعةـمة الخةــة  م ــمةــرة ةا وة ةـــنح يــذةت  الح وا الــلةــنة ظةــذي ةـم  ة ـــحةــيفــصح ن واـانمة
ا فيـنةــغفـمف يةـــاةنف لةـكف اۜـيـوف هة ﴾٩٤﴿ واـــبةــصف اةـــفة ه ــية د  يـفي   ح  ۙـيـميـاث ـمف جةـار  نة

لة نةاــلفـرف ۛس دف  الــقةــوة ﴾٩٥﴿ ا بةــكف نةـــدف يةــمةـــداى ل ــعفـــــاللة ب  تف ثةـع ــمة ۟ــدة ود  م 
لن عةـى ف ـاي مةــرف نة  وة ل ئ ـــوف هيـــلة ﴾٩٦﴿ ى  ب ـم  س ــــت  اـية انـوسن ۙـيـبيـــطةان  م ـلفــنةا  وة ن 

﴾٩٧﴿ ـةـفة اوا الـــبةـــا تح عةـــرة  ف ـــمف ع  اا ال مفـــرف مة ۛ  وة نة نة  ب ــــرف عةــر   ف ـــوف شيــــوف د ــيـرة
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مةـــقة مة الفــــه  يةـــوف دة ه  اةـــة   فةــمةــينــق ــــوف ب ــم  الــوف رة ۜ  وة ةارة د ـۛس الفـئفــنح رف و  م ـقفـية د 
ا  هي لةــهن يـع وا  فيــب ــتف وة يةــنةـعفـذ  مة الفــةى  وة ۜ  ب ـمةـينــق ـــوف ۛســئفــة  ﴾٩٨﴿ وف ر ود ــالف مة

ل  ـ نفـكة م ـذن الفــالنف ااء  ى  نةــق ــبة كةـيفــلةــه   عةـــصح ــق ـرن ﴾٩٩﴿ ف ـد  الفــرح  ففـال رف ود ـمة
مة نةا ه ـا ظةلةـوة لنـمف اواــلةــنف ظةكنــمف وة م  ﴾١٠٠﴿ اـــنفــــم  اهة حةـــــا ئ ـ قة د ــيـصيـــم   وة

ا ال غفــفةـ ا ة م ـه ـت ـهةـل  مف انـه ــنفــتف  عةـنةــمة ي  يةـالح د ون  نفــونة م ـع  دفــتي مفـف ـالنف ۛسه 
ء  لةـۛش ااءة الـيف ا جة ة ۜر  ــمف مح بح كة اد و ه رة ا زة مة تةـــيفــمف غةــــ وة ب ـيـبيـتفــرة نفـــم الحن  

ل كة الخفــكفوة بح كةذ  ــذن اارة ذة يةــذة الفــالخة  اي ه  ى وة ةــظةال  ق رن نح ة ۜ  اي اــالخف مة ه  ذة ﴾١٠١﴿

ة في نح ل ــاي نيةــي ذن اۛف عةــةى ل ــكة لة نف خة نخ ــمة ۜــذةاۛب الف ة  رة ﴾١٠٢﴿ ي م  ۛشدي يد ـاللي
ا ن ؤة خح  مة اـوة ه  ر  ﴾١٠٣﴿ ل كة ية م  مةــذن ل كة يةــوف ذن وع ۙ لةه  النحةاس  وة م  م ــجف ود ـمة وف ه  شف

مة يةــــية ةــكفلة تـة أفت ـــوف ب ــم  نةـــلح ة لح س  اي ۛـــــن  ذف ـا ــفف هي ﴾١٠٤﴿ ة لح ةجة اي ۜ ل ـل  ود  د  عف مة
ةـــفة ا الح ة ينة  ۛشـــاة مح وا فةــــذي ي الـــــق  ةار ـــف  نح ﴾١٠٥﴿ ه ــفة نف يح  وةـــ ۛشمفـم  يـۛسق  د ـعي
ا ا خة ا  مة يهة ينة في ةــت  الـدةامة ل دي ات ــسح وة من ﴾١٠٦﴿ ۛشــمف فيـه ــلة ير  وة في ا زة ۙـيهة يق  هي

﴾١٠٧﴿ ا ۛشااءة  ة مة لح ض  اي ةرف ا لف ۜوة بح كة ة رة نح بحةكة  اي ةـــــــفةرة ا ي ـــــــــال   ل ــعح يــــمة د ـري
ة ينة ــالح وا ذي د  ع  يـــ فة س  ةــجةـــالف ف  يــا ل ـة   خةــنح ا دةامةـــيــنة فيـدي امة ت ــهة ا وة ال محة

﴾١٠٨﴿ ض  ةرف الف ات  وة وة من ا ۛشااءة  السحة مة ة لح ۜاي بح كة اـــ عةرة ذ وذ ــجفــرة مةــيفــاءى غةـطة
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ي م  يةة   م ــفي اــرف ة اـب ـعفــ ية مح ۜ ـــد   هن ء  ا ة ـــب ـعفــايةـمة ؤ للة لح و نة اي اــكفد  مة ك ــلة تةـــفة
ۜـنف قةـــم  ل  ةالة بف نح اي يـمف نةـوة فح وه ـم ـوة مف غةـبةـصي ۟ــه  نفق وص  رة مة يف اا ؤ له ـب ـعفـية بة مفــــد  ان

لة لةـۛف فيــل ـــت ــاخفـتةاۛب  فةــك ـالف وۛسىـنةا م ــيفـدف ان تةـقةـوة لةوف ۜ   وة  يه 
ة ـكف ل مة ﴾١٠٩﴿

بح كة  نفـم  ية بةـــق ــلةرة ۜ   وةـه ـــنةــيفــــض  ة اي مف ي ۛشــمف لةــه ـــنح ه ـــنفـكح  م ــفي تفـۛسبةقة
ة ك  نح اي ى  لةـــوة ا لةـــلح ة ةــيةـــوة فح ـي ــمح بح كة مف  ـه ــنح الةــ العفرة ةــه ـمة نح ۜ  اي ه ـــمف ﴾١١٠﴿ يـم  ب ــري

اا مف كةمة تةق  ۛت  فةاسف رف مةا م  كةــعةــنف تةاۛب مةــوة ﴾١١١﴿ ا يةـب  يـونة خةـل ـمةـــعفــمة ر ـبي
تة لة اكفرفــوة لةــن  ة ىـوااي يـالح نةــذي ﴾١١٢﴿ تة لة ةـغةــطفـوة نح اۜ اي اتةـه  ب ــوف ير ـصيـل ونة بةـمةـعفـمة

ةـتةـفة سح مةكممة ۙ وة ةار  ل  نف ــــــ  م الحن نف د ون  ـمف م كمــلة اـم  النح اــــالوف اءةـية وا ظةلةم 
ة م ـــق  ال وة فةـــوةة طةـلنـالصح ةــال ي ـرة ز  لةـهةــنح اىـفـــار   وة ﴾١١٣﴿ ة لة ت ــــث  و نةـۛصــنفـــمح ر 

ة ۜ ـــيفـــــالح ة الفل  نح ةـــبفـــــه  ذفـــنةات    ي ــــۛســــحةـــــاي ۜـــيح ــــنة السح ل ـةات  كةــ ذن نةــــم 
ا صف ة  ـــــرف فةــــب ــــوة ة  ا نح ي الحن يــــــــــ لة ع ـضي ﴾١١٤﴿ ى ل ـــــكذذ   ةا ــلـرن ۛــــــكنذح ينة ري

لة ـلةــفة مف ا ولل واكمل ـبفـقة نفـر ون  م ـق ـالف نةـانة  م ـكفوف ﴾١١٥﴿ ينة ني س  حف الفم  رة الجف
نة  عةـهةـنفــية قة ۛساد   ف يـفةـالف ن ــوف ة لح ض   اي ةرف يلى م ـالف ةـلي نةاــيفـجةــنف النفـمح ةـق ـبة ة ـيح

﴾١١٦﴿ ةـه ـنفـم  اتح ۛ  وة ينة عةــبةـمف ةذي ااـلةـظة الح وا مة ف ـا تف م  كةــوافيـر  ميـجفـم  واـان ـيه   وة نةـيـر 
﴾١١٧﴿ ا مة بح كة    انةـكفوة ىـق ـالف ل كةـهفـي ـــ ل رة الهفـلفـظ ـب  رن ا م ـل ـم  وة ح ونةــل ـصفـــهة
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12-YUSUF SÜRESİ

ة لح اي ﴾١١٨﴿ لةوف  ۛشااءة  وة
بح كة  رة

لة عة ةى النحةاۛس لةجة دة اح  ةى وة ة  ا مح
لة  وة

ال ونة ۙ يةزة ينة تةل في م خف
ۜ بح كة ل كةرة ل ذن تف  وة تةمحة ۜ وة مف ه  لةقة ة  خة ل مة  كة

بح كة ةرة ـةنح لة ةمف نة  لة ةمة م  نح هة جة نف مة مة ح  رة
ك  ىـوة لةيفكةلح نف نفـم   نةق صح  عة اـال ل ـالرح س  ء ابة ﴾١١٩﴿ النحةاس  ةة  وة نح ينة الفج  عي مة الجف

ۛؤةنــهي ف ـــب  ا ادةكة جة يـ  وة كة في ه ــهن اءة مةـحةـــالف ذ  ع ـقح  وة ىـوف رن كف ذ  ظةة   وة ا ن  ب حت ـثةـمة
ي  ق لفوة ينة لة لنىـل لحةذي ل وا عة مة ن ونة اعف م  انةت  ؤف كة ةاكممة نح ۜ اي مف ﴾١٢٠﴿ ؤف م ــل لف ينةـنيـم 

حن وة يفب  ل  ات  غة وة من ض  السحة ةرف الف وة ﴾١٢٢﴿ ۛ وا ر  انفتةظ  ةا وة نح تةـم  اي ر ونةـنف ظ  ﴾١٢١﴿ ۙ ل ونة ام  عة
﴾١٢٣﴿ ه  لةيف اي ع  وة جة ر  ي رف ةمف ه  ك لح ه  الف ب دف  فةاعف

كحةلف تةوة ۜ وة ه  لةيف ا عة مة  وة
بح كة ل  رة اف  ا ب غة ة مح  عة

ل ونة مة تةعف

ۛف                 ة  ي وس  ورة                س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح
ا اي ة ناى نةاه  ـــزة لفــــنف ا الـنح ءن ىــعة ق رف ب ياح رة ﴾١﴿ ين   بي تةاب  الفم  ـارن  ت لفكة انيةات  الفـك  ال

لةيفكةن  ــحفـــنة ص ـۛصــقةــۛسنة الفـ الحفنةق صح  عة ﴾٢﴿ ـةـعةــلة ل ونةـعفـمف تةكملح ق 
حة ااــيفــالوف اــكة  هنــيفــلة اي نة ۗ ذة اننة رف اينفالفق     وة

نةــم ــهي لةــل ــبفــنف قةـــۛت  م ــنفــكم اـب  ا مة
ذف  ةبيـ ي قةالةاي ف  ل  ااـوس  اليفـبة ال يه  ية نحيي رة ۛشرةـت  اي دة عة ت  الحة ﴾٣﴿ اـالف ينةــف  غة لي

﴾٤﴿ الـبـــــكفوفـــكف ةــاى  وة الفــمفـشح يــه ـــت ــيف ال رة  رةـمةــقةــۛس  وة يــج  اـۛس مف لي نةـدي
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Yusuf  /5 – 
“Evladım! dedi babası, 
sakın bu rüyanı 
kardeşlerine anlatma. 

Sonra seni 
kıskandıklarından sana 
tuzak kurarlar. 

Çünkü şeytan, 
insanın besbelli 
düşmanıdır. {KM, Tekvin
37,39 vd. bölümler} 

بزح

﴾٤﴿
Yusuf  /6 – Rabbin

seni öylece seçecek, 
sana rüya tabirini 
öğretecek, 

ve daha önce 
büyük babaların 
İbrâhim ile İshak’a olan
nimetini tamamına 
erdirdiği gibi, sana ve 
Yâkub ailesine de 
nimetini kemale 
erdirecektir. Çünkü 
Rabbin her şeyi 
hakkıyla bilir, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir. 

Bu tabir, rüya 
tabirinden başka sezgi, 
basiret ve konuların 
gerçek mahiyetini 
kavramayı da içine 
almaktadır. 

Yusuf  /7 – 
Gerçekten, Yusuf ile 
kardeşlerinin 
kıssalarında, sorup 
ilgilenenlerin alacakları
nice ibretler vardır. 

Mevcut Tevrat’a 
göre Yusuf’un rüyayı 
anlatması üzerine 
babası Yâkub (a.s.) 
kızıp onu azarlamıştır. 
(Tekvin, 37,10) 
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Yusuf  /8- Yusuf  /
9 – Hani onlar “Yusuf

ile öz kardeşi, babamıza
daha sevimli geliyor. 

Oysa biz daha güçlü bir
grubuz. 

Pek belli ki babamız bu
işte yanılıyor. 

Yusuf’u öldürün
yahut onu uzak bir yere
atın ki babanızın sevgi

ve teveccühü yalnız
size kalsın. 

Ondan sonra da tövbe
ederek salih kimseler

olursunuz,
babanızla

münasebetleriniz
düzelir, işiniz yoluna

girer. 

Onun ana baba bir
kardeşi Bünyamin’i

kasdediyorlardı.
Bünyamin’in dünyaya
gelirken annesi ölmüş
olduğundan, babaları

onlara daha fazla şefkat
duyardı. Diğerleri ise

Yusuf’un baba
cihetinden kardeşleri

idi. 

Yusuf  /10 – İçlerinden
biri: “Yusuf’u

öldürmeyin de bir kuyu
dibine bırakın. 

Yolcu kafilelerinden
biri onu yitik olarak
alıp götürsün. Eğer
yapacaksanız böyle
yapın!” dedi. {KM,

Tekvin 37,22-26} 

Yusuf  /11- Yusuf
/12 – Onlar buna karar
verdikten sonra bir gün

babalarına varıp: 
“Sevgili Babamız!
dediler, sen neden

güvenip de Yusuf’u
bize emanet
etmiyorsun. 

Oysa biz onu çok
seviyoruz. Ona

samimiyetle bağlıyız.” 

“Yarın onu bizimle
gönder, gezsin oynasın,

biz ona çok iyi sahip
çıkarız.” 

Yusuf  /13 –
Babaları: “Onu

götürmeniz beni
meraklandırır. 

Korkarım ki siz
farkında olmadan,

kurdun biri gelip onu
yiyebilir” dedi. 

Yusuf  /14 –
Onlar! “Vallahi!

dediler, “Biz böylesine
güçlü bir grup iken onu

kurt kapar da yerse,
yazıklar olsun bize! Biz

ne güne duruyoruz.” 

ةـنةــب  تة يح ية صفـص ـقفــلة اىـاكة عةـر ءف ت كة لن وة والةكةـيـكيـيةـ فةايخف ۜ د  داى يف كة الة يةاـقة
كةـيـبيـتةـجفــكة يةـذن ل ـــكف وة ﴾٥﴿ ة ة الشح نح وح  م ــان   عةـۛســلف نفـطةانة ل ـيفــاي ن ـيـبيـد 

ي  لح ـوة يل  نفـكة م ـم ـعة يث   تةأفوي ادي ةحة ي  الف مةـن  ت مح ـوة عة كةـلةيفـعة تةه ـعف اىـوة لن بح  كةـرة
ااكف ةـتة ال  مة ا عةـمح اىـهة يفكة لن بفـنف قةـ م البةوة ةـبفل  اي نح ۜ اي قة حن ايسف يمة وة هي رن ق وۛبـعفـية انل 

دفــلة  قة
ي ـكف ايخفۛفـوس ــي انة في ت ـ وة يةـوة ا ان ات ـهي ﴾٦﴿ بحةكة  ۟ـيـكيــم  حةــيـــليــعةرة م 

ذف قة ف  وةـال وا لةـاي وه  ي وس  اى بح ـالحةالخ  لن بي اي ةاـم  نةاـيـال نة نح ن ـوة حف ﴾٧﴿ ينة ائ لي ا ة  ل لسح
وه ۛفـوس ـل وا ي ـت ـقف ا  ح  اطفرة ﴿٨﴾ الو  ةـبةـصفـع  نح ي البةانةاة ۜ اي ل  م ـۛض  لةفي ۛـلة ين  بي

جفكمــل  لةـخفـــــية يـه  ــمف  وة تـةمف كمالبي ماىـوا  م ـون ـكم وة هي قةوف د  نف بةعف ض اىــالرف
اقةالة  تةمف ــه ـنفــل  م ـائ ـقة ت ـلة اللفۛف ــوس ـل وا ي ـقف يـوه  فيـــق ــ وة ﴾٩﴿ ينةـحيــۛصال 

ه  بةــق ـتةــلفــبح  يةــج ـالف ةـال ض ـعفــطف ة   اينفـسح ةارة  يح
يـاع ـمف فةـت ـنفــكم نةـلي ت ــابةـيةــغة

اا ـال ـقة الةا ـانةـبة الواية ةـــــــأف مةـــــكة  لة تةـ مة ةـــوس ـي لنى  ـــا عةـنح نح اي ه ـــا لةـۛف   وة ﴾١٠﴿

تةـــداى  يةـــنةا غةــعةــه  مةــلفــالرف س  يةــرف ةا  لةه بف ــــعةـــلفـــعف  وة نح اي ﴿١١﴾ وة ونة ح  لةنةاص 
نحيقةالة ي النف تةـــن ز  ــحفـيةـي لةــ اي الخةـــواب ـب ـــهة ذفـــناي اف ـهي  وة ﴾١٢﴿ اف ــلة ظ و نةــحة

واـال ـقة ﴾١٣﴿ ئفـل ه  اـــلةــــكمأف ـــ يةالنف ل ونةــــــف  اــه    غةــــنفـــــمف   عةـــت ـــ  وة ال نفب ـــذح 
﴾١٤﴿ ئفـه  الــلةـــكف  النفـــئ ــلة نةب  ـــذح  ن ـــ وة ااــبةـصفـــع  حف ة نح ذاى لة ة   اي ا س ـــاي و نةــخة ر 
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اوا النف ية ذة ع  مة الجف ب واب هي وة عةـهة يـجف حةـج ـت  الفـيةابةـغة ل وه  في الوف ۛ   وة ااـيفـبح نة ا ة فةلةمح
ا جة ان البةــوة مفــا ه ـاؤ  ﴾١٥﴿ ه  لة لةيف مف ـت ـاي ةه  ئةنح ه نةبح  ر  ه ـ هنمف ـب اةمف ا وة ع ر ونةـذة يةشف مف لة

اـال ـقة اـا البةـواية ةـانة نح تةــب ــتةـسفـنةا نةـبفــهة ا ذةـااي نةاـكذ رةـق  وة ﴾١٦﴿ ۜـكمــبفــاءى يةـۛشاــع  ونة
تةاع  دة مة نف ئفـال ه ـلةـكة اةـفة نةاـع  ۛـذح  اا  ب  مة نف وة م ــم ــب  ۛتــال لة اـلةنة ن ــؤف ةاكموفــوة نح ۛفـوس ـي 

ا جة م اؤ ن  ـوة هي ب دة يص  لنى قةمي  عة
ۜ  قةـكف ب  لةـۛس بةلف الةـذ  ة تفـوح ﴾١٧﴿ نةــيـــا د  قيــۛص

ۜمف كمـس ـف ـالنف راى ۜ ـيـميـجة ر ـبفـۛصـــ فةالمف الحن ل  لنى وة ان  عة تةعة سف ا الفم  مة مفكمـلة
ااءةتف جة ة   فةــ ۛس وة ةارة ۛســـيح دةه ـل ــاةرف ار  ۜ وةـلف دة لنى دف اةـمف فةـــوا وة ه  ﴾١٨﴿ و نةـتة ف  ص 

ذةاغ ـــب  ى هن رن الۛسـشف م ۜ وة وه  ب ـلة ۜـۛضاعةـرح  الحن   ةى ل ونةوة مة ايةعف يم  ب مة لي اـية الةـقة عة
ه   ب  رةـــوة ۛش ا  دة س ـــخفـــن  بةـمةــثةـــوف وـــعفـــمة  مةـــــه  رة ۛ   وة دة د   ة 

واـــان ــكف ﴾١٩﴿

قة ةــوة نفــــه   م ــــرن يـــتةــــــذ  ي   اشفــا لة الح ﴾٢٠﴿ ا ه ـــيه   م ــفي ة ۟ــدي يــــنة  الزح نة
ا   ال ــرة ال ت ــــل  مف ي مةـــكذهي مي ى ال نف  يةـــون يه     عةـــثفـــر  ا ااــعةــفةـنفـــسن نة رةـــــــم  صف

ةـــنة ةــكة  مةـذن ل ـــكفداىۜ    وةــذة ه   وة لةــخ ــتح ةا ل ــكح ض  ـۛف   ف ــي و س ــــنح ةرف ي الف الوف
يــنف تةـــم  يـأف وي ا دي ة حة ۜــــل   الف الحن   ث  اى المفــب  عةــال ـــ غةوة هيــلن ر  ه ـلح ـعةـن ــوة ل  مة

لة ا بةــــوة ة اــغة الش ـــلةــمح ة ه  دح ﴾٢١﴿ لن ة الكنـــوة الـثةــكذ نح ةـــرة ونةـم ـــلةــعفــــاس   لة يةـنح
﴾٢٢﴿ تة  ماىۜ    وةــلفـــ وة ع ماىـــكذــح نةا ه   ـــيفــان

ينة ذن ل كة كف ني س  حف ز ي  الفم   نةجف
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اــت ــيفـــي بةـ فيوةــه  هي هة س  نف نةفف غة   عة ةـ وة اۛبقةت  ـلح ةبفوة ا وة دة الف رة ةـــتف وة يـه  الح تي
ۜ   قةـۛت لةـيفــهة ا ذة ـــــالة مةـكة ةالحن عة نح ايــ  اي ح ب ۜــثفـنة مةــۛسـي الحفـــه  رة اية وة قةا تفـلة وة

ةــدف  هةــقةـــوة لة ۗ  وة هةـــتف ب ــمح ةـــهي مح ﴾٢٣﴿ ة نح ةا ل ـــل ــــففـــــــ   لة ي ه ـــاي ونةـــــح  الظح م 
ا ال نف رة ان  ب ـــلة بح انة   ـرف هةـــــــــوف لة ۜ ـــرة ر  ۛف  ـنةـكة  ل ـذن ل ــــكف  هي ه ــنفــعةصف ۛــب  ا هة

اسف اـبةـتةـوة قة ﴾٢٤﴿ اـال الف وءةــسح  ةــحفــفةـ وة نح ۜ اي نف ه  ــۛشااءة بةا د  م  ينة ع  لةصي خف نةا الفم 
ةــــقة وة اللفــب   د  نفـه   م ـيۛصــميـتف  قة دح ا لةــيح ـيةا ۛســفةـر   وة هة اــدة ۜدة الفبةاب  ۛب اـالفبة

ادة ب  نف الرة ااء   مة زة اجة اـمة ل كة  س  ا النف ي سفـاةهف ة لح نة  الوف عةـوءاى اي ذةاب ـجة تفـالةـقة
ا وة دةيةـه الة  ـقة ي ــتف  رة ي ـففـنف نةـعة ني دة  ۛشــوة ۛشسي نفد   ـاه ـه  م  ﴾٢٥﴿ يم ـاللي
ة م ــه  ق ــيص ــميــانة قةـكف اينف ه ــدة قةــۛصـــ فة ل ـب ـــنف ق ــدح نةــم وة  ـــتف  وة ۛـل ــالهف ا هة

ة م ـــه  ق ــيص ـميـــ قة انةـكفنف  اي وة تفـــذة بةــكفـــر   فةـــب  نف د ـدح ﴾٢٦﴿ نةـيـا ذ  بيـالفكة
انــلةــفة ا رة ة ة م ـ قة مح يۛصه  ق دح ب ر  قةالة  د  نفـمي ﴾٢٧﴿ ه  ا د  قيـــنة الــــوة م ـــوة ة نةـيـــصح

ف   الـي  ضفـعف و س  ر  ﴾٢٨﴿ ة نح يفكمد ـيفكف نفــ م ه ــــاي ة كة نح ۜ اي ة ة عةكمدة ـنح يم ـنح ظي
﴾٢٩﴿ اسفــنف هنــعة ا وة ي  ل ـف ــغفـتةـذة نفـري ةـب ـذة نح نة نفت كمك  ـك ۛ  اي ۟ م  ينة ـي اط  الفخة

الت  الفــة  امفـدي ينةــمةــــالف وة ة   ف يــسفــن  يـعةــرة اـز  ت ـزي ا  ـتنـد  فة و  رة نفيهة عة قة الةــوة
﴾٣٠﴿ ۛ  قةــس ــففــنة ا ح ــفةـغةــدف ۛشــهي ةــهة نح ىۜ  اي يــنةـلة اـباح ا فيـرن ن ـيــبيــلة ل  م ــي ۛضـهة
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عةتفـۛس ه ــكذـمةـــب   م  تف لةـر  تةدة العف ة وة نح ه  لةيف ۛسلةتف اي ة الرف ة م ــنح ةــه نح ـاىكفتـح ا ة فةلةمح
اح ـــكم ة وة ة  م ـــلح ة س ـــه ـنفــدة قةــيــكحيـنح ۛـه ــيفــلةـــر جف عةــــت  اخفــالةـناى وة ة نح تة ان تفـوة
اليف ا  الــنةــــرة  ه 

نةــبةــكذ قةـــرف ةـــه   وة يةــنة  اليفــعفــطح ق ـــه ـــد  ة  وة اۛشــنة  حةـلفـــنح اــلةــفة ة مح
ل  ةكمقةالةتف فةذن ي نح الحةذي ﴾٣١﴿ حن  ذةال  ا هن مةـبةۛشراىۜ اينف هن  مة ة لح اا اي  لةك ـذة

يم ـكف ري
ي لةـفي ۜ  وة دفـه  ت ه  عة قة دف اوة هي فةاسفـرة س  لفـنف نةفف عة لةئ نف لةمف يةفف ۜ  وة ۛصمة تةعف ةـت ـمفـل  يـنح ني

ن ـسح ـال رةبح الة ـقة جف ﴾٣٢﴿ اا ه  لةــانم  مة جةـر  لةـي سف ة وة نةـنةنح ك وناى م  ينة يـة ري اغ  ة الصح
ة  لةيح ا ـم  اي ة ع ـية مح ـــونةـدف ۛ  يني ه  لةيف تة اي ة لح اي يـوة نحي فف عة ر   صف

ب كف ة الصف ه نح يفدة بح ــالحة
اـفةا سف بح ه  ه  ـۛب  لة تةجة ۛفرة ﴿٣٣﴾ فةۛصرة ال ة  وة نح ه  لةيف  اي

ا ه ـالف نةـ م نفكم ينةـليـجة
ة بةــث  ا لةـمح د ـنف بةـمف م ـه ـدة عف ﴾٣٤﴿ ه ـيفكفه  ـنفـعة وة الـدة ةه  ه  نح ۜ اي ة ةـنح يم ـعةـالف يع ـميـسح لي
لة دةخة ه  وة عة نة مة جف ۜـفة السح  تةيةان  ﴾٣٥﴿ ا ال مة ا رة نيةات  لة و  ةه ـالف ن نح ج  تحنى يةسف ۟ حة ين  حي

اا ه مة د  ايي الحة ح ن ي اي يناي ر  الرن ص  ۛ العف راى مف قةالة خة نخة وة ايي ر ــالف ح ن ي اي يناي  الرن
ل  م  الحف الةـقة

ي أفسي زاىــخ  رة ةيف ل ـكم أفـتة بف ه ۜ ـالطح نف م  يـتةـئفنةاب ـبح ـنة ر  ۛـأفوي ةل هي نح يـانةــ اي نةــــ م كة ـرن قةـفة وف
ية الةـقة اـيـك ـأفتيـلة نةــان ـقة زة رفــام  ت ـعةـطة مة ة لح ا اي ةــهي ـ  أفـبح اكمت مة ﴾٣٦﴿ ينة ني س  حف الفم 

ل كمـيةـت  أفـالنف ية لةـبفـقة اۜ ذن ا م كمـمة ا عةـمة ة ةــمح ي ـلح ني ۜيمة بحي نحيي رة ت  تةرة اي كف هيـأفوي يل ـتةـب 
﴾٣٧﴿ ةـــم  ي ـــةة  قةــلح م ــوف م   لة ه لحن   ب اونة ــن ـؤف نخ ـمف  ب ــ وة ة  ه ـــالف ۙــاف ـكف مفـرة ر ونة
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ةـم  اـلح بة هيــبف اءايي  ايـةة  ان يةـحنـسف اي مة  وةـيـرن ا ــعفــقة وة وۛبۜ   مة ق 
انةـكف ة اتح ت ـعفـبةـــوة

الحن  اــــــلـة كة  ــــــشفـــــا  النف  ن ـنة ۜ  ذنـــ ۛش نفــ م ب الحن  ر  ء  ل ــضفــــ فةنفـم كة  ـــل  يف
عة ةـــال لةىـــوة لنـنح ة الكنــــاس   وة يةــرة الــــثةـــكذ نح و نةــكمــشفــنحةاس  لة ر  نةاـيفـلةـعة
ق ـفةــتةـــب    م  اـبة رف ال ن   ءةـــجفـالسح  بةي ــاح ـاۛصـية الحن ر  الم  ــيفــونة  خةـرح  ﴾٣٨﴿

ا نف مة ونة م  ب د   تةعف

ا ة لح ا اي اءى د ون هي ا مة اا النفت مف السف وهة ت م  يف ة ۛسمح ﴾٣٩﴿ د  الفـالف اح  ۜـوة ار  ة هح قة
ا لة ــــنف ال اـمة ا م ـــ ب الحن زة ۜ  اين ـنف س ـــهة ة كذح ــالف لفطةان  لح ۜم  اي حن  ل  ا بة ان مفكمؤ ل اـوة

ة ال ا ايـعفــتة لح ة اوا اي لح ة ب د  يـكة الـــل  اه ۜ  ذنـيح لنـيح ــقةــن  الفـدحي ة الكنـــم   وة رةــثةــكذ نح رة المة
ن ـالسح  بةي ـۛصاح  يةا اا الحة جف ة اكمد ـالمح ي مة قي فةيةسف ﴾٤٠﴿ ية النحةاس  ونةـلةـعفــلة م 

ر   ل ـكمأف ـتةـفة ةيف نفالطح ۜ ق م  هي أفس  يةـــ رة ض  بحة الـه  خةـرة راىۛ وة ر  فة مف نخة ا الف ة لةب ـمح ي صف
ةـالة   ل ــوة قة ة ــــي   ظة ذيـــلح ة النح ه ـــنح ﴾٤١﴿ ة ةر ـمف الف ۜــت ـففـتةـسفـيه   تةــي  في ذيــ الح يةا ن 

يه  الـنف اةـــفة ةـسن بح ـكذطةان   ذ  ـيفـشح هيـرة رة ا اذف ــه ـنفـاج  م ـنة نيي ع ـكممة بح كة ـرف دة رة نف
قة ايك   ــل ـــمةـــالة  الفــوة ح ن يــاي ﴾٤٢﴿ ن  ب ــسح ـ الف يۛث  ـب ــلةــفة يـعة  س ــضفـجف ۟ـني ۜ ۟نة ۜ

ات    س ـقةــــعة  بةـــبفــــۛس ان   يةــرة ة  ۛســــه ـــل ـــــكمأف ـمة اف ـجةــــــع  ع ـــبفــنح ى الرن
ت   خ ـنفــس  ۜ ــاب ـرة يةـــا  خة ر   وةـضفــــب لة ا ۛسا ت  ا الفــا اليح ـ ية َلوــمةــهة ۛس عةـبفـــوة

﴾٤٣﴿ و نةــــب ــعفــا  تةـرح ءف يةــلــمف  ل ـت ـــنفــكما ية   اي نف ـ ر ءف يةي ــفيي  ـونيــت ــال فف ر 
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﴾٤٤﴿ اوا ــقة اث  الحفــالضفال  ن  ب ـــغة انةحف مة ۛ  وة م  ةحفـتةــلة يل  الف م  ب ـأفوي ينةـلة ال مي عة
ي نة ا م ــالحةذي ةـه ــنفـجة ادح ا وة  مة

ةـعفــرة بةـكف ئـ ـنةال ا نة ة  الـدة ا مح يـتةـمف ب كمبح  هيـل ـأفوي قة الةــوة
يح  ف ـوس ـي  يـال ت نةا في يق  الفف دحي ا الصح  ع  هة ان  ۛسبف مة ات  س  رة بةقة ﴾٤٥﴿ ل ون  رف اةـفة س 
ع  اف  ۛسبف جة ع  ع  ۛسبف ر  وة ت  خ ضف ب لة نف رة س  ا خة ۙ يةاب ۛسا وة ـ ت  ـــل ىـعـلـ ةـكم يةأف ل ه نح

ع  رة عة ونةــقةالة تةزف ۛ ۛسبف ينة دةالباى ني س  ﴾٤٦﴿ لةى ع  اي ج    النحةاس الرف
ونة لةم  ةه مف يةعف لح لةعة

ة يةأف تييــث  مح ﴾٤٧﴿ ي ت مف فةذةر وه  في ۛصدف ا حة ة فةمة لح ا اي ب ل هي نف يلى م  س  اـقةلي ة تةأفك ل ونة مح
ل  اد  يةـبفع  ش ـۛس كةـذن ا قةـكم أفـدة مفـلفنة مة ة قةـه ـمف لةـت ـدح ة لح ة اي يـنح اـلى م ـلي ة مح د ـم  نف بةعف

نف ة يةأفتيي م  د  ذنـبة ث مح يه  ي  عف ام   في يه ـل كة عة في اث  النحةاس  وة غة ﴾٤٨﴿ ن و نة ص  ت حف
قةالة ل ك  ائفـالف وة ي ب ــمة ه ــت وني ااءة ا جة ة ۛ  فةلةمح ول  قةالة هي س  الرحة ﴾٤٩﴿ ۟ــص ــعفــية ر ونة

بح  اـلفــةـسفــ فة كةـرة ة ـنح سفــال ل  بةا ه  مة ي قة وة ةـالحنتي ۜ  ـطح ة يةه نح نة اليفد  نحةعف اي لنى عف اي ج  ارف
بـ  طف اخة ةكمقةالة مة دف نح اوة ذف رة ۛف اي ة ي وس  ت نح ﴾٥٠﴿ ي  بحي ةـد  ه ــيفكفب رة يـعة نح م ـلي

اۛش   نة ـلفــــق  حن حة ا ل  اـــــه  م ــيفــــــلةــنةا عةـــمفــل ــــعة   مة ۜـــنف س  وء  ۜـففـنف نةـعة هي س 
يــعةــرة الت  الفـامف ـنـزي دف ت ـقح    النةـحةــۛص الفــحةــصفــنة حةـز  الف اوة ه ـــال رة ت ــا لةـقة

يـالنحيمة  ــلةـــعفـيةـــذن ل كة  ل  ﴾٥١﴿ ةهيــس ــففـنف نةــعة اد  قيــم ــه  لةـــ وة اي نح ة نةـيـنة الصح
﴾٥٢﴿ ة ـــــيفــغةــا لفـه  ب ــنفـمف الخ ــلة النح ة ب  وة ي ــهفـ لة يةالحن اائ ــدة الفــيفـكفدي نةــيــنيـخة
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بحيي رة اا مة ئ  وة  ا بةرح 
ة ة النح نح ۛي اي سي ةـنةفف لح اي وء  ا ة  ب السح  ارة ة ةمح ۛس لة ا فف مة مة ح  ۜي رة بحي ةرة نح  اي
قة ل ك ـالة الفـوة يـائف مة ا  السفـــب  ت وني ه   ل ـل ـتةخفـهي ۛيـنةـصف سي فف ﴾٥٣﴿ حيـغة ور رة يم ـف 

يـلفـعةـقةالة اجف ني ﴾٥٤﴿ ا  ة ه  قةـكففةلةمح ةـلحةمة نح مة لةـكة الفيةـالة اي يفنةا مةـوف ين ـكيـدة ين  المي
ةـــكة مةــذن ل ـــكف وة ةاــكح نح ﴾٥٥﴿ اائ ن  ـلنى خةـعة ۛ زة ض  ةرف نحيالف يـيظ  عةـفيـي حةـاي م ـلي

ۛ ف ي ض  ةرف ا م ـتةـ يةالف ة اـنفـبةوح ۜ ن ـۛشاـية ث ـيفـحة هة حفـب  ب ـيـصيـاء  ت نةاـمةـرة ۛفـل  ي وس 
ةجف نخ ـــــوة لة الف ة ــــر  رة ﴾٥٦﴿ ن ـۛشاـنف نةــمة لة س ـم ـرة الفــيع  الجفـضيـاء   وة ينةـحف ني

ااءة اي خف جة وة ة ــــــوة ﴾٥٧﴿ ةـر  ل ــــيفــــخة  وا  وةـن ــــذي ينة انمةـــلح
ةــــوا يةــا ن ـكف ۟ـــــتح و نة ق 

﴾٥٨﴿ ه ــه ـرة فةــعةـه  فةــيفـلةـل وا عةــدة خةــــ فةۛف ـــو س ــي  ر ونةـكنـــنفـه  م ـمف لةــمف وة
زة ه مفـجة ة مف هح ه  از  هة نفكمــلة ب اةخ  ائفت ونيي قةالة ب جة بي مف م  ۛ  اللةكميـــال مف لة اـــوة ة مح

ي ب  مفـلة فةا نف هيـتةأفت وني ﴾٥٩﴿ نةـتة وف اي رة ح ن ف  يـال النةالخةـيفـالفكة يـا ون الفـلة وة ر  ليـم ـيف ز  نةـيـنف
د   عةــن ــۛس واـال ـقة او  ه ـنفــرة ﴾٦٠﴿ لةكفلة ـفة تةـــنفــمف ع كملة يف لة ي  وة ب ون ـــقفــدي رة

يــل واب ـعةـاجف ه ــيةان ــتفـف ـل الة ـقةوة مف في تةه  ۛضاعة ﴾٦١﴿ بة ةـال اع ــــا لةـاه  وة اي نح ونةـل ـــفة
ةــعةــلة ذةا انفــونةــر  ف ـعفـمف يةــه ـلح اا اي اى الهفــلةـقةــهة لن اوا اي ةـعةـمف لةـه ـل ــب  مفــه ـلح ال  مفــه ـر حة

جةـــلةـــفة ا رة ة اوا ايـــمح بي ع  اى ال اقةال وا  مف ـــه ـيـلن ــــا م ـانةـاالبةـية عةـــن  ﴾٦٢﴿ ج ــية ونةـع ـــرف
﴾٦٣﴿ ةاــم  س ــ فةل ــيفــكةــالفنح اـــعةـلف مةــاةرف ةالةه  لة تةلفكذانـةـانةـا الخةـنة نح اي اف ظ ونةـوة حة
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ةــيفــلةـــمف  عةكمنـ ـــلف ان مةــهة لح ا  الم ــكفه  اي ا اى الخيـــمف  عةكمتـ ــنفـــمة ه ــيــلن الةــقة
اـــوة لة ة مح ﴾٦٤﴿ ۜ ــبفـ قةنفـــم  اف ــ خةفةالحن ل  ر حة ه ــيف م  وة الــظاى   وة حة اح  رف ة نةـيـميـالرح

واـــمف وة جةــه ــــتةا عةـــمة ة  ر  مفــه ــتةـــۛضاعةــ  ب د  ۜ  قةـــه ـيفـلة تف اي دح ال واـمف واـتةـفة ح 
ا نة ۜي  هنــبفــمة ة  ر  نةاــت ـۛضاعةــب  هي ذ ـــغي نةنةاۛ ــيفـلة تف اي دح نةاــلةــير  الهفــميــــوة ا اـانةـاالبةـية

لة اـقة ﴾٦٥﴿ نة ظ  ـحفــوة انةافة ل كةـعيـلة بةـيفــكفدةا د   زفــ وة نةالخة ۜ ذن  ير 
ير ــيفل  يةـكف سي

تحنىكمـعةـمة ث ــون  مةـؤف ت ـ ت مف حة ةــأف ت ـتةـــلة الحن  نةــقاى م ــوف ي ب ــنح اـــني هي لة نفـلة س  ه ـا رف
اطة ب ــي  ۛ  فةكمـــحة اا ـلةــمف ة تة مح وف ث ـان ه  مة مفـوف ه  اــ عةالحن  قةالة قة ول ـق ـــنةلنى مة النف ا ة لح اي

قةالة ية ة لة تةـن ــا بةـوة اح ـنف بةـل وا م ــدف خ ــيح ادف خ ـاب   وة واـل ـد  وة ﴾٦٦﴿ كي ل ــيـوة
اب  م ــالبف قةــتةـوة رح  اا ا ــفة مة ۜ  وة يـغف ة  نة  مفكمـــنفــعة ني ن ــۛش نفــم  الحن  م  ۜ اي ء  يف نف م 

ة  لح ۜاي حن  ة وةــه  تةـلةيفـ عةل  ۛـكح ة وةــتةــيةـــلفــه  فةـلةيفــ وة عة لفت  كح ـتةـم ــالف ل ــكح ل ونةــوة م كذالفح 
لة ا دةخةـوة ة ه ـــث  المةـــيفـــنف حةـــم  ل واــمح اـــه  وـمف ال ب ــرة ۜ مة يــغفــانة ي ـكفمف ني ﴾٦٧﴿

اجةــنف ۛشـــ م الحن  حة ايلحة ء  ي نةـيف اۜـيـضنـق وۛب قةـعفـس  يةـففــةى في هة نةـمف م ـه ـنفـعة
اعةـم  ل ـلفــذ وع ـلة ةــمة لنـنةـمفـلح ة الكنــاه   وة الـثةــكذ نح يةـرة ۟ـلةــعفــنحةاس  لة ونة م  نحة اي ه ــوة
لة ا دة خةــــوة ة اى اي ۛف   انــــــــلنى ي و س ــــــ   عةل واــمح لة قةا  اه  ـه   الخةـيفــــــلة ون ﴾٦٨﴿

﴾٦٩﴿ اي ح ن ا ــــسف  ب ـئ ـــتةـــبفـــــلة تةـــ فة وكةــالخ ال ــالنةي ــاي ل و نةــمةــعفـــوا  يةـا ن ــكفمة
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ةــجة ه ـجةـمف  ب ـزة ه ـهح از  ايةــال لةـعةــمف  جةــهة قة حفـــسح  ي رة ه ـيــ الخيل ــةة  في اـلةــفة ة مح
قةا ل وا ﴾٧٠﴿ ةـــــث  ة نة  م مح ةــــ  الذح اـــت ــــؤة ذح  ن  اليح ةر ــيـعيــالفهة نح ق ــمف لةكمـــ اي ونةــۛسار 

ا عةــــد   ص ــق ــففــــنة ال واـقة وة ﴾٧١﴿ ونةـففـــاذةا تةـمف  مةــه ـــيفـلةــل وا  عةـــبةـــقف ال وة د  ق 
لحن  تةاقةال وا  ﴾٧٢﴿ ل ــالف ل ك   وة ل ـمة مف ااءة ب هي ح  نف جة ير  ـ بةمة يم ـوة ال نةال ب عي عي هي زة

اج  ض   يـ ف  دةـس ـففـن ــنةال ــئفـمة ةرف ا الف مة  وة
قيــكم ةا  ۛسا ر  ينةــنح دف عةــلة مفـت ـمفـل ــقة

قةا ل وا ﴾٧٤﴿ ا جةــــــال وا  فةـقة اا ــــــمة ا  اي نف ؤ ل  زة  ه 
نةــيـا ذ  بيـكفمف  ـــت ــنفـــــكم ﴾٧٣﴿

ي دة ـــنف و  ج ـــمة حف   في اا  ؤ لـــوة جةــه ـــهي  فةـل ــــــــرة كةــذن ل ـــكفه ۜ   زة ااـــــجة ه  ؤ ل زة
مف  قةـيةـع  وف اةــب  ال   دةــبةــفة ااء   لة ـبفــت ه  يه ـ الخيو  عة ﴾٧٥﴿ ةال ـالز ي ــجفــنة نةـيـميـظح

جةـخفـــتةـاسف ا  م ـــرة اــهة ۜ  ــخي ال اء ـنف و  عة نةاـــكنكة ـل  ذنـــكفيه  ۛفۜـي ـ ل دف وس  ةـــث  مح
ۜ الحن  ا اه    في ال ذةـــــخ  أفـيةــانة  ل ـكف مة ا النف يةـل ــمةـــــن  الفــي دي يـخة ة اءةـۛشاـــك   اي لح

ا اـقة واـل  ﴾٧٦﴿ قةـۛشاـنة نفـات   مةـجة رة ع  دةـفة رفــنة فةوف ۜ  وة  اء 
ي ع  لح ـكم يم ـذي لي لفم  عة

ف ـو س ـي  قف   فةــية اينف ر  ۛ   فةـبفــنف قةــه    م ــرة قة الخ  لةــدف ۛســقةـسف اــاة ۛســل  ة هة رح
الحن وة ي لةـس ــففــنة في هةــبفـمف ي ــهي  وة ۛـانـكةــــرح  مةــمف   ۛشــت ـــــنف ال لة مف   قةاـــه ــالةـد  اى

اـقة يح  اــال وا  ية االفـــال يز   ايــهة زي ا الباى ۛش عة ه  ة لـة خاىـيفـنح ﴾٧٧﴿ اتةـــلةم   ب ــــعف ال ف ونةـص ـمة
﴾٧٨﴿ نةا مةــالحة ذفــخ ـراى  فةـيـبيـكف ةــانةـكفدة نح يــانةـه ۛ  اي حفـنة الفــكة  م ــرن نيـم  ينةـس 
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ة مةــخ  أفــــ  النف  نةالحن اذة ـعةـمة  لح جةـذة  اي نةا  مةــــنف وة ۙــنفـــنةا   ع ـــتةا عةـــدف ا ه  دة الةــقة
ا اسفــلةــفة ة وا م ــيفــتةــمح ۜـنفــةس  ى ياح وا  نةج  لةص  ه   خة ﴾٧٩﴿ ا ة نح ذاى لةاــاي ۟ـم ـــــل  ظةاــــ اي ونة

ير  ه ــكف اواـلةـعفــتة  مف ـلة مف الـبي ة    الم  مفكميـفــلةــذة  عةــدف الخةـ قةمف كم بةا النح قةالة
ا فة ل ــبفـــ  قةنفـــم  وةالحن  نة ــم  طفــمة ي ـرحة ۛفۛـي ت مف  في البفرة حة لةنفـ  فةوس  ث ـمة قاىــوف

تحنى ايي حة وةالحن مة كميةحف الوف البايي يةأفذةنة ل ه  ۛي وة ر   لي يف ينة خة اك مي الفحة ۛض ةرف الف
ج  رف اـــاي اىـع  لن و ل واــــ  فةمفكمـيـ البيوا اي اق  اـا البةـ ية ة ابفا ـانة نح ۛ رةـكة   ۛسـنةــ اي قة ﴾٨٠﴿

﴾٨١﴿ مة اـه ـا ۛشـوة نة ة ب ـدف لح ا ــا  اي انةا  ــمفـل ـعةمة مة  وة
ةا  ل ــكم اـيفـغةـلفـنح ينةــظيـف  ب   حة

يةـقةـــالف ةــــرف ي ــةة الح ةا فيـــكمتي الفــيـنح ا  وة ةــعيـهة اـــيرة الح اۜـيـنةا  فيــلفـبةـقف ي  الـتي هة سف ل ـــةـوة
لةـــلف ۛســـالة  بةـقة ة نفكمــتف  لةـــوح مفكمس ــف ــمف  ال ﴾٨٢﴿ ة نح اي نة وــق  د   ۛصاــــلةا ـوة

ۛسىـميـر   جةــبفـۛصـفة ۜ  عة ميـــه ــب  يـنيـــيةـــأف ت ــ  النف يةالحن  يل  ۜـمف   جة يعاى ۜــالمف راى
تة لحنى عةـوة اا الۛسـوة قةالة  ية مف  وة ه  ىـنف فن ﴾٨٣﴿ ة نح م ـيـكيــحةــم  الفـيـليــعةــوة الفــــه   ه ـــاي

ابفـوس ـــي  ةـيةـــۛف  وة ن   فةــح ــنة الفــاه   م ـنةـيفـــتف  عةـضح يم ــظيـكفوة ــه ــزف لنىــعة
ا  تةــتةــــففـــ تةلحن   اـ تةوا ـا ل ـقة ونةكمى تـةـتحنـــ  حةۛفــو س ـي ر   ـــكمذف ـــــؤ ل ﴾٨٤﴿

ـة نح ا الشفـقةالة  اي ا يـوا  بةكمــمة ثحي ﴾٨٥﴿ ضاى الــحة ا ل نةــم ونة كموف تـة رة ينةــكيـ الفهة
﴾٨٦﴿ لةى ــوة ح  لةم    ال  وة الحن  زف نايي اي نة عف و نةـــلةــعفــــــــــــــالة  تةــ    مةالحن م  م 
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هة وا ـتةـب وا فةـاذف س  سحة نفحة لةم  يه  وة الخي ۛف وة وا  ي وس  ـةس  ح  تةايف وف نف رة م  ة يةا بةن يح
ة نح يةـــــاي نف س   ـــــةــــا يفـه   لة ح  م  الفالحن   رة وف ة لح و نةــــا ف ـكةــوف م  الفـقةــــــ اي ر  ۜ الحن 
ا  دة خةــلةـــفة ة اـه    قةـــيفــلةـل وا  عةـــمح ةــز    مةـزي يـعةــا  الفـهةــــا ال يح ــال وا   ية نةاـسح ﴾٨٧﴿

ج ـــالضح  ف   لةــــية    فةـــزف جنــة   م ـــۛضا عةـــب ـــنةا  ب ــــئفــرح    وة نةاـــاة وف الهف نةاـــلةـــوة
قف  عةـۛصــــوة تة ة ـــيفــلةـــدحة نح ة   نةاۜ    اي ز  ي  الفــ يةالحن يـۛصــتةـم ـجف قي نةـدح  لةـيفـكفـالف

ا فةـــت ـمفــل ــلف عةـالة  هةـقة ذفـيــخي ال ۛف   وةــو س ــي ــمف  ب ـت ـــلفـــعةـــمف   مة ه   اي ﴾٨٨﴿

اـقة ةـا ل  نح ة نفــوا  ءة اي ۜ   ــ ي ۛت ــكة  لة ف  الــالة النةـقةوس  ﴾٨٩﴿ نف ل و نةـــا ه ـمف  جةــت ــال
اا الخيــوة هن ة  ـــدف  مةــي    قةــذة ةـــــيفـــلةـــ عةالحن  نح نح نفـــــه    مةــــــنةاۜ      اي ف ــوس ــي 

واـال ــقة ﴾٩٠﴿ ةــية ة ــب ـصفـق   وة يةــتح ة رف فةا نح ينةــرة الفـيع  الجفـضيــ لة ي الحن ني س  حف م 
الةــقة ﴾٩١﴿ ثةــقةـــ لةلحن  تةا نف ــيفـلةــ  عةالحن كة   رةـــدف   ان اي ةـكمنةا وة يــاط ـخةــا لةـنح نةــي

لةيـفــتة يۛب عة يةكمثفري ۜ  يةـم  الف مة ر  ــوف ف  م ـــــــحة رف وة  الـــــمف   وة ه كمــــ لةالحن  غف لة
ذف ي  هنـيـميـــقةــب وا ب ــهة اي ا فةــصي لنى  وةـق ـلف اةــذة ه  وه   عة جف ﴾٩٢﴿ اح ـال ة نةـيـميـرح

لة اـــوة ة مح ﴾٩٣﴿ بي ي  ب ـراىۛ  وة أف ت ـيـصيــأف ت   بةــي  يةــال ل ـوني ۟ــمف  الجفكماة هف ينة عي مة
نحيـو ه ـب  الة الـقة ير  ـعيـالف ةج ـمف  اي يــي لة ا النفـ  لةۛف ــوس ـ ي حةــد   ري لة وف ت ـلةـۛصـفة

﴾٩٥﴿ نحةلحن  تةال وا   قةا ي ۛضـــكة  لةــ اي م ــدي يـقةــكة  الفـــلة ل ــفي ﴾٩٤﴿ ون ــنح ـفةـت  د 
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بزح

﴾٢﴿

قةالة ااءة الفــلةــفة اا النف جة ة جفـيه   عةـقنـلف ير  الـشيـبةـمح تةـهي  فةـه ـلنى وة ة بةــارف ۛـصيــدح يراى
ل وا قةا ﴾٩٦﴿ ايكمــلة ق لف مف  الــاللة ح ن نة ــي ال عفــمف  اي ا لةالحن لةم   م  ونةـم ــلةـعفـــتة  مة

قةالة ﴾٩٧﴿ اا ال ةــــــن و بة  ذ نةا ـــرف لةــف ــغفـتةـاسفنةا  بةا ية اا اي نح ةــكما ـنة اط ـنح نةـيـــيــا خة
حمف كمــــر  لةـــف ـــغفــتةـــالسف ةۜي ــ رة بي نح الـف ـــغةـوة الفــه  ه ـاي حيــو ر  م ـــيـرحة وف ۛفــۛس

ا  دة خةــلةــــفة ة اى اي ۛف  انـــو س ــلنى ي ــل وا  عةـــــمح يفـبة ه   الــيفـلة ون قةالةه   وة ـــوة ﴾٩٨﴿

رة فة ه ـوة يفـــعة  البةــوة ﴾٩٩﴿ ۜـيــنيـــان م الحن  رة   اي نف  ۛشااءة  ــــصفـــل وا  م ــــــــادف  خ  نة
ةــه  س ــرح وا لةــرف ش   وة خةـعةـالف اـداىۛ   وة قةــجح ا تةأفوي يل ـا ال بةـالة ية ذة ت   هن لةىــعة

ذف اي ية ا ـلةـعةــدف جةــل   قةــبفـ  قةنفــم ا ية ـر ءف ي هة بحي ىۜ  وة قةــحةرة يـنة بايــۛسـدف ال حفــقاح
ي  ني نة جة ن م  جف ااءة ب  السح  جة بةكم وة نة الف غةــد  النف نةـعفـنف بةـدف و  م ـمف م  زة رة الخف
بةـبةيف ن  ي وة ة ـنة ايخفـيفـني نح ۜي اي تي يوة بحي يـــ لةرة ا يةـــف   ل ــطي ةـۛشاــمة نح ۜ  اي ه ــاء  يفطةا ة الشح

بح  ي  قةدفرة تةني تةيف نة ان لفك  م  ي الفم  تةني لحةمف عة وة ﴾١٠٠﴿ يــــعةــوة الفـــه  يـــحةــــم  الفـــلي م ـكي
يل  رة تةأفوي ۛ فةاط  يث  ادي ةحة ض  الف ةرف الف ات  وة وة من نف السحة ل يحي ف ي ۛتـال نفيةا وة الدح  نف م 

ل  ااء  نفـكة م ـذن النفبة ﴾١٠١﴿ ينة ال حي ة ي ب الصح ني قف اللفح  ل ماى وة ي م سف ةني فح ۛ تةوة ة  رة نخ  الف وة
ا  مة ۛ  وة لةيفكة يه  اي يفــۛت لةــنفـكمن و حي ذف ال جفـه ـدة اـمةــمف اي مفــرة ه ــوا المفـع  ب ـيفـغةــالف

﴾١٠٣﴿ ينة ني م  ؤف ۛت ب م  صف رة لةوف حة ثةر  النحةاس  وة اا ال كف مة ﴿١٠٢﴾وة ر ونةـكممفـمف يةـوة ه 
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نفه   ـــيفـلةــمف  عةــه ـــل ــــةــسفـتة ۜ  اينف ه ـ الجفم  ة ذ ــر  لح  وة اي
۟ــميـالةـعةـلفـر  ل ــكذ ينة مة اـوة

يةنفــم نف ـــاة يح ــــكف وة ةف ي ة   ــــــ ان ةرف ض   يةـمنــالسح الف ا ت   وة رح ونةــــم ـــوة ﴾١٠٤﴿

ا مة م ــ ي وة  ن   الــؤف
مفـــر  ه ـــثةــكذ ﴾١٠٥﴿ ا  ـــيفـلةــعة ا  م ـنفـ عةمفـوة ه هة ض ـــعفــهة ونةــر 

اوا النف تةأفت ـالفة ن  يةة  م ـاةم  اش  ذةاب  نفـيةه مف غة عة ﴾١٠٦﴿ ةب الحن  لح ه   اي ك ونةــم مف ـوة ر  شف
لفـق  ﴾١٠٧﴿ اعةــه ـيةـأفت ــ   الوف تةالحن  ة يةـــه  ةى  وةـــتةــــغفـة   بةـــم  السح ر ونةــع ــشفــمف لة

ي ـيۛسبي لةىل اوا اي ع  لنى بةالحن  ي الدف ن ــ عة مة ة  النةال وة يرة انة صي بفحة س  ۜي وة ني ةبةعة اتح هيـهن ذ 
ا مة ۛساــوة كةــل ـــبفــنف قةـم  اـنةــــلفــ الرف ﴾١٠٨﴿ االحن  مة نةال  ـا النةــ وة نةـيـر  كيـشفــم ــــالف م 

الى  ي اي لةـن  ر جة نفمف ـه ــيفـــو حاي ۜى  الفةـق ـل  الفــ الهفم  وا  ف يـسيـمف  يةــلةـرن ير  ة ايلح
وا ـــنفــيةــفة ةة  ـبةـــا ق ـ عةانة ـكفۛف ـيفــكفظ ر  يـ الح ۜــه ــل ــبفـــنف قةــنة م ـذي مف ض  ةرف الف

﴾١٠٩﴿ ن خ ــــوة لة ار  الف ةـر  ل ـيفـــة   خة رةـــدة يـــلح ةـذي اۜ  الفةـــقةــــنة  اتح ل ونةــق ــعفـــلة تةـــوف
ذةا اسف اوا الــــ وة ظة ل  ــرح  س ــال ۛس ــةــيفــــتةـــاي ة  نح  مف  قةـــــنح واــذ  ب ــكمدف ــه  اىـــحة تحن

نةاۙ ــصفـــمف  نةـه  دح   بةــية مةــجح ــن ـــفة ر  ي رة لة ۜ  وة ن  أفـنف نةۛشااء  نةا عة م  س  وف الفقة ااءة جة
دف كةانة ـلة يقة ه ـ قةفي ل ـبفـمف  ع ـۛصص  ة  ل  ول َي اـرة ۜـبةــلف لع اب  ﴾١١٠﴿ ينةـالفم  ر  مي جف

يثاى ي ـحة انة ــكف ى  وةـتةـففـدي نف  رن يــصفــ تةلنك  ي  قةــدي ه ـــدة يفـــنة  يةـــيفــ بة الحةذي ا مة
﴾١١١﴿ تة يلةــففــوة  صي

ه ـۛش لح ــكم ء   وة ى  وةــيف ةى ــحف رة دى م   ي ـقةـــل  مة و نةـن ــم  ؤفـــوف
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د      عف ة  الرحة ورة   س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

قح ــالف حة رن  ت  اما يةـال ةـك ـات  الفـلفكة ان الح ۜ  وة لةــنف ي ا ـذيــتةاب  لة اي بح كةنفــكة م ـيفـز   رة
ةاللحن  يــ الح فة ذي ة عةـــرة ات ـمنــالسح وة ﴾١﴿ لن ة الكنوة الـثةــكذنح ي  نحةاس ـرة ونةـن ـؤف م ــلة

ك لح  ر  يف د  ب غة مة ا عة نةهة وف  تةرة
ة ى ث مح تةون لةى اسف ش  عة رف رة الفعة ة ۛسخح ۛس وة مف ۜ الشحة رة مة الفقة وة

ت وق ن ونة ي ري ل  يةجف ةجة ۜى ل  بح ر  م ۛسمحى رة ي دة ةمف  الف
ل  ص ح نيةات  ي فة لحةك مف الف ااء  لةعة بح ك مف ب ل قة رة

لح ـكم ه  ي مة وةـوة جةـالحةذي ۛض وة ةرف ة الف يةـدح اس  وة ا رة يهة لة في نف عة ال م ـوة اراىۜ وة نفـهة ﴾٢﴿
ل كة ذن لة في عة ات  جة رة ن ـالثحةمة يف جة وف ا زة ن ـاثف يهة ي نةيف ش   ي غف

ة ۜ يفلةـالح ارة ةهة يالنح ة في نح  اي
ف ي ض   وة ةرف ات ــق  الف رة او  تةجة نحةات  طةع  م  جة وة ﴾٣﴿ م  وف نيةات  ل قة ةر ونةـتةــ يةلة كح فة

اــب  ء امة نف العف نةـم  ع   وة رف زة يل  ص ـنةاب   وة غةـنفـخي ان  وة ان  ي ـنفــر  ص ـيفـوة ىـسفـوة قن
ل كة ذن اح  ل  بةــفةــد    وة ن ـوة ا عةـۛضــعفـضح   ض  ف ي الف ـعفــلنى بةــهة

ۜ ـكم يل  ة في نح اي
جةبف فة نف تةعف اي جةب  ـوة ذةا عة اي مف ءة ل ه   قةوف

ةاـكم نح ﴾٤﴿ نية م ــقةــات  ل ـلة ونةـل ـق ـعفــية وف
ائ كة لن ا ول وة اباىـت  ةا رة نح اي يـلة ءة اـجة لفق ـخة في ۜ ا وللن يد  ينة ئ كةـدي ةذي واكف الح ر  ۛ فة مف بح ه  ب رة
﴾٥﴿ ي ل  فاي لة ةغف  الف

ائ كة لن ا ول ۛ وة مف نةاق ه  مف العف ۛ  ه  ةار  اب  النح حة  الصف
ونة ال د  ا خة يهة في
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لةتفـخة تةــوة ية ةــالـكة  ب ـــنة ل وـج ــعفــسف قةـــنةــۛســحةـلة  الفــبفــة    قةـئةــيح ــسح دفــة    وة
س  ۜ  وة  ــث ــمةـم   الفــه ـل ـبفـنف  قةـــم  ة لة ت  نح بحةكةاي ةـــلـرة ة    ل ـــف ــغفــذ و مةـ   لةرة انح

ية ةــوة يـق ول  الح نةــذي ﴾٦﴿ ة ـه ـم ـلفـلنى ظ ــعة نح اي ۛ  وة بحةكة  مف يد  الفــۛشــ لةرة اب ـع ـدي قة
ل  لح ـــك ــــوة وا لةكف ر  يةة  م ـفة ه  ان لةيف لة عة ا ا نفز  لة ۜنف ــوف بح هي ـةرة نح ا النفـ اي ا ر  ذ ــنفـــۛت م ـــمة

ا تةـلةـعفـ يةاللحن  ل  ـحفـم   مة ا تةـلح  ا نفـكمم  مة يض ــثنى  وة غي ﴾٧﴿ ۟ـهة  وف م  ـــــــــقة ا د 
م ــا ل ـعة ﴾٨﴿ حة ةرف مةــالف دةا د ۜ  وةـــا تةـام   وة  زف

ء  ـلح  ۛشـكم ه   ب ـنفــع  يف ا ر ـم ـدة دة قف
ااء  م ــۛس نفكمنـفـوة مف  مة ﴾٩﴿ الـيفــغةــالف ةـب   وة ا دة ة  الفـشح ير  الفم كفــهة ال ـعةـتةـبي

ۛسار ب  وة الفـالۛس ة مةـقةـرح لة  وة مةـرة ب ـهةـنف جةــوف ف  ب اـتةـسفــ م وةـــه نف  ـهي وة ل  خف ةيف لح
هيــف ــلفـــنف  خةـــه    وة م ـيف دةــن  يةــيفـــنف بةـــبةات    م ــقح ــعةــه  م ــلة ﴾١٠﴿ ةـا لـب  ا ر ــنح هة

تحنىــحة نفــنة ظ وـفةـحفــية ر   ال ه  م  ۜمف ةالحن  نح ة        اي م ـــقةــــا ب ـر  مةـــيح ــغةــ لة ي   الحن وف
ا ادة  ـب  مة اا ال رة ذة اي ۜ  وة مف ه  اـقةــ  ب الحن اةنفف س  ة لةــــلة مةــوءاى فةـوف م  س  دح ۛـــــرة ه  واـغةـي  يح ر 

وة ةه  ي ي ـالح يــذي قة خةـبةـم  الفكمري فاىـرف وف ﴾١١﴿ ا لة مة ال ـهي  م ــنف د ون ـمف م ـه ـوة نف وة
ة عفـبح ـۛسـوة ي  هيـمفـحةـد  ب ـح  الرح د  ﴾١٢﴿ ي نف عاى  وة طةمة اۛبـوة حة ئ  السحة ۛـالثح  ش  الة قة

اـب  هة ائ ـمةـوة الف ي ـت ـفةـيـنف خيـــة    م ــكفـلن ۛ  وة س ــهي ة ل ـرف ا ع ـالصح يب ـصيـي ــقة  فةــــوة
﴾١٣﴿ ه ــنف يةــمة اد  ل ـمف ي ــۛشااء   وة ۛونة  ف ي ـجة ه   الحن  يــوة ۛشـــوة ۜــم ــد  الفـدي ال  حة
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سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿

ء  مف ب ۛشيف يب ونة لةه  تةجي نف  د ون هي لة يةسف ع ونة  م  ينة يةدف ةذي الح ۜ  وة قح ة  الفحة وة دةعف لةه 
ةـكف ط ــبةاس ـكة لةىـيفـفح ااء  ل ـالف ه  اي اه ـغة فةـل ـبفـيةـمة مة ب ـاه  وة اـبةال ـوة مة ۜ  وة هي ااء  غ  د عة ة لح اي

حن  ل  نفوة د  مة ج  ات  ف ي  يةسف وة من ض  السحة ةرف الف وة ﴾١٤﴿ ة لح ينة اي ري اف  ي الفكة ل  في ۛضلة
بح نف ـلف مةــق  رة ﴾١٥﴿ عاى وةـطة  وف

ظ ــكف نۛص د ـغ ـالفـمف ب ـه ــل  لةـــرف هاى وة الف ال ـوح  وة
ۜ ق  ض  ةرف الف ۜل  ـــوة ذف ت     ق لفالحن  ل ــنف د ون ـمف م ـالفةا تحةخة ا الوف اــهي اءةـية ةــال ات ــمنـسح وة

ةنفكمـل ـمفـية ىـمف  نةففـه ـس ـف ـونة  ل  من ةعف ي الف تةو  لف يةسف ىۜ  ق لف هة ۛضراح لة عاى وة لة
ل واـجة المف حن  عة ل  الف ۙ   الـيـبةصيـوة ي   الظح ــتةـسفــلف تةـــمف هة ر  الــل ــو  ات  وة ۛـــنح ـمة ور 

الحن  اــش  وا ـلةــا ءة خةـرة كة ۜ  ق ـه ــيفــلةـق  عةـلفـخةــهة الفــابةـۛشـتةــهي  فةـق ــلفـخةـكفق  ل ــمف
نة لة م   النفزة

ا مة ة ااءى ء االسح فةۛسالةتف مة ﴾١٦﴿ ال ق  ء  ك لح  خة د  ۛشيف اح  وة الفوة ه  ار  وة ة هح الفقة
ه ـعة لةيف ية د  هة دةـقةـة  ب ــالوف يفل  ــاحفـا فةـر  ة لة السح بةداى تةمة اب ياىۜ زة ا ي  رة ة مح م  ونةــوق ـوة د 

مةــلفيةــح  بةد اع  ـــتةـــة  الوف ل ـه ۜ  كةـل ـثفـ م زة ب  ــكة يةـذن ر  الحن ضف ابفـال ف ي ةار  ااءةــت ــنح غة
ك ث  فةيةمف ة قح ۜ الفحة لة الفبةاط  ا وة ة بةد  فةاةمح ة ب  الزح هة ۛ فةيةذف ااءى فة ا ج  ة المح ا وة ع  مة فة النحةاۛس يةنف

ينة اب وا ل لحةذي تةجة م اسف بح ه  ﴿١٧﴾ ل رة ۜ ف ي ض  ةرف ب   الف ر  ل كة يةضف ۜالحن كةذن ثةالة ةمف  الف
ه  عة مة ۜى نن ينة الفح سف الحةذي يب وا لةمف وة تةجي  لةوف لةه  يةسف

ة مف النح ا لةه  ض  ف ي مة ةرف  الف
يعاى مي لةه  جة ثف م  وة

﴾١٨﴿ ا وف تةدة فف  لة
ائ كة لن ۜ ا ول مف ب هي وء  لةه  ا ۙ س  ۛساب  مف الفح  يه  أفون مة ۜ وة ةم  نح هة ب ئفۛسجة ۟  وة اد  هة الفم 
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لةم  اا يةعف مة ـة  النح
لة  ا نفز 

لةيفكة نف اي  م 
بح كة  رة

قح  نف الفحة وة كةمة ۜى ه  من ا العف نحةمة ةر  اي كح يةتةذة نف الفةمة
ة ينة ي ـاللح د ـوف ونة ب ـذي هف يةالحن عة لة ونة الفـ وة ۙــنفق ض  يثةاقة مي ﴾١٩﴿ ة لفـا ولل  ۙـوا الف بةاب 

ينة الحةذي اا  وة ل ونة مة رة يةص  ا الحن  المة  النف  ب هي
 ي وۛصلة

نة ۛشوف يةخف مف وة ةه  بح  رة
اف ونة يةخة وة ﴾٢٠﴿

ينة ۛص الحةذي وا ابفـوة جفـت ـبةر  ااءة وة مفه   ــغة بح ه  وارة القةام  ﴿٢١﴾  وة ا الفــس  ۜــوءة ۛساب  ح 
وا ــفةــنف ال وة زة قفــم  ق  ا رة ة عةـــمف س ـاه ـنةـــمح ى  وة ن ــراح نة رة دفــية ةى  وةـيةــلة ؤ ن ة وةةـلنــالصح

نحةات  ن  جة دف ا عة ل ونةهة خ  يةدف ﴾٢٢﴿ ۛسنةة   ب الفحة
ائ كة لن ئةةة ا ول يح  ة بةى مفـلةه  السح قف ۙ ع  ار  ة الدح

اائ  نفـم   لةحةــۛص بة ةـان يح ذ  رح  مف وة ه  اج  وة الزف مف وة الفـه ـات ـه  ة ـمف وة ائ كة لن ل ونةمة خ  مة يةدف نفـوة
م  ك مف ۛسلة لةيـف ا عة ت مف ب مة مة ۛصبةرف بةى فةن عف قف ۜ ع  ار  ة الدح ﴾٢٣﴿ نف مف م  ه  لةيف ۛ عة ك لح  بةاب 

ينة الحةذي دةـعة ونةـيةنفق ض  وة د  ميـنف بةـم الحن  هف ية يثةاق هي ـعف ااـطةـقفـوة رة ع ونة مة المة ﴾٢٤﴿

ا النف ي ــب  ي ـــو ۛصـهي ونة ف ـس ـففــلة وة ا يـد  لن ۙ ا ول ض  ةرف ةــئ كة لةــالف م  اللح ة ــنةــعفـه  الحن 
زف قة ل ـط  الـ يةبفس اللحن  يةـنف يةـمةـرح  ۜـۛشااء  وة د  ر  قف ﴾٢٥﴿ لة اــه ـــوة ار ــوء  الــمف س  ة دح

وة  الـالفـوا ب ــح  ين نفـحة اـيةـدح  مة نفـحةـالف اۜ وة وة  الدح  ۟ ف ي يةاـين تةاع  ة مة لح ة   اي رة نخ  الف فة ر ـوة
ية ةــوة ينة ـق ول  الح وا كفذي ر  ا ا ـلة فة لة لة عةـنف وف نف ـز  يةة   م  ه  ان ۜ لةيف بح هي ةرة نح ﴿٢٦﴾ ق لف  اي

ة ن واــنة انمةـذي يـاللح ﴾٢٧﴿ ة يةـنف يةـلح  مةــض ــ ي الحن لةـهفـۛشااء  وة ي اي اۛبۛـنف النةـه  مةـيفـداي
﴾٢٨﴿ تة ئ نح  ق ـطفـوة مف ب ــل وب ـمة ر ـه  ۜ ذ  كف ب الحن  ۜـ تةالحن ر كذذ  ــ اللة ل وب  ئ نح  الفق  طفمة
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﴾٢٩﴿ ينة ةذي عةـ انمةاللح ل وا الـن وا وة ا ل ـم  ة ات  ط وبنـصح ح ـى لةـحة مف وة ن  مةـه  ب اىـسف
ۛسلف ـينةاكة ـالرف ة ا  يف ل ـدف خةـة  قةـمح نف قةبف اـلةتف م  ا عةـتفل ـتةـم  ل ـمة ا ا ـهة ل م ـلةـوة ه  يف ل كةكف ذن
اا نة يف حة  الوف

لةيفكة مف اي ه   وة
ونة ر  ف  كف ۜ يـة ن  من حف وة  ق لفب الرحة يه  بحي   رة

ا ة لة لح هة اي لن ۛ اي وة ه  ـة يـذيالح
لة ة ـوة النح انناىوف تف ب ـ س ق رف بةال ـيح رة ه  الفج  ﴾٣٠﴿ ه  لةيف ةـــتة عة لةــوة كح اي تةاب ــه  مةـيفــلفت  وة

ض  الوف ةرف تنۜى بةـلح مة ب ـكمب ه  الف وف حن  لف  ــه  الفمة ةمفل  ۜـيــميــجةر   ــــالف عاى حعةتف الوف ق ط 
ينة انمةـيةايف ةذي اوا النف لةوف يةــةس  الح ىـهةــ لةالحن ۛشااء  ـن  ةاۛس  ــال دة ۜـميـجةنح يعاى الفةلةمف

ة ينةـالح  ذي
وا ت ــكف ر  اــمف ب ـه ــب ـيـصيــفة عةــنةــۛص مة وا قةار  تةـــع  لح ــة  الوف ح  لة ية ال ـوة زة

ه ـم  عفـأفت ـتحنى  يةـمف حةـنف دةار  ۜ د  ــية وة ة الحن  نح ة اي  الحن
ل ف  لة ۟ ي خف ادة يعة الفمي يباىــقة ري

ل  م  ز ئة ب ر س  ت هف د  اسف لةقة ةـت  ل ـيفـلةـاةمفـكة فةـل ـبفـنف قةـوة ينة ـلح واكفذي ر  فة ﴾٣١﴿

اــــنف ه ـمةــالفة م ــائ ـوة قة ﴾٣٢﴿ ة الخةـــث  اب ــانة ع ـكفۛف ـــيفـــكفمف   فـةـــه ـــذف ت ـــمح قة
ا ـــس  ب ــففــــنة لح ــكم ۛ ـــبةــۛسـكفمة ل وا  ــوة جة  تف حن عة اــ   ش ل  ۜ ق ـــرة كة لفــاءة لنىـعة

يةـــه   ب ــؤ ن نةـــبح ــنةــــالمف ت  ا لة ض   المف ب  لةم   ف يــعفــمة ة رف ر ـــــظةا ه ـــالف ۜ مف وه  ۛسمح 
ۜ بةـقةــالف ل  يح ـــوف ةــنة ل ــلف ز  ينةــلح وا  مةكف ذي ر  ص ـــكذــفة مف  وة وا عةــر  ه  ن ـدح  نةــم 

ذةاب  ف يـلةه  وة  مف عة ين الفحة ﴾٣٣﴿ ل ل  نف ي ضف مة ۜ وة يل  بي ة االحن  السح نف  فةمة اد  لةه  م  هة
﴾٣٤﴿ لة نفيةا وة نخ ـعةـالدح  ة   الۛشــذةاب  الف ا لةــرة مة ۛ وة اق ـــــ م الحن   نةــمف م ــه ــقح  نف وة
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ةـجةـــالف ةـنح ع ـة  الح ي و  ةـم ـدة الفـــتي ۜ  تةــتح ونة ي  م ــق  ري ةنفــــنف تةــجف االف ت هة ۜـحف ار  هة ثةل ــمة
اا ئ  اۜ  ت ــلح ـــظ  م   وةـــدة ةـقفــكة ع ـلفـــهة يـبةى  الح ةـذي ع ـقةــــنة  اتح اۗ  وة بةىـقفـــوف اـكم ا  ل هة

ة الح تةـــوة ينة  ان ح ونةـففـتةاۛب  يةــك ــم  الفـــنةا ه ـيفــذي رة ﴾٣٥﴿ يـا ف ـكةـالف ةــنة الـري ار ـنح
لة لة اي نةكة وةـيفـا نفز  اب  مةم  زة ةحف ر  بةـنفـنف ي ـ الف ۛضه ۜ  ق لفـك  اا عف مة ـة نح ت  اي رف ا م  ا ا ب مة

﴾٣٦﴿ ةدة ـــب ــعف النف ال ا ا شفالحن لة كة ب ــــ  وة لةــــر  ۜ  اي انب ــه  مةــيفـــلة اي وا  وةـدف ع  ال ه ـيفــــهي
ىۜ  وةــرة ب ـماى عةكذنةاه   ح ــزة لفـالنف ةــئ ـلة ياح ۛت  الهفــبةـــن  اتح ااءة ه ـــعف مفــوة ل ــكف وة كةـذن
ا ا لةـــلفــع ــــالف نةــم اءة كة ـجة ۟ نف وةـم  الحن  نة ـــكة م ــم ۙ مة اق  لة وة ل يح  وة اــعفـبة دة مة
لة دفـوة ۛس قة نف قةـلفـالرف لى م  جةـنةا ر س  ل كة وة ةـه ـنةا لةـلفـعةـبف يح ذ  رح  اجاى وة وة ۜــمف الزف ةى ﴾٣٧﴿

يةـية ب ــأفت ــول  النف يةـرة س ــانة ل ـكف ب ــان ة لح ۜن   ذف ا ــة  اي تةاب كن ل ـلح  الجةـكمـ ل الحن  ا مة وة
﴾٣٩﴿ وا ــية ح  ي ـۛشاــا يةـ مةالحن مف ع ــب ـثفـــاء  وة ۛ  وة ا  ا مح  الف دةــنفــت  اب ـتةـــكنــه  ﴾٣٨﴿

يةــن  ة ۛضــعفــنحةكة بةــر  ي نةــالح نةـه  د ـع ـذي ةـيةـمف الوف فح لةيفكةـتةوة ا عة نحةمة نحةكة فةا  ا اينف مة وة
ةا نةأفت ي ا النح وف لةمف يةرة ۛض الوة ةرف نف الف ا م  هة نةنفق ص  ﴾٤٠﴿ نةا لةيف عة غ  وة ۛساب  الفبةلة الفح 

ۛساب كم يةحفالحن وة يع  الفح  وة ۛسري ه  ۜ  وة هي م  ۛب ل ح كف قح  عة م  م  لة اف ـــالطف اۜـــــرة هة
قة ةـكفـــ مةدفــوة يــرة الح لةم فةل لحنه  مف  ــــه ــل ــبفــنف قةـــنة م ــذي يعاىۜ يةعف مي ر جة كف الفمة ﴾٤١﴿

﴾٤٢﴿ ا تـة ۛسيةعفـكمب  ـس كذمة ۜ وة س  نف ع كمم  الفـلةـلح  نةفف ل مة ار  ة بةىــفح ار  قف ة الدح
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ة ينة ـــــالح وا لةكفذي ر  ى ــــكفلف ــــلىۜ  ق ــرف ۛســـۛت  م ــــسفــفة ب الحن فن ية ول ــق ـــوة
﴾٤٣﴿ ي وةــيفــيداى بةــهيــۛش مةكمنـةــيفــبة ني ۙ  وة اب ـتةـــك ــالف م ـلفــه   ع  دةـنفـــنف  ع ـــمف

يمة                  هي بفرن ة  اي ورة                س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

نف ةـر  جة الــخفـت ــكة ل ـيفـلة اه  ايـنةـزة لفــال ا ت ـل ـظح ـ النةــم اۛس  ـنح مة ـارن   اب ــتةــكنال
اللحن  ﴾١﴿ لة مف ن   ذف ا ــر  بـ  نح و ـى الـاي بح ه  ا ط  الفــى ص ـلن ايرة يـعةـرة الفـزي ۙـيـميـحةــز  د 

ا ف ــلة ة يـه  مة مةــمنـالسح ات  وة يف يــا ف ـوة وة ۜ  وة ض  ةرف يــا ف ـكةــلفـل  ل ــالف نةـري ي الحةذي
ة لح يـال ينــو نة  الفـبح ـح ــتةــسفــنة  يةـذي يةاــدح  نفـو ةة  الــحة ﴾٢﴿ ۙـذةاب   ۛشـنف عةـم  يد  دي

يـنف ۛســونة عة دح ــص ــة  وة ية رةـــخ  ا ع ــونةــغ ــبفـــ وة يةالحن  ل ـبي جـهة ۜـوة اى ن ىـلةـعة الف
ۛس اا الرف مة و ل نف ــم نةا ـــلفـــوة ﴿٣﴾ رة  س  ا ي  ۛضــئ ـــــا وللن د ــيـعيــــــلة ل  بةــــكة  في

م ـقة ۜ  فةـه ــنة لةـيح ــبةــي ــ ل هيــوف لح ــي ـمف يةـنف يةــمةالحن   ض  يـهفـۛشااء  وة دي ب  ة لح ن  ۛساــل ــاي
لة ى ب ـنةا م ـلفـدف الرف ۛسـقةـوة يةـوسن ااـات ـان نة ﴾٤﴿ نف ية وةـمة ه  ۜ وة يز  ۛشااء  زي يم  الفعة كي الفحة

مةكة لةىـل ــظح ـنة الـم  قةوف ا ت  اي ذة نح ور ـال مة مف ب ــكح  وة ه  ة اةـرف ۜام  ـيح الحن  جفـــالخفالنف  ر 
﴾٥﴿ ة     في نح ن  يةــي ذن ل ـاي ةـلح   ۛصــكمـــــــــــا ت    ل ـكة    لة و ر ـكمــــــــــــا ر   ۛشـبح
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İbrahim /9 –

ى  ل  م ــقةـــــــــم وسن  ه  اذفــــوف
وا ن ـــكم مفكميـفــلةـــ عةالحن  ةة  ـــــمةــعفــــر  ذف قة اي الةـوة

نف عةــل  ف   انم  نة  يةــرف و م ــوف الفكمـــونةـس  وءة ا ذةا ب ـمف  س  عة ذف  ال مفكميـــجنـنف اي
اـالبف فيكمۛسااءة ــن  ي ونةـحفـتةـسفــمف  وة يةكماءةـنة ۜ  وة ل ـمف مفكمــي ذن ي  بح ـوة ح ونةـذة

ذف  تة اي ة نة   اةـوة بح ذح ت ـكفـنف ۛشـئ ــ لةمفكمـرة مفـرف ﴾٦﴿ ء  م  ا بح نف ــبةلة ۟مفكمرة يم  ظي  عة
اـــالة م ـــوة قة ىـوسن ﴾٧﴿ لةئ نف  ك مف وة نـحة يدة ةزي ت كفلة رف يـفة ابي ذة ة عة نح يد  مف اي لةۛشدي

نف ف يـت ـالنف مة ض  جة مف وة ةرف يعاىۙ فةـالف ة ـمي ةا نح يالحن مي ن يح  حة د  لةغة نف اواكذ تـةاي ر  ف 
ينةؤ لــبةـمف  نةكمــأف ت ــمف يةــاللة ةذي م  ن ــمف  قةكمل ــبفــنف قةــ م  ا الح عةـوف اد ـوح    وة ﴾٨﴿

ة الح ينة ــوة يةـــد  ه ــعفـ بةنفــم ذي ۜ   لة ة ـه ـم ـلةـعفـمف لح ۜمف اي ااءةالحن  مفــه ـــتف   جة ۜ ـوة ثة و دة م 
ا رةــنةات  فةــيح ــبةـــلف اـب  يف دح  ـيمفـــه ـــد  يةـــوا ال اه ــفف ال يـ ف اــقةمف  وةـه ــوة واـال  ل  مفـه ـر  س 

اا ــب  ا س  مة ةــمف ب ــت ــلفــرف نح اي ي ۛشــا لةـهي   وة ا تةــكح   م ــفي ة ااـونةــدف ع ـمح ـنة ةا  نح نةاكفاي رف فة
ر ـۛشكح   فةاط الحن   ف ي   مف  الـــــه ـــل ــــتف   ر  س ـــــقةا لة ﴾٩﴿ يب ـــه   م ـــيفـلة اي ري

ۜ  ية ض  ةرف نفــــمف   م كمـــرة لةــف ـــغفــيةــــمف  ل كمو ــدف ع ــــوة الف ةـال وة ات ـسح من
ا مف   ايكمرة ـــؤة  خح ــــوة ي  ۜى  ـــــۛســـــــل  م ــــى  ال جةـلن ى اوامح قةال  مفكمــو ب ــذ   ن 
ة بة اــو نة دح ـــــص ــــري يد  و نة    ال نف   تةـــنةاۜ    ت ـــل ــثفــر    م ــــۛشــاي لح نف  ال مفــت ـــنف اي

﴾١٠﴿ ا ــعة ة اـب ـــعفــانة  يةـكفمح يــطةان   م ـــلفـس ــا   ب ـنة وــت  أفــا    فةــا ؤ ل نةـد     ان بة ن ـبي
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بزح

﴾٤﴿

ة الحن مف  ر س ــتف لةــالةـقة نف نةــه ـل ــه  ةـحفــمف اي لح لنكمل ــثفــر  م ــۛشــبة ن  اي ةكنمف وة نح
ا د  بةاـنف ع ـۛشااء  م ـنف يةـمة لنىـعة مة ۜ   وة  هي

اا  الـلـة انةـكف مفكميـةــت  أفــنف نة نة نح ـــم ـــية
ة ب  لح ۜن   ذف ا ـاي عة  الحن  ة وةـــتةـيةــلفــ فةالحن ى ـلةـــوة ؤف م ــالف ل ـــكح ن ونةـم  طةا ن ـــلفـــــس ــــب 

الة مة ة نةـــــــوة اا ال لح ة  وةــــتةـــــنة يــدف هةـــ   وة قةالحن  ىـلةــــعةلة ـــكح اۜـنةــــلةــب ــنةا  س ـدن ﴾١١﴿

اا لنىــعة ونةاۜ ـانذةيف مة ة تةوةــيةـلفـفةالحن    لةىــوة عةت م  ۟ـوة كح ـتةـم ـالف ل ــكح ل ونة لة ةـنةـوة نح ب رة صف
يـوة قةالة الحة وا  ل كفنة  ـذي ر  جةــخفـــن ــ لة مفـــه ــل ــــر  س ـفة ةــر  نفمف  كمــنح م  ﴾١٢﴿

بح  مفـــه ـــرة اا  الــالرف ض  ة   في د  وـع ـــتةــلة وف نة ةــــي  م ـنح ا اةــنةاۜ   فةـــت ــلح حن مفـــه ــيفــلة اي ىـوف
ةـنةــكنــسفــن ـــلة وة ۛض  كمنـح ةرف نفم  الف م  ﴾١٣﴿ ة الكفــل ـــهفـــن ــــلة ةا ل ـنح ۙـيـميــظح نة

﴾١٤﴿ ۜ  ذن ل ـــه  د ـــعفـــبة اۛف  مةـــمةـــكة ل ـمف اميـــــنف خة خةــقة د ـيـاۛف  وة عيــي  وة
اا ئ ـــم  هيـنف  وة رة ﴾١٥﴿ ا سف اۛب ـح ـــتةـــففــتةــوة ةــــــلح  جةــكموا  وة خة ۙــيـنيــار  عةـبح د 

ة ع ـتةــية رح لة يـةـجة اد ـكفه  وة ﴾١٦﴿ ةــهةـجة ى م ــسفــم   وة ي ـنح ااء  ۛصــــقن يــنف مة ۙـدي د 
ية ت ـمةــه  الفـيـــأف تيـــوة مةـكفــلح  مةــكم نفـــ م  وف ۜـــيح ـمةــوة ب ــــا ه ـان   وة ت  ه ـيغ ــسيـي 

ة ل ــثةـمة ينةـالح واكف ذي ر  مفـب  فة بح ه  رة ﴾١٧﴿ م  اائ ــــوة رة ظ ــيـليـــــغة ذةاب ــــهي عةــــنف وة
مةـكف تفـاد   اشفـرة ي ية ب ه  تةدحة يح  في اص ـالرحي م  عة يةـوف ۜ  لة ر ونةـف  د  قف اـالعف مفـل ه  مة

﴾١٨﴿ ا ــم  ة ۜ  ذنــلنى ۛشــب وا   عةــۛسـكفمح ء  ةـوة  الـــكة  ه ـل  يف يد ـعيـبةـلة ل   الفـــضح
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ة  ةـلةــخة الحن ات   وةـمنــقة السح ۛض  ب  وة ةرف ۜ   ايــحةــالفــالف أفـــۛشــنف  ية قح الـــتة مفــاللة ة رة نح
﴾٢٠﴿ ا مة ل كة وة لةى ذن يــــعةـــ ب الحن  عة ز ـــزي ﴾١٩﴿ ية ك مف وة بـف ه  لفق  أفت ـي ذف ۙـجة ب خة يد  دي

حن   الةـا فةعايـميـجةل  ينةـضح ـال قة ا ل لحةذي اؤ ل فن تـة عة ةكذاسف نح اوا اي ةاـكم اــبةر  نح بة واـــــــوة رة ز 
لفـا فةعاـبةـتة نف هة غفـت ـال ةاـمف م  نح ذةاب   ن ونة عة نف عة ۜ قةال واالحن م  ء  نف ۛشيف مفكمـلة م 

ز  اا المف ال جة نة عف هةــلة يــــوف ۜ    ۛسكم نةاـــــدة يفـــهةـــــ لةالحن  اـنةـدن ااء   عةـــمف ااــيفـــلةــــوة نة
قة ةـوة ةــيفطةان   لةـالة الشح يةــا ق ـمح ض  ﴾٢١﴿ نةا  مةـبةــۛص ۟ـيـحيــنف مةـنةا م ــا لةـرف ص 

مفكمـــدف  ت ـــــوة وة عة ةمف ة ــــالف ة ر  اي نح عةالحن عفكمدة  ــــ وة قح ــــحةــــدة الفــــمف    وة
مة ا الـطةــلفــنف  س ــمف  م كميـفـــلةـــ عةل يةانة ــكف اـوة ة لح نف ان   اي ۜكمـت ـففـلةـاة خفـفة مف
ت مف ـفة بف تةجة ۛياسف اـل  ونيي وةـل وم ـلة تةـ فةلي ۜكمۛســف ــوا النفـوم  مف مفكمـــت وف ــــدة عة

خ ــم ــب  ر  ااكمــصف مة نحيــم ــمف  ب ـت ـــنف ال مف  وة ۜ  اي ة يح خ  ر  ت كفي ـصف رف فة ا الـا ال نةــمة
ة الـبفـنف قةـون   م ـم ــت ـــكذ نح ۜ  اي ةال ـل  يـظح م ــيـذةاب   الليــمف  عةـه ــنة لةـمي رةـب  ا الشف ا مة
ا دفخ  ةــوة ينة  انمةــلة الح عةـن ــذي ال ـم ـوا وة ة ات  جةـل وا الصح يـجفـنحةات   تةـحة ري ﴾٢٢﴿

ةنف يـال ـار   خةـهةـــالف ا  ب ـيــنة فيـدي بح ن    ذف ا ـــهة ۜـرة مف ةــــح ـــ  تةه  مفــه ــت ـــيح نف تة اـت ـحفـم  هة
ۛب  ـــۛف  ۛضــيفــكفرة ــمف تةـــاللة ةىـمةـل ــكفلى ـثةــ  مةالحن رة ﴾٢٣﴿ ا  ۛســيــفي لة م ـــهة

﴾٢٤﴿ ة  طةـجةـۛشـكفةى ـبةــيح ــطة اـل ـصف ة   الـبةـيح ـرة ة هة ا  ف يـاب ـث هة ع  فةرف ا ت   وة مة ة ۙاالسح ء 
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ا ـلةـكم ا  ةـكمهة اۜن   ذف ا ــن  ب ـيـحي لح بح هة ب  ــــضفـــــ   وة يةرة ةمفالحن  ر  ثةالةـــالف ـؤف ــت  يــتي
يثةة ـة    خةــمةــل ـكفل  ــثةــوة مة بي ﴾٢٥﴿ ةـــلــل  ةــــعةــاس   لةـنح ة ذة ــتةــــمف  يةــه ـــلح ر ونةــــكح

ض ـ م  ثحةتف ــت ـة   ا جفــثةـيــبيـخة ةرف ق  الف ا م ــالةـ مة نف فةوف ار ـنف قةـهة رة ة ـجةـۛشــكف رة
ينة  انمةالحن     ت ـبح ــثةــي  ةذي ةاب ـل  ال وفــقةـــالفـن وا   ب ـــ الح وة ـينــحةـالف يـت   ف ــثح ﴾٢٦﴿

الحن  ف ـيةــنف دح ـال نخ ــا وة ي ـــي الف ۛ  وة ة  ةال الحن  لح  ــض ـــرة ية نة ـيـميـــــالظح ل ـــعةــففــ وة
ةـرة اي لةـــــمف تةـــــلة ال يـى الح ة ل وا   ن ــنة  بةــذي الحن ۛت ــمةـعفـدح ﴾٢٧﴿ ا ية ۟ـۛشاــــــــــمة اء 

ةــهةـجة ۛ  يةـنح اۜــوف نةـلةـصفـــمة هة ﴾٢٨﴿ الحةكم راى   وة مةـــوا قةـلح ــفف ۙـبةـمف دةارة الفـه ــوف ار  وة
جة حن ل وا ـعةـوة اداى ل ــ النفل  ۜــل ـيــبيــنف ۛسـلح وا عةـض ــي ــدة هي ﴾٢٩﴿ ب  ار ــقةـــۛس الفــئفــوة رة

ية بةاد  ينة ق لف ل ع  ةذي ن وا الح انمة ﴾٣٠﴿ وا تحةع  ة ق لف تةمة يرة فةا نح صي لةىكم مة ةار ـال مف اي نح
ةىــيةــن  لةــوة عة ةـوا الـم ـيـقيـي  ي ــصح وا  م ــف ـنفـلنوةة  وة قفـــق  زة ا رة ة ىــ س  مفـــنةا ه ـــمح راح
ةاللحن  يـــــ الح ذي ﴾٣١﴿ نف م  لة بةــية  يةــأفت ـــل  النف يةـبفــ قةم  يــــوف ع  في خ ـيف لة ل ـــه   وة لة
جة ب ــاةخفـفة هيـرة منـال لةقةـخة ة النفـسح ۛض  وة ةرف الف ات   وة نةــوة لة  م  ا زة ااء   مة مة ة اءىـالسح

قاى لة زف ات   ر  رة ۛ   كمــالثحةمة ۛسمف رة لةـوة ة ية  ف يم  كمخح ر  لفكة   ل تةجف نةـــم  الفف 
ةــوة ۛس م كمرة لةــخح ﴾٣٢﴿ ۛس ر ـــاةمفـر   ب ـحفــبةـالف ۛ   وة ةـهي ةنف م   كمــرة لةــخح ۛـهةــالف ارة

﴾٣٣﴿ مفـال ة الفـشح مةـۛس  وة اائ ـقة ۛ  ـيفـبةــرة   دة لةن  رة ة ۛسخح ةم  كموة الـيفــ الح ةــلة  وة ۛـهةـنح ارة
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نف ك لح  ا م  ۛت  ۛساة مة مة وا ن عف دح  نف تةع  اي وه ۜ وة اۜـ لة ت الحن لفت م  وهة ص  حف ان تنيـ مفكموة
م ـيـرن هيــــــــوة اي ذف  قةالة اي بف ﴾٣٤﴿ ة  الف  نف نح ةــكفوم   ــل ــــظةـــــــــانة   لةـۛســـــاي ۟ـفح ار 

ا الفـــهن اجفــدة ان م ــلةـبةــذة ي  وة بةــبفـــن ـــناى  وة ة  الــن ـــني دةـــب ـعفـــنف نة يح لفرةبح   عة اجف
ةرةبح  نح ة الضفـه ـ اي ةـراى  م ــيـثيـكفنة ـلفـلةـنح ۛ  فةــنة النح نفــمةــاس  ﴾٣٥﴿ ة صف ۜـنةـــالف ا مة

﴾٣٦﴿ ي  فةــعةــب ــتة ةـني نح مةـنحيـه   م ــا  ةـۛصانيي  فةــنف عةــۛي  وة نح يم ور ـف ـغةكة  ــا  حي  رة
اي ح ن ة رح  نف ذ ـــت  م ــنفــكفــي السفـــاي ي  ب ـــيح اد   غةــتي ع   ع  ر ـيفـوة رف ي  زة دةــنفــذي ـة بح اــرة اـنة

ۙ  ـحةـم ـالف م  ة نةارح ـة بح يـي ــ ل رة وا الـقي ةــم  دةــفف لف الـعةــاجفـلنوةة  فةـصح نةـــةى  م  ـ  كةـت ـيفــبة
﴾٣٧﴿ نةـالنحةاس  تة مف م  ه  قف ز  ارف مف وة ه  لةيف ي اي واي ات  لة هف رة مف يةـعةـالثحةمة ةه  ونةكمشفـلح ر 

ة نح ا ن ـــخفــــا ن ـم   مةــلةـعفــكة  تةـاي مة ي  وة ا يةــعفـــفي مة ۜ   وة ى عةـخفـل ن  لةىــفن ـة بح اــرة اـنة
د ــمفـحةـــاللف ﴾٣٨﴿ لة ف يـــنف ۛشـــــــ   م الحن  ض   وة ةرف ء    ف ي الف ةـال يف اـــسح ء امة

ي  عةــوة هة ةـسف اي لة وةـيـــعيــمنـــــر  ايسفـــبةــكنـــلةى الفــــۛب لي نح ۜ  اي قة حن حن   يل  الحةذي
بح  لفنيـ اجفرة يۗ يـعة ةتي يح نف ذ رح  م  لنوة  وة ة يمة الصح قي م  ﴾٣٩﴿ بحيي  رة

يع  ــلة اۛسمي عة ء االدح 
نةا ـة بح رفـ اغفرة ل  ل وة  وة ليي ف  ة  وة يح ينةـنيـؤف  م ـم ـلفـال دة ﴾٤٠﴿ نةا  ـة بح ةــقةــتة وة رة ا لف ــبح ء اد عة

لة تة ة ــــبةـۛســحفــــــوة ةنح اـلى عةـاف ـ غةالحن ة مح ﴾٤١﴿ ۟ـــح ــــوم  الفـق ــــوف مة   يةـــية ۛساب 
﴾٤٢﴿ ل ـعفــية ة مة نح ۜ  اي ونة ةال م  خةص   فيـالظح م  تةشف مف ل يةوف ر ه  ا ي ؤةخح  ۙ يه ـمة ةبفۛصار  الف
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ي  ر  ؤ ن س ـن ـقفـــم  يةــه ـعي تةــمف   لة ۛــه ـــرف ف ــمف  طةـــه ــيفــلة دح  ايـــرف مف نةـيـعيـط ــهفــم 
الــنف ال وة ةـذ  ر  م ـنح يه  ۙ ا ۛس  يةوف مة يةأف تي ذةا ب  الفعة ﴾٤٣﴿ ۜــــمف  هةــه ـدة ت ــــ ـفف ال وة ااء  وة

ة يــالح وا  ــلةـــنة ظةـذي اام  نة ـة بح اـخح   الرة اى ا ايـرف نة يـقة ل ـجة ال لن ۙ  ن ـري بفـج ـب  ول ـق ــيةـــفة
ةـــــــوة نة ــــتح ۜ  الـــع  الرح  س ــب  اــكممف تـةـــلة وة لة مفــــت ــمفـۛســقف وا   الــو ن  تةـــدةعف كةــوة

ت ـكفوة ۛس ي مف ـنف ۛسا  في ن كنمة ﴾٤٤﴿ اـمف م كمـــا لةـل  مةـــبفــنف قةـــم  ۙ نف زة وة ل 
اــلةــظة مفـه ـنةا ب ـلفـعةـۛف فةـيفــكفمف كمـيحةنة  لةـبةـمف  وة تةـه ـۛسـف ـــنف وا  الـم  ة يــالح نةـذي

وا  مةـكفــدف  مةـــوة قة دةكذــر  نف ع  مف  وة ه  رة ﴾٤٥﴿ بفــوة ۛض ةمفكمــنةا لةــرة ثةا لةــم  الف
ۜ   وة اي نف ــــر  ه ــــكفــــــمة و لة   م ـــتةـــمف    ل ـــر  ه ـــــكذــــا نة    مةـكفمف ه ــنفــز  الحن 

ۛسبةـلة تةـفة ة ــحف ةنح ةه ۜ  ـــلةــد  هي   ر  س ـــوة عف ۛف  ـل ـخفــ  م الحن نح اي ﴾٤٦﴿ بةا ل ــج ــالف
مة   ت ــــية ة رف ض    غةــــبةــوف ة ل   الف رةــيفــدح ﴾٤٧﴿ ة ۜـقةـــت ــز  ذ  وا نفـــزي يـــــ   عةالحن ا م 

ى تةرة ينة وة مي ر  جف الفم  ﴾٤٨﴿ ض  ةرف ال الف ات ـوة وة من ز وا سحة بةرة حن  وة د  ل  اح  ار  الفوة ة هح الفقة
ابيـۛس نفـيـرة مف م  ى ل ه  شن تةغف ان  وة رة قةط  ﴾٤٩﴿ مة ني ئ ذ ـيةوف ة رح قة ةصف ينة ف يـم  ۛـالف اد  فة

ز ية  ة نةــــ ك الحن ل يةجف ۜـــبةـــۛســـكفا ـس   مةـــففــلح ﴿٥٠﴾  اينحةتف ۙ ةار  م  النح ه  و ج و هة
ا بةــــهن ل ــلــلة غ  ل ـــذة واــــنفـــي ــنحةاس  وة ذة ر  ﴾٥١﴿ ة ۛساب ــــح ــع  الفــري يـ  ۛسالحن

﴾٥٢﴿ اـــلةــعفــيةــل  هي  وةـــب  ة وا الـم  ا ه ـــنح ه  وةــــمة لن د  اي اح  ةلفبةاب  وة ل وا الف ا ول ةرة ة كح ل يةذح وة
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ر             جف ة  الفح  ورة      س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

بة ا يةــر  ينةـمة دح  الحةذي وا وة ر  كةفة ﴾١﴿ تةاب  وة ـارن  ت لفكة انيةات  الفك  انن ال ن ـيـبيـ م ق رف
ه  ذة يةـكم أفـمف يةــرف ةـمةـتةـل وا وة ي ـتح وا وة م ـه ـلفــع  ل  ه  ةمة الف ﴾٢﴿ ان وا م ـلة ينةــوف كة ل مي سف

ا مة يةــ قةنفــم نةا ــكفـلةــا الهفــوة لةــرف ة وة لح تةاب ــكنا ـهةـة  اي ﴾٣﴿ ۛف  يةــفة ونةـم ـلةـعفـۛسوف
﴿٥﴾وة قةال وا ا تة ب ـمة ةـق  م ـسف ر ونةـنف ا مح تةأفخ  ا يةسف مة ا وة لةهة ة  الجة ﴾٤﴿ و م ـل ــعفــمة

ينةاـأف تيـا تةـوف مةــلة ﴾٦﴿ ا ةـيح  ال اـية ا الح ي ن ــهة لة عةـذي ةكذه  الذح ـلةيفـزح  نح ۜـر  اي ن ون  جف كة لةمة
ا  ل ـنةــن مة ةةـمةـ الفزح  ائ كة لن ﴾٧﴿ اـمةـــا لفـب  نف ــكفـئ ـلن ينةـنة الـــ م ۛت ـنفــك ة   اي ا د  قي ة صح

ة اي ن  ــا نةـنح لفــنةحف ة رةكذذح  ـ النةاـزح ﴾٨﴿ ب  ة لح اـحةــالفـاي مة  قح  وة
اواـكف ذاى م ان  ينةـظةــنفــ اي ري

لة ۛس دف الـقةــوة يـل ـبفـ قةنفـم نةا ـلفـرف ة كة في يةع  الف ينة ش  لي ة وح ﴾٩﴿ اف ظ ونة ةا لةه  لةحة نح اي وة
ل ـكف كةـذن ﴾١١﴿ مة س ــمف م ـيه ـأفتيـايةـوة ة ــنف رة لح نةـهي يةـــان وا ب ـكفول  اي ؤ ن ز  تةهف سف ﴾١٠﴿

ن ونة ب  م  ي ؤف قةدف خةــلة ةة ــهي وة نح لةتف س  ﴾١٢﴿ ل ـنة ي ق ـكمـسف جفـه  في ۙـل وب  الفم  ينة مي ر 
نةا لةوف فةتةحف ۙ وة ونة ر ج  يه  يةعف ااء  فةظةلح وا في مة ة نة السح مف بةاباى م  ه  لةيف عة ﴾١٣﴿ ينة لي ة ةوح الف

﴾١٥﴿ ةــلة نح اوا اي ال  ا س ـقة تف البفـكح ـمة نةـرة ۟ــــــن  قةـحفــــلف نةـا بةـۛصار  ور ونة ح  سف م  مة وف
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﴾١٦﴿ لة ااء   نةا  ف يــلفــعةــدف  جةـقةــوة مة ة ةـــب السح زة يح ةاــر و جاى  وة ا  ل  نح ةاـلـهة ۙـظ  نح ينة ري
ة مة لح قةـاسف ن ــاي ةـال تةرة عةـسح مف ﴾١٧﴿ حة ا ـف ـوة جيـ ك نفــم ظفنةاهة م ۙـيـلح  ۛشيفطةان  رة

ۛض  مة ةرف الف الـهة نةا دف دةــوة نةا ــقةـلف ا وة ايف يهة في ﴾١٨﴿ اب   م ـه   ش ـعةـبةـتف اةــفة يــهة ن ــبي
جة مفكمنةا لةـلفـعةـوة ﴾١٩﴿ نف ال ية وة اس  وة ا م ـيـنةا فيـتفـبةـرة ز ون ـۛش لح ـكم نفــهة وف ء  مة يف

اينف م  ء ـوة ة نف ۛشيف لح نةا اي دة نف ع  ﴾٢٠﴿ ا يهة اي ـمة في نف ۛشـعة مة ا وة ت مف لةه  ب رة قي لةسف ينةـز 
ۛس يةـنةا الـلفـوة ال رف ا حةــرح  ﴾٢١﴿ ا ائ ــخة مةه   ـن ــزة لـ ــنةـا ن ـ وة ة ب ــزح  لح ا  اي دة ر  مةـه  ل وم ـقة عف

لفــاةنفـفة نة  نةاــزة ااء م  مة ة ا السح اـم ـكم نةاــيفـقةـاةسفــفة اءىـ مة مة مف  لةه ـت ـنف ا الـوه ۛ  وة اق ـحةـلة وة
دف لةقة ﴿٢٣﴾وة ةا نح اي ن  وة ـيي وة ن  ن حف نةـلةنةحف يت  وة ن ـمي ث ونة حف ار  الفوة ﴾٢٢﴿ ينة ني از  ب خة
ة اي وة نح ﴾٢٤﴿ دف عةـل ـعة لةقة ك مف وة نـف ينة م  مي د  تةقف سف نةا الفم  نةاـمف تةأفخ ـالف ل مف سف ينةـم  ري

لة دف ـوة نةاـلةـخةقة الف نفۛسانة قف ﴾٢٥﴿ بحةكة ةـوة يةــ ه رة نح ۜ  اي مف ر ه  ش  يم  عةـه   حةـحف ۟ـكي يم  لي
الف ة ـوة اانح نةاه جة لةقف ل ـبفـقة نفــ م خة ﴾٢٦﴿ لـــنف حةـال  م ـۛصـلفــنف ۛصـم  ۛـأ  مةمة ن ون  سف

ذف قة اي بح الة ـوة اـمةـلفـ ل كةـــرة ال ق  بةۛشراىة  ــكفـئ ـلن نحيي خة اي ﴾٢٧﴿ ةـ نةار  النفـم  وم ـسح م 
يفـا ذةا ۛســفة ة نةـت ـوح خفـه  وة يه ت  ـفة في ﴾٢٨﴿ لـــحة نفـۛصال  م ـلفـنف ۛصــم  ن ون ـسفــمة أ مة
دة الفـفة اـمةـۛسجة مفـه ـلح ـكمة  كفــئ ـلن ﴾٢٩﴿ واـقةـي فةـر وحينف ـم  يـه  ۛسا ج ـلة ع  نةـدي

﴾٣١﴿ اي ا ة لح يــبف اي اــلي ا ج ـعة الـونة مةكمالنف  يـة ىـۛسۜ البن ة ينةــسح دي ﴾٣٠﴿ ۙـمةـالجف ع ونة
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مفــالة لةـقة ﴾٣٢﴿ اقةالة اـيـليــبف اي اـ ية ة تـة س  مة اج ـعة الـــونة مةكملةكة اللح ينةـسحة دي
﴾٣٣﴿ تةه   كم ال لةقف دة ل بةۛشر  خة ج  ةسف نفنف  ل  نفم  لحة  ۛصلفۛصال  م  ن ون مة سف أ  مة

ة عة نح اي ةـلةـوة نةـيفكة اللح لنىـعف ةة اي ﴾٣٤﴿ اــنفــر جف م ــ فةاخفقةالة  ة ا ــ فة هة جيــنح م ــيـكة رة
بح قةالة  ث و نةـــعةـبفـــ  ي م   وفــى يةـلن  ايي ـرف نايـــظ ــــــاة نفــــ فة رة ﴾٣٥﴿ م  الدحي ين ــية وف

م ــى يةـاي لن ت ـــــوة قفـــ   الفوف ﴾٣٧﴿ ةـ فةالة ـقة ۙــظةـــنفــم ــنة الفـــكة  م ــا  نح ينة ري ﴾٣٦﴿

ا ال غفـب  رةبح  الة ـقة ا يفــمة يح ـتةـوة ي  لة زة ة لةـنةـني ض ـه ـنح ةرف مف ف ي الف ﴾٣٨﴿ ل و م  عف الفمة
ة ع  لح ينةــصيـلةــخفـم  الفم ـه ـنفـدة كة  م  بةاــاي ﴾٣٩﴿ لة  غف يةـــوة ةــو  ۙمف ــه ــنح ينة عي مة الجف

ة ع  نح ي لةـبةـاي كةــۛس لةـيفـادي ﴾٤١﴿ ة م ـذةا ص ـ هنالة ـقة لةيح اط   عة تةـرة يم ـسف قي ﴾٤٠﴿

ة جة نح اي ةـهةـوة مةــنح ﴾٤٢﴿ لة ه ــعة ة مةـ  س مفـيف لح ةــلفطةان   اي نة عةكة  ـبةـن  اتح ينةــالفم  اوي غة
ا ۛسـلة ۜ  ل ك لح  بةاب  ـعةـبفـهة اب  ه ـم ة  البفوة مفـنف ﴾٤٣﴿ ۙـمةـالجفمف  ـه  د ـوف ع ـمةـلة ينة عي

ا ل وهة خ  ا دف ﴾٤٥﴿ ة الف نح ةـاي تح ينة ـم  يقي ۜـجة في ي ون  ع  نحةات  وة ﴾٤٤﴿ ء  مة زف س ـج  ۟ـقف و م 
نة عفــوة ا ـنةـــزة يا مة ه ـ ص في ور  اناىـلح  ايخفـنف غ ـمف  م ـد  وة ﴾٤٦﴿ م  انم ـۛسـب  نةــيـنيـلة

مف  فيـسح ـمةــلة ية ا نةـيـه  اـهة مة مف  ۛصب   وة اه  هة نف م  ﴾٤٧﴿ لنى ر ـ س عة اب ـم  ر  ينةـتةقة لي
ة النح ذةابيي وة عة ﴾٤٩﴿ ي نةبح ئف بةاداي ايي ع  ح ور  النةا الن ف  ۙ الفغة يم  حي الرحة ﴾٤٨﴿ ينة جي رة خف ب م 

﴾٥١﴿ نة مف  عةـئفـبح ــوة بفــيفــنف  ۛضــه  يمةۢــرن هيــف   اي ﴾٥٠﴿ ةليـعةـوة الفــه  م ـيــذةا ب  الف
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﴾٥٢﴿ ذف  دةخة ال ـــه   فةـيفـلةـل وا عةـاي مـوا ۛسـقة ةالة ـقةاىۜ  ـلة نح ج كمــنفــا م ـ اي ل ونةــمف وة
ةـبة قةالة ال ت ـشح يـرف وني م  ﴾٥٣﴿ تةال وا ـقة ةاـــ لة نح لف اي ر كة ب ـبةـن  وف جة م  عةـغ ـشح  يـلة م ـلي

ةــــــال وا بةـقة اكةــرف نةـشح ﴾٥٤﴿ اى النف مةـعة ةـلن ر ونةــشح ــبةــمة ت ـب ـر  فةـبةـكنـية الفـن ـسح
مةقةالة حفنفـم نةط  ـقفـنف يةــ وة ة ـ رة مة ﴾٥٥﴿ قح   تـةب الفحة ينة نةـنف م كمفةلة ان طي الفقة

﴾٥٧﴿ ا خةــــ فةقةالة االفـيح  مف الكمبـ ـطفـمة ۛسل ونةـهة رف م  ﴾٥٦﴿ ا  ــبح رة اهي ا ة الضح ة لح ونة ايلح
ان ا ة لح ةاـلة ل  اي نح ۜ اي مفـلة وط  نةجح وه  م  ﴾٥٨﴿ اوا  س قةال  اا ا رف ة نح لنى قةـلفــاي اا اي م  م ـنة ۙـوف ينة مي ر  جف

﴾٦٠﴿ امف ة لح ةــه    قةـــتة ال رةــاي ا رف دح ةـنة نح ا لةــاۙ  اي نة الفـهة اب ــم  يــغة ۟ـري نة ﴾٥٩﴿ ۙـعيـمةـالجف ينة
ة ايقةالة  م  م ــمف قةكمنـح ونةكفنـفــوف ر  ﴾٦١﴿ اـلةــفة ا جة ة ۛسـم ـوط   الفـاءة انلة ل ـمح ۙـرف ل ونة

كة نةاـيفــتة ال وة ﴾٦٣﴿ اــنةاكة ب ــئفــلف ج ــ بةقةال وا ر ونةـتةــمفـه   يةــيــوا فيـان ـكف مة ﴾٦٢﴿

ر  ب ـفة ل ـيفـ الحةنةـم طفع  ــق ــل كة ب ـاةهفـاةسف ﴾٦٤﴿ ة اي  وةقح ــحةــالفــب  ونةـۛصا د  ق ــــا لةــنح
بة ه ـالدف يةــا رة لة امفـمف الحةكمنـفــتف  م ـف ـتةـلفـمف وة ث ــيفــوا  حةـض ــد   وة اتحة ـعفـب ــوة

قة اـــيفــۛضـــوة ةمفـل  ه   ذنــيفـــلة ا ايـنة ة دةاب  رة الــــكة الف اـــنح ء ـــرة هن ا ؤ للة ﴾٦٥﴿ مةـــت  ر ونةـــؤف
ا جة يـمةــل  الفــهف اءة الـوة ر ونةـش ـبفــتةـسفـ ية ة ـنةـدي ﴾٦٦﴿ ينةـحيـب ـصفـم  ط و ع  ــقفـمة

ا تحة واـق ــوة ﴾٦٨﴿ االةــقة ة  هن نح ء   ۛضـــ اي ا ي  فةــــيفــؤ للة ۙـح ــۛضــففــــلة تةــــفي ون  ﴾٦٧﴿

﴾٧٠﴿ اواــقة لةال  ا لةـن  الفــكة عةـهةـنفـمف نةــ الوة يـعة نةــمي ﴾٦٩﴿ ة  لة ت الحن ز ون ــخفـــــ وة
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ةـمفــعةـلة نح مفــه ـر كة اي ﴾٧١﴿ االةـقة ء ــــ هن ا ـي نةاـــبة  ؤ للة نف  يــت ۜـــيـليــاع ــمف فةــت ــنفـكم اي نة
﴾٧٣﴿ تفـاةخةـفة ةــذة م  الصح ة  م ـيفـه  قيـحة ر  ۙـشف ينة ﴾٧٢﴿ ي ۛسـلة مف يةكذفي ت ه  ه ونةـرة مة عف
﴾٧٤﴿ ال ـفة لفنةا عة عة الـجة ا وة لةهة ا ۛساف  نة يةهة طةرف مفـا عةـمف ه  ةى م ـح  لةيف ارة ۜـنف س ـجة يل  جحي
﴾٧٦﴿ ا لة وة ةهة نح يـۛسـب ـاي يم ـقيـل  م ـبي ﴾٧٥﴿ ة نح ي اي ل  في ية كةـذن ن سح ـتةـم ــل لف ات ـلة يــوة نةـمي

اينف  وة
اب  كةانة حة ۙ الصف ينة ة  لةظةال مي كة ةيـف الف  ﴾٧٧﴿ ي ة في نح نيةةى اي ل كة لة ۜذن ينة ني م  ؤف  ل لفم 

لة ةــكف دفـقةــوة ۛب ذح ﴾٧٩﴿ ۢ  وةـه ـنفــنةا م ـمفـقةـتةـفةا نف ة اي مف ا لةب ـه ـنح ام  م ـمة ۟ـبيـا مة ۜ ين  ﴾٧٨﴿

تة ان مفـيفـوة ية نةاه  اــنفـوا عةــا ن ـكفـنةا فةــات ـان هة ﴾٨٠﴿ اب  حة ر  الصف جف ۙ الفح  ينة ۛسلي رف الفم 
م  تفه  ذة فةاةخة ﴾٨٢﴿ كةان وا ت ونةـية وة نة نفح   م 

بةال  ب ي وتاى ينة الفج  ني انم  ﴾٨١﴿ ۙـم  ينة ضي ر  عف
اــفة ا اــه ـنفـننى عةـغف ال مة  مف مة

ۜـس كذـوا يةـان ـكف ب ونة ﴾٨٣﴿ ة  م  يفحة ة ۙـب ـصفـالصح ينة حي
ا مة ةـقفـلةــخة وة مةـمنــنةا السح ۛض  وة ةرف الف ات   وة ة ـه ـنةـيفــا بةـوة لح ا اي ا ۜ ـحةــالفــب مة قح ﴾٨٤﴿

ة نح بحةكة اي وةــ ه رة ﴾٨٥﴿ ا عة ة ة السح نح اي نت ـوة ةـح  الـفةـة  فةاصفـيةـةة لة يلةـميـحة الفجةـففـصح
دف  لةقة نةاكة انوة اننةثةانيي ـمةـنة الفـعاى م ـبفـۛس تةيف رف الفق  وة ﴾٨٦﴿ ق  الفـخةـــالف يــعةـلحة م ـلي

ةـم ـلة تة ة نح ا مة كة ايـيفـنةـيفـ عة دح ةــلنى مة ــــب ا ـنةـعفــتح اجـه وة اىـ الزف ﴾٨٧﴿ مةــيـظيــعةــــالف
﴾٨٨﴿ تةـه ــنفـم  لة نف عةــمف وة زة اخفــه ـيفـلةــحف ضف جةــمف وة ينةــلفـكة ل ـنةاحةـف  ني ؤف م  م 
﴾٩٠﴿ لةىـكة لفنةا عة ا النفزة ا ۙـم ـالف مة ينة مي تةس  قف ﴾٨٩﴿ ق لف اييوة ح ن ير ـالنةا ال  اي ةذي ۛ نح ين  بي الفم 
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بزح

﴾٢﴿
بح كة وةــفة ـةرة ةـلةـلةنةسف ۙـعيـمةـمف الجفـه ـنح ينة ﴾٩١﴿ ل وا عة ينة جة اننةاللحةذي رف ينةـ ع  الفق  ضي
عف  ب ـــاصفــفة ات ــدة مةـــمة ضفـعف ال ر  وةـــؤف ر  ﴾٩٣﴿ اــعة ة ل ونةــــمةـعفــوا يةـان ـكف مح ﴾٩٢﴿

ينة ةذي اللح ﴾٩٥﴿ ة نح ءييــهفــتةــسفـم ــنةا كة الفــيفـفةــكفا ـاي ۙـز  نة ﴾٩٤﴿ ن  ينةـالف عة كي ر  شف م 
لة دفــقةـــوة ﴾٩٦﴿ عة  ل ونة مة عة لنالحن  يةجف ۛ فةــــاى انخةـهـــــــاي ونةـم ــلةـعفــــــية وف ۛفــۛســـــرة

ـحف ب ـۛســفة د ـمفـحةــبح  ﴾٩٧﴿ يق   ۛصــنحةكة  ية م  الــلةـعفــنة اـب  كة  ر  دفــضي ۙـية مة ول ونة ق 
﴾٩٩﴿ ب دف اعف  وة

بحةكة تحنى رة ين  يةأفت يةكة حة الفيةقي ﴾٩٨﴿ بح كة ك نف رة نة وة ۙ م  ينة دي اج  السحة

ل                 ة  النحةحف ورة                 س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

﴾١﴿ ا تن النىـ فةالحن  ر ـــــى  المفــال تةعة انةه  وة بفحة ل وه ۜ س  ج  تةعف ا لة تةسف ة مح ر ـي  عة ونةـكمشف
نفـالف ةة ب الرح وح  م  ائ كة لن هي  مة ر  لنى  المف نف عة نف يةۛشااء  م  اوا مة ر  ا النف النفذ  هي بةاد  ع  ل ـي  نةزح 

ۛض ب  لةقةـخة ةرف الف ات   وة وة من ۜ ــالفـالسحة قح حة ﴾٢﴿ ة اـال نح ة لح هة اي لن ا اي ة النةاله  لة ون ـق ــــ  فةاتح
نفـخة ذةا ه  لةقة الف نفۛسانة م  ة  فةا  يم ـن طففة صي خة وة ﴾٣﴿ النى ا تةعة ة مح ر ـي   عة  شف

ونةكم
ةنف الف امة خةـــوة اۛ لةـلةـعة هة اـمف  فيكمقة مة د  يهة ء   وة م ـنةاف ـفف اـهةـنفـع  وة ﴾٤﴿ ن ـيـبيـــم 

﴾٦﴿ لة ال كموة مة اجة يهة ح ونة  مف في رة ينة تةسف حي يح ونة وة ينة ت ري حي ﴾٥﴿ تةأفك ل ونة 
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لنى بةكمـــــــــا لةـقةــــثف ال ه ــيـغيــا ل ـوا بةـو ن كممف تـةـــد   لةــلةــــمف    اي تة ل ــم ـحفـــوة
يفلة وة الفخة ﴾٧﴿ ة ب  لح ةنفــــش ــــاي ح الف ۜ  ايـــق  ة   ف س  ةنح بح حي ؤ ن رةـــ  لةمفكمــرة ۙـف  رة يم 

الف يةـــــنةــي زي ا  وةـو هةـب ــــكفرف  ـــتةـــرة   ل ـيـميـــحةـــوة ق ــــل ــخفـــــةىۜ  وة الف الةـغةــــب ــــوة
عة ةـــد   الـصفــــــ  قةالحن  لةى ـــوة اــنفــــم ل   وة ـيـبيــــسح هة ﴾٨﴿ ونةـــلةــــعفــلة تة اـمة م 

ـةــه  يـذيوة الح ﴾٩﴿ ا لةــــا ئ ـجة ۜ  وة ۟ـعيــمةـــــال جف مف كمــــدن يـــهةــــــوف ۛشااءة  لةـــــر  ينة
لة نةـم  ااءى ااء   مة مة ة م ـه   ۛشـنفـمف  م كمــالسح اب    وة ه ـيـفير   ــجةــه   ۛشــنفــرة لة النفزة

ةـال ه ــــمف  ب كمــت  لةـب ـنفــي  ال رف زح ةـعة  وة اـت ـــيف زح يلة ونة  وة لنحةخي ﴾١٠﴿ ونةـم ـيــسيــت 
ة لح ــكمنف ـــم وة  ۜ  ــمةـالثح ات  ة في  ايرة نيةـل  ي ذنــنح م ــــقةـــةى ل ـــكة   لة وف ة الف نةاۛبــعف وة

ةـوة ۛس ةم   كمــ لةرة ــخح الــيفـــالح ةـــلة  وة الـــنح ۙ  وة ارة ةـــهة ۛســمفــشح ﴾١١﴿ ةر ونةـفةـتةـية كح
النح  و م  م ـوة ۜ ـــج  هي ر  ات   ب اةمف رة ة م ۛسخح وف نيةات  ل قة ل كة  لة ي  ذن ة في نح ا  لفقة اي ۜـوة رة مة

مة ض   م   ف يمف كمــلةال   رة ا ذةـوة ةرف ا ن ـــفاى ال لفــل ـتةـخفــالف ۜــــوة ه  ﴾١٢﴿ ۙـق ـعفــية ل ونة
ةــ ه وة  يــوة الح ذي ﴾١٣﴿ ي ذن ل  ة  في نح ن يةــــاي ةــــوف م   يةــقةـــــةى   ل ــــــــكة   لة ة كح و نةــــذح ر 

تةــكم  أفــتةــل  ى   وة ياح ماى طةر  ه     لةحف نف ج ـخفـتةـسفــل وا م  ه ـــنفــ م وا ـر  رة ة رة ۛسخح الفبةحف
ونةــبةــــلفـــتة تةـــس  اۛ    وة ى   الفـــــهة اخ ـــــــكة    مةــلفـــف ـــرة ه ــيــفيرة   ـــــوة ةىــيةــلفــح 

﴾١٤﴿ نف  وا   ـغ ــتةـــبفــتةـــوة ل  ةـــعةــــهي   وة لةــل ـــضفـــــ فةم  ر ونةــكمـــشفــــمف  تةكمــلح
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وة ف ي ض   رة ةرف يدةـــنف تة ية الـاس  الف اــنف ال مف  وةكمـب  مي لىـب ـس  راى  وة هة ال ى وة لفقن
عة ب ــوة ۜ   وة ات  ةـلة مة ونة د ــتةـهفـ  يةمفــ ه م ــجفــا لنح ﴾١٥﴿ ةـعةــلة ۙ د ـتةـهفــمف  تةكملح ونة

﴾١٧﴿ ية نفـــمةــكفق   ـــل ـــخفــنف يةـــمةـــفة ال ۜ  ال فةـل ــخفـــ لة ةـــلة تةـــق  ر ونةـــذة كح ﴾١٦﴿

اۜ ـص ـــحفـــ  لة ت الحن ةة ــمةــعفــوا ن  دح ـع ــتة ة وهة نح ة اي وـــغةــ لة الحن حي ر  ف  م ـيـــرة نف اي وة
ة وة نةــي ذيـــالح ﴾١٩﴿ ا ت ـلةـعفـــــ    يةالحن وة  ا ت ــــس ـــم    مة مة ن و نةـــل ــعفــرح ونة   وة ﴾١٨﴿

ۜـق ـــلةــخفــي مف  ـه  ـاى  وةـيفـونة  ۛشــق ــل ــخفــ  لة يةالحن  و ن   نف د ــم  ونة ونةـــع  دفــــية
﴾٢١﴿ ات   غةـــالمف اـحف ال ر ـــيفــوة ا يةـية مة ۛ   وة ع ــاء  ةـشف ۙ   اليح ۟ــعةـبفــانة   ي ـر ونة ث ونة ﴾٢٠﴿

مفــق  ل وب ه  لن اح ه ــلن ايمف كمه ـــاي ۛ ــ وة ةـفة   د  ينة ــالح ن خ ـب  ونة ـن ــؤف م ــ لة ي  ذي رة ة ــالف
مة ـلة جة ةرة ة النح رح ونةـ يةالحن ا ي س  لةم  مة عف ﴾٢٢﴿ ه كنـنفـم  ة   وة ر ونةـب ـكذـتةـسفـمف م ـرة

ذةا قي اي ااـمف مةـه ـلة لةـيـوة اذة ﴾٢٣﴿ ا ي  مة ۜ ـل ـعفـوة ةن ونة نح ينةـ لة ي ه ــاي ب ري كف تـة سف بح  الفم  ح 
اـم ـحفـيةــل  اوا الوف زة مفـه  رة ل  ﴾٢٤﴿ نف لة ـال بـح زة ۙكمرة اـ قةمف يـاطيـوا الۛسـال  ة لي ةوح ۙـير  الف نة

مة الفــية ۙ  وةـمةـينـق ـــوف ار  الحةنف ـــم ة  زة يــ الوف ر ــيفــغةــمف ب ــه ــو نةـلح ــض ــنة ي ـذي ةىـلةـا م ـكف
ةكفــدف مةــقة يـرة الح مفـــه ــل ــبفــنف قةــنة م ـذي ﴾٢٥﴿ ۟ـــــا يةـاءة مةـلة ۛسا م ۜ  الــلفـــع  ر ونة ز 

ا ع ـقةـالفنة ــم مف  ـه ـا نةـيةـنفـب الحن    ة عةـخةــد   فةـوة ةـم  الـــه ـيفــلةـرح ف ـــقفـسح ىـتة اةــفة
﴾٢٦﴿ ق ــنف  فةــم  ال تنــه ــوف ع ر ونةـشفـ لة ية ث ـيفـنف حةــذةاب   م ــعةــم  الفــه ـيـمف  وة
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مة الفــية ة   ي ــق ــوف مة يةـزــــخفــين مف   وة ةـــنة   ش ـــيف ق ول   الـــيه  ية الح ااء  كة ينةــرة ذي ةــــث  مح
ۜ  قةالة ـونة فيـۛشاا قح ـت  مف ينةيه  ت الحةذي ة الفـع ـــوا الفـ ا ون نح يةـــلفمة اي زف مةــالف خ  يةوف ت مفــكم نف

ينة ةذي اــم  الفــيه ـوة فحنـتةـتة اللح لن يــة  ظةا ل كفئ ــمة ماي ﴾٢٧﴿ وءة ا السح  لةى وة اف  عة ۙـالفكة ينة ري
ة الحن ه ــالنف ةــلف اةـمف   فةـف س  ا السح و  ا ــلةـقة ةا نةـكممة مة ۜ بةــل  م ـمةــعفــنح وء  ا اىـــنف س  ة اي لن نح

خ ـفة اۛبـادف اوا البفوة ينة فيـجة ل  ال دي نحةمة خة اۜـهة يهة ﴾٢٨﴿ ا يم  ب مة لي ت مف كمعة ل ونةنف مة تةعف
ينة يلة ل لحةذي قي ا وة وف ةقة اا اتح اذة لة  مة بـح النفزة ۜكمرة مف ﴾٢٩﴿ ثفوةى فةلةب ئفۛس ينة مة بح ري كة تـة الفم 

ينة يـ الحفل لحةذي ه ـهن ۛسن وا في نف ذ  لةـنةـۛسـحة يةاـالدح  ار ـة ۜ وة نخ  دة ة ـالف رة ۜـال وا خةـقة راى يف
ةا نح ن   يةــ  عةت  جة يـخ  دفـدف ري ا تةجف ل ونةهة ﴾٣٠﴿ لةـيفـخة ۜ وة ۙـن ــر  ينة ةقي تح الفم  مة  دةار  عف

الحن  ةنفـــحفــتة نفــم  االف ار   لةــت هة امةـيــمف فيـه ــهة ۜ  ــا يةـهة نة ز يــجفــكة يةـل  ذنــكفۛشااؤ ن
يـاللحة اـمةــ الفم ـيه ــوة فحنـتةــتةنة ــذي ۙ   يةـبيــيح ـ  طةة كفــئ ــلن و ل و نةـــينة ق  ﴾٣١﴿ ۙ ينة ةقي تح الفم 

﴾٣٢﴿ ۙ   ادفكمــيفــلةـــلة م   عةـــــۛس ةةةل وا  ــــخ  م  نح اـ ب  الفجة ت مف  تةــكم مة ل ونةــمةـعفـنف
بح  ۜـــرة كة ا النف تةـظ ـنفــلف يةــهة ة لح ائ ـالفمةم  ــه ــيةــــأف ت ـــر ونة اي ة ــلن ر ــية  المفــأفت ــ  الوف يةكة

الحن  ةــعةـــــكة  فةــذن ل ـــــكف يــــلة الح مةــه ــل ــبفــنف قةـــــنة   م ـذي ۜ   وة م ـــه ــمةــلةـا ظةـمف
ت  اــةـيح ـ ۛس مفــه ـبة اةۛصاــفة ﴾٣٣﴿ لن اوا ــكف نفكنـــوة ونةـل ـظفـمف  يةــه ـۛسـف ــنف الان  م 

﴾٣٤﴿ ا عة حةـل ــــم ــــمة ۟ــــهفـتةـسفـــهي  يةـــوا ب ــــان ـكفا ـمف  مةــه ـــــــا قة ب ـوا  وة ز  ؤ ن نة
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هيــــد  ون  ة وة قةالة يــالح نةـبةــا عةــ  مةالحن اءةـــــوف ۛشاــوا  لةــكم رةــــــنة  ال شفـذي نفا  ــدف م 

ۜ ء  ۛشيف ء  نةــنف ۛشــم  حةـحفـــيف لة نةا  وة ااؤ ل بة ا ان لة مفــن   وة ة نفهي  ـــنف د ون ــنةا  م ـــرح م 
غ  الفبةلة لةـذن ل كة   فةـكف ينة  عة ةذي ۛ   فةـل ـبفـنف قةــ م الح مف لفــه  ةـالرح س  لةىــعة هة لح ل   اي

ي  نةاـثفـعةـ بة دفـقةـلة وة ة لح  ا ـكم في ولى الن ــمح س  وا ـــب ــاعف ة  رة ةد  الحن ﴾٣٥﴿ ن ـيـبيـم ــالف
ةــحة تفــقح ى  دة نف هة مف مة ه  نف وۛتۛ فةم  ةاغ  تةن ب وا الطح اجف نفـــمف  مةــه ـنفـــ وة م  الحن وة

انةــكف لة لةة ۜ   فةه ــيفــلةــعة وا  ف يـسيــ الضحة ض    فة ير  ةرف وا ــظ ــانفـالف ۛفــيفـكفر 
صف  عةــحفـــنف تة اي ة  ا ــمف  فةـه ـي دنــلنى ه ــر  ةنح الحن ﴾٣٦﴿ ينةـذح  بيــكفـة الفم ـبةــا ق ـعة

ال واــۛســـقف وة م  ﴾٣٧﴿ ية ي  مةــــهفــلة مةـــنف ي ـدي لح   وة يـنف نةا ص ــمف  م ـه ــلة اـض  نةـري
ا ن ـــيف دة  الـــهفـــجة ۙ  لة يةـه ــمة ۜ  بةــنف يةــ مةالحن عةث  ـبفـمف وت  عفــم  داىـــلنى وة ب الحن 

م ــنة لةـيح ـبةـي ـل  ه  ﴾٣٨﴿ ه   لةيف لنــحةعة ى وة ة الكنقاح الــثةــكذ نح يةــرة ۙـلةــعفــنحةاس   لة ونة م 
واــان ـكف ي  ية ةـلةـعفــيةـيه   وة ل ــف ونة  فيـــل ــتةــخفــالحةذي يـمة الح اوا الكفنة ـذي ر  ة فة مفـه ـنح

ا قة نحةمة ل ـاي اا الـۛشــنةا ل ـوف ذة ء  اي نف كمه  ــولة لةـق ــدف نةاه   النف نة رة يف ﴾٣٩﴿ ينةـبي اذ ـكف
ينة   الحةذي ا جةوة وا  ف ي ــهة ا ظ ــــعفــنف بةــ  م الحن ر  واـــل ــــد    مة م  ﴾٤٠﴿ ۟كمـيةـفة و ن 

ان واـكف ةـبةـن ــلة ئ ةـوح  ةجف  ةىۜ ـنةـۛسـيةا حةـمف  ف ي الدح  نفـه ـنح لة ن خ ــوة ة  الــر  الف  رة
بةر ۢ لةوفـكذ

﴾٤٢﴿ ينة ةذي عةــبةـۛص اللح واوة مفلنى ــر  بح ه  ةـــــتةــــــــــ  يةرة ل ونةــــــــوة  كح ﴾٤١﴿ لةـــية ۙـعف ونة م 
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لة الهف ا مة ۛس ال اـوة ر جةــبفــنف قةــنةا م ـلفـرف ة لة يـوحايـــالى ن ـل كة  ايلح اواــةـسفــمف فةـه ـيفــاي ل 
الــيح ـبةـالفـب  ب ـنةات   وة النفــزح  ۜ وة لةيفكةــر  اا اي ـنة لف زة ﴾٤٣﴿ نف ر كذالذح   اي

ت مفكم تة نف ۙـلة ونة لةم  عف
﴾٤٤﴿ ةـنة ل لــبةيح ــت ــ ل رةكذالذح  لة ايــن  اـاس  مةـنح لة مفـه ـلةيف ز ح ةـعةـــوة ةر ونةـفةــتةـمف يةـه ـلح كح
الوف يةأفت يةه م  نة ينة الفةاةم  ةذي وا الح كةر  ـةات  مة يح  ة  السح

ۛف النف س  م ـــب  الحن  يةخف ۛض ه  ةرف الف
ي مفـذة ه ــأف خ ـالوف ية مفـه ـب ـلح ـقةـتة  في ﴾٤٥﴿ نفـعةـالف ۙـ لة ية يفث ـحة ذةاب  م  ر ونة ع  شف

ذة الوف مف عة يةأفخ  ۜ لنىـه  وح ف  ة تةخة ة   فةا نح بـح مفكمرة ﴾٤٦﴿ اـفة يـعفـم ـمف  ب ــه  مة زي ۙـج  نة
لنى ا اي وف لةمف يةرة لةقة  الوة اخة نف  الحن  مة ةـفةــتةـــيف ء   يةـ ۛشم  اــيح ؤ ل ﴾٤٧﴿ ؤ نف  يم  لةرة حي رة

حن  ل  وة ﴾٤٨﴿ ل ــظ  ين ـيةـالف ن ـعة ه  ـلة ال مي ائ ل ــوة ا مة ة داى  شح جحة حن س  ه مفل    وة
ونة ر  دةاخ 

ة يـف  اـمة مةـالسح ات   وة وة ض   م ـف  اـمن ةرف ةـي الف اابح الفــنف دة اـمةـة  وة ة كفئ ـلن د ـج ـسفـية
ةه مفاف ونة ـخةـية بح نف  رة ق ـفةم  يةـه ـوف ل ونةـمف  وة عة فف ﴾٤٩﴿ ه  يةــــوة تـةــــمف لة ر ونةـب ـكذسف

قة تةالحن الة ـوة ةـ لة لنـخ ـتح اوا اي ن ـهةـذ  ۛ  ايـيفـنةـاثف يف ة ن  ا ه ــنح ه وة ــمة لن اي ﴾٥٠﴿ ا ي  مةــمة ۟ــؤف ر ونة
لة ةـال يـا ف ـه  مةــوة لةــمنــسح ض  وة ةرف الف ات  وة ه ــوة ﴾٥١﴿ اح  ۛ فةـوة ةـد  يح ب ون  ايةـا  هة فةارف

نة ة  فةم  مة نف ن عف اب ك مف م  مة الحن  وة ﴾٥٢﴿ ي اص ـالدحي ةــتة الحن  رةـيفــغةـباىۜ  الفةـن  وة ق ونةـتح
ة اي ذةا ـــث  ۛشۛفكفمح ﴾٥٣﴿ ة ايــث  ةــذةا مة مح لةــرح   فةــم  الضح كمـسح ۛـــةـجفـه  تةــيفـا  ر ونة

﴾٥٤﴿ ة عة رح يق  م ــمف  اي ذةا فةكمنـفــالضح  بح ــب مف  كمـنفــــري مفـرة ۙــكم ر ـشفـــ   ي ه  و نة
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ية ل ونةـوة عة جف ﴾٥٥﴿ واكذل يـة ر  اا ف  نةا ب مة تةيف ۜ ان مف وا  ه  ةع  تح ۛف   فةتةمة ونةـعفـتة فةۛسوف لةم 
ت مفـنفكم يةــل  ا لة ونةــمة لةم  يباىـنة عف اــم  صي ة قف مح زة ۜ   نةاـرة مف ة عةــةـسفــت ــ لةلحن تةاه  اـل نح ة مح

ية حن  ل ونةــعةـجفـــوة بة ل  انةـبفـس  نةات  ـالف لةــحة ايةـه ــه ۙ وة ه ونةـتةـشفـمف  مة ﴾٥٦﴿ ونة تةر  تةفف
ذةا اي رة الحةـب  وة جفـثنى ظةــالف نفـ ب مفـه د  ـشح  ة وة ه ـسفـه  م ـه ـلح ى وة داح ۛكف وةـوة يم  ظي ﴾٥٧﴿

نةـتةـية ى م  ارن ا وة وء  مة ا نف س  م  م  وف رة ب  الفقة ۜ الـب شح  ون  لنىــه  عةكمـس ـمفــي  هي ه  ﴾٥٨﴿
ة ي ـل لح ينة لة م ـذي ن ونةـؤف ﴾٥٩﴿ ه  ف يـالمف ية اـالتح  د سح  ۜ اللة ۛسااءة مة اب  ونةـكمحفـية رة م 

ۛ وة ـال ثةل ـرة ة  مةـخ  ء  وف ة حن سح ةعفـمةـ الفل  ه ـثةل  الف ي وةـلنۜى  وة زي ۟ـز  الفحةـالفعة يم  كي ن ب الف
ةاۛس ب الحن  ذ  ــــؤةا خ ــــــوف  ي ـــــوة لة اتةـالنح مف مة ه  اـظ لفم  هة لةيف كة عة نفرة ةة م  اابح ﴿٦٠﴾ دة

ل ـي  اى الجة لن مف اي ر ه  ر ونة ؤةخح  تةأفخ  يةسف ل ه مف لة الجة ااءة ۛى فةا ذةاجة ى م ۛسمح لن نفكنوة
ية ل ـجفـوة حن ونة ـعة ايـةل  ه كذ مة تةـرة ف ـص ــونة  وة ﴾٦١﴿ يةـاعةـۛس لة م ونةـسفـةى وة د  تةقف

ةارةـال نح نةـلف ال ة لةـكفـم  الفـه ـت ــس  ۛب  النح جةــح ـم   الفـه ــذ  ۜى  لة نن مة  الــسف ة لة رة م ـه ـنح
دف اللحن  تةا اا   لةقة ۛسلفـنة اى  ا  مة رف لن ل كةــبفــ قةنفــم م   ــ اي ﴾٦٢﴿ ال ة وة ط ونةـففـمف م ـه ــنح رة

مفـه ـلةوة ة زةــفة ةــه ـنة لةــيح ا لةــن   العف طةاــيفـم  الشح ل ــه ــمف  فةـه ــمة م  الفـــيح ــوة  وة مةــيةـه  وف
اا النف مة ل ــك ــكة الفـيفــلةـــاعةـنةـزة لفــوة ة لح م ـه ــ لةنةـيح ـت بةـتةاۛب اي ﴾٦٣﴿ م ـيـذةاب  الليــعة

﴾٦٤﴿ ة ي  اخفـالح وا فيــلةـــتةــذ  ه ـيـــف  ۙ   وة ى  وةـــه  م  ي ـقةــ ل  ةى ـمةــحف رة دى ونةـن ـؤف م ــوف
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نف لةـال نة زة  م 
ا مة ة ااءى ء االسح يةاـفة مة ۛض ه ـب  اةحف ةرف دةـبة الف ت ـمة عف ةـوف نح اۜ اي ي هة ل كة في ذن الحن  وة

ة لة نح اي يـ ف يك مف ـوة قي ۜ ن سف ةى رة بف ام  لةع  ةنفعة مفكمالف ﴾٦٥﴿ نية م  يةـقةـةى ل ـلة ۟ـمةـسفـوف ع ونة
ي نفهي ـط ون ـب  في دةم  لةـن  فةـيفـ بةم  ث  وة ال ـبةـرف بيـغاى ل لـصاى ۛساائ ـناىخة ار  ة ينةـشح ا ة مح م 
نف م  ات  وة رة يل  ثةمة نةاب  النحةخي ةعف الف  وة

ذ ونة ه  تةتحةخ  نف  م 
 ۛسكةراى

قاى زف ر  ۜ وة ۛسناى حة ﴾٦٦﴿
ال ى  وة حن بح كةوف ةرة لةى النح ل  الن ـحفــ اي ﴾٦٧﴿ ة  نح ياي ل كةفي نية  ذن ل ونةـةى ل ـلة ق  م  يةعف وف قة

﴾٦٨﴿ ة نةي   ذيـخ ـاتح م ـبةال   ب ـج ـ الفم  ة نةـي وتاى  وة م ـجةـالشح ا يةـر   وة ة ر  ش ـمح ۙـعف ونة
يـــك  نف لي ات   فة ك لح  م  رة ي س ـل ـاسفـالثحةمة بح ك لة ـب ـكي نفرة ر ج  م  ةـــث  ذ ل لىۜ يةخف مح
تةل ف ـن  اب  م خف ا ۛشرة ان  هة ااء ـاللفوة فة يه  ش  ل كة ه  في ي ذن ة في نح ۜ اي نية ل لنحةاس  ةىـلة ط وـب 

الحن  يــلةقةـخة وة فحن ة يةتةوة نـفكمك مف ث مح م  دح  مفكممف وة نف ي رة مة ﴾٦٩﴿ م  وف ونة ل قة ةر  كح يةتةفة
﴾٧٠﴿ اى لن ذةل  اي ر  الرف لةمةـية لة ل كةيف الفع م  دةـبة عف لفم  عف ة ع  نح ـاىۜ اي ة  ۛشيف ۟ـعةالحن ير  يم  قةدي لي

ةـفة ض  ـلنى بةـمف عةكمـۛضـعفـلة بةـضح ل وا ف يعف ينة ف ضح  ا الحةذي ۛ فةمة ق  زف الرح  الحن  وة
لةكةتف اليف ا مة لنى مة مف عة ق ه  زف ان ـر  مف فةـمة مف فيـه  ۜ الـه  ااء  ة ـعفـن ـب ـفة يه  ۛسوة مة يــب  اادحي رة

الحن    لةــجةوة اجاىكمف س ــنف نف الــمف م كمــلة عة مف  الزف وة ﴾٧١﴿ ونةـ يةالحن  د  حة جف
نف  مف كمــلة اج م  حةــنيـمف   بةكمـــالزف وة رةـينة  وة ةى   وة دة مفكمقـة زة فة جة لةــعةـــوة

﴾٧٢﴿ نة ة م  ت  ـالطح مة ب ن عف ن ونة وة م  ل  ي ؤف الفبةاط  ۜ الفةب  ۙكذيـة  ه مفالحن يح بةات  ونة ر  ف 
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ق زف اىـر  ا لة يةالحن   د  و ن  نفــــم و نة    د ـــــب ــعفــــــــوة ية مفـــــــــه ـــك   لةـل ــــمفــــ  مة
لةـــفة ﴾٧٣﴿ ةرف ض   ۛشـــم  الف ا ت    وة وة من لة يةــيفـــنة السحة ۛـيـطيـــتةــسفـــاى  وة ونة ع 

﴾٧٤﴿ ب وا ر  حن  تةضف ة مفل  ۜ   ــثةـــــــــــــ  الف ةالة نح ة  اي لةــــيةالحن نف م ــعف ال تةمف ـت ـ وة ونةــلة لةم  عف
ء ــۛش يف ۛب عة د ـــقفـــــلة يةاى  ـل و كــــمفـــداى  مةــــبفــ  عةلىــــثةـــمة  الحن  ۛضرة لنىــــر 
ىـــس  راح مة زة قفــوة ةاــم ه     نةاـــنف   رة قاى حةنح زف ه ــنفـق   م ــــف ــنفــ ي وة  ــه ـــفةناى  ـــۛســـ  ر 

﴾٧٥﴿ جة راىۜ  هةــوة ۜ  اللفـتةـسفـلف يةــهف نة ۜ د  ـمفـحةـو ن حن  ه ـثةــكذلف الـبةل  ونةمف  ــر  لةم  يةعف لة
ء  ۛشيف ۛب ۛضرة ثةلىالحن  وة ج  مة ا البفـه  د ـن  الحةـيفـلةـ رة ا لنى م   كفــمة ر  عة د  يةقف لة
لف هة ه  ا ي ـنةـــيف يه ۙ  الـلن وفــلنى  مةــلح   عةــكف وةـــوة جح ــمة يةـهفـوة ۜــيفـــخةـــأفت  ب ـــه    لة ر 

مة ۙ  وة وة ۙ   دفـعةـالفـر   ب ـأفم ــنف يةــه  ه ل  اط  م ــلنى ص ــعةوة ــوة تةـرة م ۟ـيـقيـسف ي تةوي يةسف
حن  وة ة ب ـيفـغةل  اـمنـالسح مة ۜ وة ض  ةرف الف ات  وة اعةـا المفـوة ة ةـر  السح لح  ة  اي

ح ـمفـلةـكف ﴾٧٦﴿

ۜ  ـــــقف وة  الـــــــالوف ه  ب  ة رة نح ةاي  لنىــــــ عةالحن
ء  قةــــلح  ۛشـــــكم يـــــيف ر ــدي ر ـۛصـــبةـــالف

جةــ الخفالحن وة ةـنف ب ــم  مفكمــرة ات ــط ون  ا مح ۙـلةـعفـلة تةمف  كمـهة ـاى ونة ۛشيف م  ﴾٧٧﴿
ةبفۛصا م كمــلة الف عة وة مف ةفف السحة الف ۙ  لةــرة وة ةة دة ةـعةــ  ونةكمشفــمف تةكملح ر  جة لةـوة عة
لةىـلةمف ية ال ا اي وف ة رة يـالطح ات   في رة ة ر  م ۛسخح وح  يف ا جة مة ة ااالسح ۜ مة ة ء  نح ك ه  س  ي مف ﴾٧٨﴿

﴾٧٩﴿ ة     لح ۜاي ن يةالحن  ي   ذن ل كة    لة ة    في م    ي ـقةـــــــــــات   ل ـ   اي نح م ـــــــوف ن ونةــــــؤف
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لة لة عة نفكمجة لةناى كفمف ۛسكمـوت ـي ــــب   مف م  عة جة نفكملة وة ل ود مف م  الحن وة ج 
و نةـخ ــتةـسفـــاى تةـي و تـب  ا يةـفح  ن ـــهة مة ظةعف قةاكموف مة اي يةوف ۙكمت ـمة مف  وة مف ةنف ام ــــالف عة

﴾٨٠﴿ م  اـالصف نفــوة بةـف  وة الوف ا وة الشفـهة ا وة هة ار ــار  ا عة ة اـهة ث مةـال لنى اعاىـتةـاثاى وة ين ـحي اي
لةـجة ا ـمف م كمـلة عة ة لى  مح لة لةقة ظ  جةخة لة لةـوة بةال ــج ـالفنة ــمف م كمــعة الحن وة

لة عة جة يلةمف كملة وة ابي يـ  ۛسرة يـكمتةقي يلة تةقي ابي ۛسرة ة وة رح مفكمم  الفحة نةاناىكذ ال
لةـت ــكة ي ـل  ذنـكف تةه  عة مة ةـعةــمف لةكميـفـمح  ن عف ونةــل ـسفــمف  ت كمــلح م  ۜكمۛس أفــبة مف

ف ـية ر  ۛتـونة ن ـعف مة عف ﴾٨٢﴿ ا  فةـا نف تةـفة ةوف لح ةـوة نح ا ـا  ين  لةيفكةـعة مة بي غ  الفم  الفبةلة ﴾٨١﴿

﴾٨٣﴿ ة ي ـــــــ  ث الحن  ونةــــــكنـنفـــــمح ا  وةـــــر  ۟ـــــــــاف ـكةــم  الفــــر  ه ــــثةــــــكذ ال هة ر ونة
ة لح   ا ــــنف  ك ــث    م ــعةـبفـنة ة   لة ي ـــيداى   ث ــــهيــة   ۛشـــــمح ؤف ذة  ن ـــــــمح وف مةـــــوة ية

ةذي ي ال الح نةــوة اي ذةا رة ﴾٨٤﴿ يـل  ةذي لة ه كفنة   ــلح وا   وة ر  و نةـب ـتةـعفـتةـسفــــمف  ي ـــفة
ةــخةــلة ي ـذةاۛب  فةــعةـالف لة  ه مف ـه ــنفــعةف    ـفح ظةر  ونةـنفـــمف   ي ـــ  وة واـلةــظة م 

يـــــوة اي ذةا  رة ال  الحة اــــــوا  ش ــكمرة ــــنة   الشفــــذي واــال ـمف  قةـــــــا ءة  ه ــرة كة ﴾٨٥﴿
ا ء    ش ــــهن ا اــؤ ل لة ةـاؤ ل نةــرة كة ينة   ــا الح ةا نةــــكمذي نفوا   ــدف ع ــنح ۛــ د ون م  كة ـنةاــرة بحة

لةىـقةـلف ال وة ا اي وف ﴾٨٦﴿ ا اي لةـقةـاة لفــــفة ة وف لة  ايــقةـم  الفــه ـيفـوف ۛــا ذ  ب ـكةــمف  لةكمنـح و نة
﴾٨٧﴿ مةــ يةالحن   ةـذ    الــئ ـــوف ۛضـــلةـسح ة  ــمة  وة ا كةمفــه ــنفــعةلح و نةــتةـــففــوا يةــان ـ مة ر 
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بزح

﴾٤﴿

اباىـــعة ذة ة ال ينة ــلح وا  وة ۛصكفذي ر  وا عةـــفة مفــــــه  اـنة دف   ز الحن ل  ـيـبيــنف ۛســــدح 
ية مة نةــوة لح ـي ك ـث  فيـعةـبفـوف ﴾٨٨﴿ اــذةاب  ب ـعةـالف قة وفــفة ونة د ـس ـففــوا ي ـان ـكف مة

يـــۛش نف نفـمف م ـه ـيفــلةــداى عةـهي ج ـه ـس ـف ــال يــكة ۛشـب  نةاــئفــمف  وة لنىـداى عةـهي ة ة ـــا مح
ه  ىــوة دى ا نةـــهن ۜ  وة ء  ا ة لفـــؤ للة ء ــلح  ۛشــك ـاى ل ـيةانـبفــتةاۛب ت ـكنـلذكة اـيفــلةــنةا عةــزح يف

ة  نح ة  اي دف ل ـعةـــــالفـــر   ب ـــأف م ــيةالحن ﴾٨٩﴿ حف ب ـمةـوة رة ىــةى  وة رن ۟ـميـل ـسفـم ـل لف شف ينة
اا ئ   ذ ــي اي ۛسان   وةـحف يةــق ــي الف تة بنى  وة ى  عةـــنفـرف ۛشااء ــحفـــفةـــن  الفــهن الف  وة

وة الوف ف وا ﴾٩٠﴿ الف ۛ يةـغفـبةـر  وة الفكفـنفـم ــوة ةـمف لةكمظ ــع ــي  لح ونةكمعة ةر  مف تةذة كح
قة دفـوة لة تةالحن د  ــهفـعةـــب  ت مف وة دف اهة ذةا عة ةيفـ اي وا الف دة تةـنفق ض  انة بةعف اـمة يد  هة وف كي

ة  نحةلىۜ  ـيــفيـــــكف مفكمـيفـــلةـــــــ عةالحن ة اي ا تةـــلةــعفــ يةالحن ل ونةــعةـففـــم  مة لفت م ــجة عة
لة تـة ي  نةـكفو ن وا  كموة ةتي لةـــتف  غةـۛضـــقةـــالح ا  م ــــزف ة ــــد  ق ــعفـــنف بةــهة ة وح ﴾٩١﴿

ةــتة ا نةــــذ ونة   اليفــخ ـتح ونةكممف  النف تـةكمنـةــيفــلى بةــمف  دة خةكمــمة ۜـــالنف ا ثاى كة
ية نف ه  بنى م  ۜ  اي ا  الرف ةة  ة مح ا يةـنح لةــ ب الحن م  كمل و ـبفــمة ۜ وة ةـنةـيح ـبةـي ــهي مفكمــلة نح ة ة ـــا مح

لة وفـــوة ﴾٩٢﴿ مة  الفـــــية اــمةـــينــــق ــــــوف  ة    مة
و نةــــل ــتةــخفــه    تةـــيـــمف   فيــــت ـــنفــــكم ف 

لةالحن   عة ة  ا  مفكملةجة اح ـمح لن ةى دةــةى  وة اء ـۛشاـــنف يةــــلح  مةـض ــنف  ي كن وة ۛشاا ءة
﴾٩٣﴿ ية ي  مةـــهفــوة لةـــنف يةــدي ۜ  وة ة  عةــل ـــةـسفـت ـــۛشااء  ا ــنح ة ونةـل ـمةـعفــمف  تةـت ــنفـكممح
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ةـتة اوا  الـتح ذ  ا نـةـيف خ  ة   قة ز ــتةــمف  فةكمنـةـيفـلى  بةـخة مف  دةكممة دةــم    بة دةـلح عف لة وة
يل ـعة ۛ نف  ۛسبي الحن  ا  وةــــب و ت ــث  اــوا الــو ق  ذ ــتة هة ا ۛصــــــوءة  ب ـسح  مفــــدة دف ت ــــمة

لة تة وا  ب ــــتةــشفـــوة الحن د  ــهفــعةـــر  ﴾٩٤﴿ يـــــــعة ذةا ب  ـــــمف   عةكمــــوة لة م ــظي
اينف ة لىۜ   ايـــيـليــــــناى  قةــمةــــثة ا  ع ـــنح مفكمــــر  لةــــيفـــوة  خةـــــــ  ه الحن  دة ــنفــــــمة

ا ع  مةـــفةـــنفـــمف  يةكمدة ــنفـمة الحن دة ــنفـــا ع ـد    وة ﴾٩٥﴿ ونةــلةـعفـ تة مف ـت ـــنفــكم م 
﴾٩٦﴿ لة ۜ وة ةـبةاق  يةنح ز  ينة نةجف ةذي اوا الح ۛسن ۛصبةر  مف ب اةحف ه  رة ا  الجف ان  مة ل ونة واـكة مة يةعف

 نف ذةـحاى  م ــال ـۛص لةـم ـعة
ه ــنف ال وف ا  ر  ــكف م ـ م وة ـثنى  وة ةه ـلةن ـ فةن  ـؤف يةنح ي  حف نفــمة

﴾٩٧﴿ لةـيح ـوةى طةـينـحة ز  يةـنةـبةةىۛ  وة ةـجف مفـنح ۛسن ه  مف ب اةحف ه  رة ا  الجف ان  مة ل ونة واـكة مة يةعف
ةـال نةـــ م ب الحن  ذف ـع ــتةـاسفـفة جيــان  الـطةـــيفـشح م ــــيــرحة أفۛتـــا ذةا قةــفة اننةرة رف  الفق 

ة نح ةــطةان   عةـلفــ س ه  ــۛس لةـيفـه  لةــاي يـلةى الح عةوا  ـن ــنة   انمةــذي بح لنى ــوة مفــه ـرة ﴾٩٨﴿
ة نح اــاي ةـه   عةــطةان ـلفـ س مة يـلةى الح ةـتةـ   يةنةـذي نةـوة لح ة ه    وةــوف نةــذي يـالح ﴾٩٩﴿ ل ونةـتةـية ة وة كح

اي ذةا بة ة لفــــوة اــــدح ۙ  ــــية انة انــكةــــةى  مةــــية ا انــنة الحن ة  وة ﴾١٠٠﴿ ر ـهي  م ــمف ب ـــه  ۟ـــكمشف ونة
مفــه  ا ي ــم   ب ـلةــعف ال ل    ـــنةــــمة اوا ــقةزح  ـةال  نح ا الـــ اي ا ۜ  بةــتةــففــۛت م ــنف مة ر ـثةــكذ لف الـر 

ة لةـــ  نةلفــق  بح نف  ـــد  س    م ــــق ـــه    ر  وح   الفــــزح كةــرة ﴾١٠١﴿ و نةـــلةـعفـــلة  ية م 
﴾١٠٢﴿ ينة  انـقح   ل ـحةــا لفـب  ةذي ى  وة ب ـمة ي ثةبح ۛت الح ينةـن وا  وة ه دى ل مي سف ى ل لفم  رن شف
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ة و ل ــمف   يةـــه ــال نح ةـق  ا   ي ــــونة   اي نح ۜـــۛشــه    بةـــــم ــــلح ــعةــــمة ر  م ــلةـعفـدف  نةــقةـــوة لة
د  ونة    اي لةـــلفــــي  ا  ل ــيح    وة هنــم ــجةــه    ال عفــيفــح  ۛسان ــــذة ةـۛســــل  يــان  الح ذي

نحة ةاي ينة   لة  ي ــــــــ الح ۙ  ا ت ـان يةـــــونة   ب ــن ـؤف  م ــــــذي الحن  ﴾١٠٣﴿ ب ـعة بيــرة ين ـيح  م 
اــاي نحة مة ﴾١٠٤﴿ لةالحن م   ــــــــه ـــيدي ـــــــهفــلة ية يـــمف    عةـــه ـــــــــ   وة م ـــــــــذةاب   اللي

ةذ   ۛب  ـــكفـالف يــــ  الح ۛا ت   ـان يةــــونة   ب ــن ـــــؤف م ـــنة    لة  ي ــذي الحن  يـتةـــففــية ر 
رة   كفنف    ــــــــــمة ا لحن ــب فة ﴾١٠٥﴿ ا ا ذ  ب ــــم   الفــــكة  ه ــئ ــــــوة ا ول لن ونةــــــــكة

يــعفــبة ا ن ــد     اي ة مةـــمة ا   اي لح هة   وة قةـــكذنف  ا  ـــهي نح ـــئ ـمةـطفـه    م ــــب ــــلفـــر  نفــــم 
مفكمــا لفـرة حة  ب ــنف  ۛشــ مة نفكنوة لن ه  لةيف ر    ۛصدف راى   فةعة فف ي يــب  ا ن ــــا لف مة

كةــذن ل  ﴾١٠٦﴿ ۛنة  ــــب    م ـــــۛضـــغة يــذةا ب    عةــمف   عةــه ــ    وة  لةالحن  م ــظي
ة الحن ةـــب  وةة ا   لـحةـبح وا  الفـحةــتةـم   اسفــه ـــاة نح ن لةىــيةا  عةــنف دح ـين ۙ   وةــخ  الف ة  ة ال رة نح

ا ةــئ ـــا وللن يـــــكة الح الحن عة ــبةــنة طةــذي ﴾١٠٧﴿ يـــهفــلة ية مة الفـقةــ  الفد  ينةــاف ـكةــوف ري
ونةـل ــف  ۛســه ـوب ـل ــلنى ق ــعة ه ـبف ال مف  وةـه ـع ـمفـمف وة ائ كة ه ـۛصار  لن ا ول ۛ  وة اـمف م  الفغة

ة ــث  نح ة اي ةمح بح كةــرة ﴾١٠٩﴿ مة ال رة جة ة لة مف ف ــنح نخ  يـه  ة  ه ـالف ر ونةــم  الفــرة اس  خة ﴾١٠٨﴿

ا جة وا   م ـــهة ة  جةـــــوا  ث ـن ـــــت ــــا ف ــد   مةـــعفـــــنف بةــــــر  واــــــا  هةـمح د  ةـل  ينةـلح ذي
﴾١١٠﴿ ة ــــــبةــوة ۛص نح اواۙ   اي بحةكةر  ۟ـيـــور  رة حيــف ــــغةـــــــا   لةـد  هةـــعفــــنف بةـــ  م رة م 

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

278



279

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

16-Nahl Süresi       /  Yaprak 10A Cüz 14 Süre 16 Sayfa 279

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

279 ﴾١٦﴿ ِل وَرةو النةحع سو ﴾١٦﴿

ا د ـس  ت ـففـلح  نةـكمأفتيي ـتة ت ــس ـففـنف نةــل  عة جة ا وة فحنــهة س ـففـلح  نةـكمى ـوة مةـــية وف
ۛب ـوة ۛض يةــلى  قةــثةــ مةالحن  رة انةــرف تفــةى كة ﴾١١١﴿ ا لةتف مة م  مفوة عة ونة لة ه  لةم  ي ظف

ةـــئ ــمةــطفــم  زف ق ـــيـأف تيــــةى  يةـــنح ا ر  غةـــــهة ا  رة نفداى  ـــــهة  م 
ان ـكةــلح   مةــكم ةىـــنةــانم 

ا ــــــــــاة ذةا قةـــــــ  فةالحن  وع   ل بةاۛسالحن هة ف  الفج  وف الفخة وة رة تف ب كفـــفة م ـنف اةـفة ع 
لة ه ــوة ااءة دف جة س  مفــقة ب ـكفمف فـةـه ـنفـــول  م ـ رة ة وه ـذح  ﴾١١٢﴿ ان ــب  ا كة نةع ونةـمة وا يةصف

زة قـةـكمفـة ا رة ة مح الحن م  كمل وا م  ﴾١١٣﴿ ه ـذةه ـاةخةـفة ذةاب  وة ونةـظةال  مفـم  الفعة م 
ا شف   باى  ــيح ـــطة وا  ن ــــكمــوة ة مف ايــــــــت ـــــنفـــــكم  اينف الحن ۛت  ـمةـعفــر  اه ــيح لىــحة لة

نحة مة عةـاي ة رح ا حة لةكملةيـفـمة مة وة ة الدح تةةة وة يف ير ـم  الفمة زي نف مة الفخ  حف ﴾١١٤﴿ د  ونةـب ــعفـتة
ة ل ـــا  ه  ۛ فةــ ب الحن ر  ـيفــغةــــــلح ن  اضفـهي ة ـمة اد  فةا نح لة عة رة بةاغ  وة يف ة غة ةط رح الحن اا مة وة

لة  تة و ل ـــوة ا تةـــوا   ل ــق  نة ف   الـــص ــــمة م كمـــت ــلفس  ﴾١١٥﴿ حيـــغة و ر  رة م ـيــف 
ا   حةـــلة ل     وة هنـذةا حةــهن ام   ل ـــذة وا عةــتةـــففـــتةــــرة الحن لةى ــر  ذ  ۛبــكفــالف

ة ة الح نح ينة  يةــاي ۛب لةـكفـ الفالحن  لةى ـــر ونة  عةــتةــففــــذي ۜ ذ  ونة ل ح  ي فف ذ  ۛبۜــكفــالف
عة ةـــوة يـلةى الح نةـذي ﴾١١٧﴿ مف  عةـــل    وة لةــيـليـــا ع   قةـتةـــمة م ــيـذةا ب   ال ليــــه  ﴾١١٦﴿

ة مفـــــحة مةــبفــ قةنف ــم كة  ـــيفــلةــــنةا  عةـــصفــۛصــــــــا  قةـنةا    مةـــرح ۛ  وة اـل  ا د  وا هة
﴾١١٨﴿ اـكفنف  كنــ   وة لنمفـــه نةا  ـــمفــلةــظة و نةـــل ــظفــمف  يةــه ـۛسـف ــــوا  ال نفــا ن  م 
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ة نح بحةكة اي ةـ ل  رة يــلح اـوا الـل ـم ـــنة عةـذي ا لةــجةــوءة ب ـسح  ة تةـــة   ث ــــهة نفوا ــا ب ـمح م  ةـــث  مح
﴾١١٩﴿ الصفــعفـبة ل كة وة اـد  ذن ة واۙ ـلةح  نح بحةكةاي ا لة د ـعفـنف بةــ م  رة حيــغةـهة و ر  رة ۟ـيـف  م 

ۙـيــكي نة بف ة اي نح هيــاي ة انة ا ـمة كةـيـرن حن تاى ــان ـةى قةــمح نة الفـنيـ حةل  لةمف يةك  م  ر ـيفاىۜ وة شف م 
ة نفـكن ۛشا ۜ  ايجفـم ـع ـراى ل  هةـبنـتةــه  لنى ص ـــيه   وة يه  اي اــدن يم ـقيـتةـسفـط  م  رة ﴾١٢٠﴿

ة اي ةىۜ  وةـنةــۛســيةا حةـــي الدح  نفـنةاه   ف ـــيفـــوة ان تة نخ ـه   ف ــنح ة   ـــي الف نةـــم ــلةرة ﴾١٢١﴿

ة  الــــث  لةــيفـــحة وف مح اا اي ةــنة ـــيفكة  الن  اتح ةـعف  م ـب  بفــلح هيــةة اي مةـيــرن ﴾١٢٢﴿ ا ل ـال ة ۜـحيـصح ينة
ة نح ا ج ـاي ةـمة لة السح لةىـت  عةـبفـع  ﴾١٢٣﴿ يـحة مةـني كيـالف نةـانة م ـا كةـفاىۜ وة ر  شف ينةـم 

مةــية وف ينة وا  فيـلةـتةــ اخفالحةذي ۜ  وة ـيـف  ةه  نح بحةكة اي مفـــــه ـــنةــيفــم   بةكمـــحفــيةــــــــ لة رة
ا  دف ع    اي لنى ﴾١٢٤﴿ ان وا فيــــة    فيــمةـينـق ــــالف ا كة و  نةـــل ـتةـــــــخفــــــــه   يةــيــــيمة ف 
مفــد  لف ه  بح كة يل  ــبيـۛس الفـــمةــكذح ـا لفـب رة ع ـــمةـــة   وة ا ة  ــنةـۛسـحةــة  الفـظةـوف وة جة
يـۛس ل هيـبي ةـب  ي ـالح ۜ   ــۛســحف ية الـــ ه تي نحةن  بحةكة  اي نف ۛضـلةم  ب ـوة العفـه  رة ةـمة نف لح عة

اقة اينف عة ت مفـمف  فةـت ـبفـوة وق بف ا ع  ثفل  مة اق ب وا ب م  عة ﴾١٢٥﴿ ينة تةدي هف لةم  ب الفم  وة العف ه  وة
اصف مةـوة ر  كةـبفـا ۛصـب رف وة ﴾١٢٦﴿ لةــب  ۜ وة ت ـئ نف ۛصـهي ر  ل ـخة وةـه ـمف لةـبةرف اب ـيف ة ينةـلصح ري

ونةكمــمفـية ر  ة لةلحن ا  ـ  ب اي  لح مف  وة ه  لةيف نف عة زة لة تةحف اـق  م ـيفـۛض يـفي ك ـتة   وة ة مح  
﴾١٢٨﴿ ة نح ةاي ةـــ مة الحن ةــعة الح ينة  اتح ةــقةـــذي الح ا  وة ينة  ه ـــوف ن و نةــس ـحفــمف  م ــذي ﴾١٢٧﴿
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İsra /5 – Onlardan

ء                  اء رة ة  الف سف ورة            س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ـة ى ي ذييالح رن هي لةيفلىـب  السف د  بف نة عة د  م  ج  سف ام  الفمة رة لةى الفحة د  اي ج  سف الفمة انة بفحة س 
ي لةه الحةذي وف نةاحة كف يةه   بةارة نف    ل ن ر  ة نةاۜ  ايــا ت ــية انم  ةـوة الــــه    ه ـــنح يع ـسح مي ةقف ۛصاـالف

تة ان لف نةا م وۛسىـيفـوة عة جة تةاۛب وة ىـالفك  لةـبة ل نةاه  ه دى اايـي رة ي ايسف ناي ﴾١﴿ ير ـبةـالف صي
يحة عةـلفــمةــنف حةــةة  مةــذ  رح  نةا مة ﴾٢﴿ ة تة ال ةـــــلح ۜـيــكنف د  ونيي  وةـــــوا  م  ذ ــخ ــتح لى

قة لنىــيفــۛضـــوة اا اي ـيــَب نة لةـايسف يـن اايـي رة ﴾٣﴿ ۜ ــن  ة اي وح  وراىـكمــداى ۛشــبفــعة انةـكة  ه ــنح
﴾٤﴿ تةاب  لة ف ي س ـالفك  تةـت فف ة رح ض  مة ةرف ة ف ي الف نح ى كةـد  ـل واح ة ع  ـل نح لةتةعف يراىـيفن  وة بي

د  عف وة ااءة لنيه جة لةيـفـ ا ون نةا عة ثف ا بةعة ااـبةاداى لةـمف ع كممة يد  ا ولليي نة بةأفس  ۛشدي ذةا فةا 
ة  نةا لة ث مح دةدف م كمرة ﴾٥﴿ وا خ ـفة اس  لةـجة كة لة يةار ۜ  وة عفـالدح  ع ولىـففـداى  مةـانة وة

لة مف  وةـعة ه  نةا ك مف ب  ال يف دة  دف بةـمف ال   وة وة جةـنيـاةمف ثةرةكذ مف الكملفنةاـعةـينة  وة ةةكفالف ة رح
نف الحف ۛسـت ـۛسنفـاي ةنفـنفـمف الحف نف الۛسأفت كمف س ـت مف  ل  اي اۜـلةـمف فةــمف وة هة ﴾٦﴿ يراىـفيـنة
عف ااءة وة نخ د  ـجة ة   ل ـالف ا  و ج و هةـرة ؤ ن ا ل وا كمـيةس  خ  ل يةدف دةمف وة ج  سف الفمة ا ذةاــفة

﴾٧﴿ ا دة خةـكف ة ل وه    الــــمة ةـــــلة  مة وح ا عةــبح ـــتةـــي ــة   وة ل  رح وا  مة ا تةـلةــر  يراىـبيـــتفـــوف
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ك مف بـح  حةـية  النفرة ت مفـرف دف اينف ع  ۛ وة ك مف نةاۢ مة دف لفنةا ع  عة جة ةمة وة نح هة ينة جة ري اف  ل لفكة ى سن عة
ذةا  ة هن نح اننةاي رف يةالفق  ي ه  ةتي ي ل لح دي ي   يةهف م  وة وة ر ـبةـالقف ينة شح  ني م  ؤف الفم  ﴾٨﴿ يراى صي حة

النحة ينة وة ةذي  الح
ن ونة لة م  ي ؤف ﴾٩﴿ ينة ةذي  الح

ل ونة مة ات  يةعف ال حة ة  الصح

ة مف النح  لةه 
راى ۙ الجف يراى بي كة

ية ةـالـۛسان  ب ــع   الف نف دفـــوة رح ـشح ﴾١٠﴿ ة  العفـب  رة نخ  نةا لةـتةــالف مف عةـدف اباى الليـه  ۟ـذة يماى
جة ةنةاـلفـعةـوة الـيفـ الح ةـلة وة ارةـنح هة ﴾١١﴿ ه  ب  ااءة كةانة ـالفـد عة ۜ وة ر  يف ج ولىالف نفۛسان خة   عة

لىـــضفــفة اا لفـنة عة جة ةيفل  وة يةةة الح اا ان نة وف حة يةتةيفن  فةمة ار  ان ةهة يةةة النح ةى ل  ان رة بفص  واـبفـتةـم  تةغ 
لفنةاه  ة فةصح بح نف ـم  وا عةك مفـرة لةم  ل تةعف دة الـ وة الفـدة ينة وة ني ةـسح  ك لح ۛساۛبۜ وة ء  ح  ۛشيف

ة ـكم وة نفۛسان لح مفــلف  الاي اــزة ه  فيـائ ـنةاه  طة ۜـق ـن ــع  يـرة ن  هي ج  لةـخفـوة ه ـر  ﴾١٢﴿ يلى صي تةفف
قف أف ــاي ۜ ـابةـتةـكنرة ىـكفكة فن ﴾١٣﴿ مة الفــية وراىـش ـنفـيه   مةــقنــلفـــاى يةـتةابـــكنة  ـمةـينـق ـوف

ن  ىـتةـهف ا مة ةــفة دن نح ا يةـــا  يــتةــهفــمة دي ﴾١٤﴿ كة س  مة عةـيةـ الفب نةفف ۜـسيـحة كةـيفـلةـوف يباى
ۜىــا خف رن س ـنةــل  ۛـفف مةهي ةـنف ۛضـ وة ةـفة لح نح ايةـا  لح ـمة لةـعة ض  اۜ وة هة رةـتة لةيف زف ة   و  رة از  ر  وة ز 

ا نة دف اا الرة ذة اي ل كةــهفـــا النف ن ــوة ﴾١٥﴿ ا مة  وة
ةا م كم بيـعةــنح ولىـذح  س  ۛث رة عة تحنى نةبف ينة حة

وف ل ــقةـالف نةا م ــمة ةى  الــرف يةــقة ا  فةـيـرة فيـتفـرف وا فيـۛسـفةـهة ا  فةـيــق  ة عةــحةـهة اــيفـلةــقح هة
د ـلةــهف مف الكف وة نف بةعف ر ون  م  نة الفق  نةا م  كف ﴾١٦﴿ ةـــفة نةــدة مح راىـيـدف ميــا تةـا هةـرف

﴾١٧﴿ ۜ  وةــــن   وح 
ى  ـكف بح كة ــب فن راىــيـصيــراى  بةـيـبيــهي  خة د  اـبةــب   ع  وـن  ذ ــ ب رة
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نف ن ـل  يد ـمة ري يد  الفـ  ي كةانةنف ــمة ا ج ـري ةـــعة ةة ـلةـعة ا نةـــيـه  فيـنةا لةـلفـجح ا مة ۛشااء ـــهة
مة ادةـــوة نف الرة ﴾١٨﴿ ة جةــث  ةـه  جةـنةا لةــلفـعةـمح نح ا مةـهة لنيهة ۛ يةصف دف ح وراىـمة و ماى مة ذف م 
مفـعفــۛس ي ه  نخ  ۛســالف ةة وة ى لةـرة ا ۛســعن ه ــيةـعفـهة ا وة م ـهة م ـوة اـن  فةـؤف انةـكة كةـئ ـا ول لن

ى ن ـــك  ا دح ـــم ـــلح اــــهن هن ء   وة ا ء  م  ؤ لـؤ ل لة ا ااء  ـــنف عةــلة ۜطة رة بح كة ﴾١٩﴿ وراىكمـشفـــمة
لفنةا بةـۛف فةـيفكف ظ رفـا نف ة ۛضه مفـضح عف ﴾٢٠﴿ ا  مة ااء ـ عةكةانةوة بح كةطة ظ وراىـحفـــ مةرة

يلىـففــتة ضي ۜ  وة لةــلنى بةـعة ض  ن خ ـعف ة   ال ـــلف ر ــبةـــكذال  ات   وةـر   دة رة جةـــبةـككرة
عةـتة لة عة ـجف وماى مةـــدة مةـع ــقفـــتةــــرة فةـــهاى انخةــلن ايالحن   لف مة ۟ـخفـــذف م  ذ ولى ﴾٢١﴿

قة ى ـــــوة بح كةضن ة تة  الرة اــب ــعفـــلح ة لح اوا اي ة د  يح ب الفـاي ال ــاه   وة يفــوة ۜـــن  ايحفـدة ۛساناى ﴾٢٢﴿

ة ع ـغةـل ـبفـية ه ـبةرة الحةـكنكة الف دةـنفـنح ا الوفـد  ا ا ا فح ك  مة ا مة ا فةلة تةق لف لةه  ه مة لة ا محة اي
اخف ضفـوة ا ف  نةاحة الذح لح  لةه مة جة ﴾٢٣﴿ تة لة ق لفـنفـوة ا وة ه مة رف يماى هة لى كةري ا قةوف لةه مة

بـح  مفكمرة ﴾٢٤﴿ ق لف  ة  وة مة حف نة الرحة بح م  ارة ه مة مف حة   ارف
ةيةانييكف بح ا رة ۜ مة يراى ۛصغي

كةانة ي ن ــم  ب ــلةــالعف ا  في و س ـــمة نف تـةكمــف  ۜ  اي ينةـوا  ۛصال ــو ن كممف ةه  حي نح  فةا 
بنــــوة انت   ذةا الف رف ه  وة الفــى  حةـق  ة ينةــكيـــسفــم ـــقح ﴾٢٥﴿ ينةــل  ابي ة ةوح وراىـف ــغة لف

ة الف نح اواــكفنة ــذح  ري يــبةـم ــاي ان  ﴾٢٦﴿ ابف ةـنة الــوة لة ت ــيـبيـسح يـبفــرف تة ذح ــبةـل   وة راىــذي
﴾٢٧﴿ ةـــخف اي يـــوة انة الشح ۜ  وةـــــيةا طي  ن 

ةـكف بح ـــل ان  ـطةـــيفــــانة الشح وراىــــكف هيــرة ف 
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مفــه ـلة ا ت  ة مح اي حفـعفـوة ااءة رة م  ابفت غة ه  نف ة عة ۛضنح ة  م ـر  بح كةنف ـمة ج ـ تةرة ا فةـرف لفـق ـوهة
لة  لفوة عة كة مةـ يةتةجف اـدة هة طف لة تةبفس  كة وة ن ق  لنى ع  ل ولةةى اي غف ﴾٢٨﴿ لى  قةوف

وراى يفس  مة
ة  نح بحةكةاي قة رة زف ط  الرح  نف يةبفس  ل مة ﴾٢٩﴿ وراى س  حف ل وماى مة ع دة مة ط  فةتةقف ة الفبةسف ك لح

لة اواــ تةوة ت ل  قف ﴾٣٠﴿ يةــية ة د ـقفــۛشااء  وة نح ۜ اي ۟ـيراى بةـبيـهي خة بةا د ـع ـانة ب ـكفه  ــر  يراى صي
مفـتفـقة لةه  دة  لة يةةةكمالوف شف ۜ  نةـمف اي مف  خة ةاـلة ق  يح اي مف  وة ز  ق ه  ن   نةرف ةكم حف نح ۜ  اي مف

تة لة ب ـقفـوة اىـالوا ـرة نن ة زح  نح ۛساــاح ـانة فةـه  كةــاي اءةـۛشةىۜ وة ﴾٣١﴿ ـاى ـكةانة خ  يراىكفطف بي
تة لة ةــت ـقفـوة ي حة ۛسـففـل واالنح ةتي مة ـالح ة ة ب الحن رح لح ۜ   وةــحةــــالفـ اي نفــمةقح ﴾٣٢﴿ لىـيـبيـۛس

ۜ ف ي تفل  الفقة لفنةادفـقةـل وماى فةـظفـلة مةـت ــق  عة ل ـ ل  جة ففـسفـي  لةـفة ناى لفطةاـهي  س ـيح ــوة ر 
لة ب واـتة وة رة الة قف يـيةـالف مة ة م ـتي لح ةـب  اي يـالح ۛسن  يةـه  تي الحف ﴾٣٣﴿ ة نح وراىه ـاي نفص   كةانة مة

﴾٣٤﴿ ف ـش  غة الـل ـبفــتحنى يةـحة الوف ه    وة ة ة الفـهفـعةـالفـواب ـدح نح ۛ  اي ؤ نلىـسفـمة كةانة  دةــهفــعةــد 
تةـم ـالف يـسف م ۜـقي ف  الوف ذةاـــيفــــكةــوا الفــوة ن  مف ـــت ــــلفـــكن لة اي ز  سفــالفـوا ب ــوة طةاس ــق 

تة لة ا ف ــقفـوة ۜـهي ع ـكة ب ـلة يفۛسـلة  مة لفم  ﴾٣٥﴿ ل  ۛسن  تةـيفـكة خةـذن الحف يــر  وة لىـأفوي
﴾٣٦﴿ ة  نح مفـالاي ة الفـسح الفـۛصـبةـعة وة ادةــف ــرة وة  ؤن

ا لح ـكم ؤ نلىـسفـمةه  ـنفـانة عةـكـئ كة ـا وللن
بةالة الفج  لة ش  ف ي وة ض  تةمف ةرف  الف

نحةكة حاىۛ اي رة قةـتةخف لةنف مة ۛض ر  ةرف لةنف الف ل غة وة تةبف
﴾٣٨﴿ بح دة ــنفـــه  ع ـــئ ـيح ـانة ۛسـكفكة ــل  لح  ذنـكم و هاىـكذــــمةكة ـــرة ر  ﴾٣٧﴿ ولىــط 
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عة ل  الحن مة اىــكة م ــذن حن ااالوف ة لةيفكة  مح بح اي تةكذح ـــالف نةـ  م كةــرة لة ۜ  وة ة  لفــجفـــمة عة
يـك مف فن ك مف الفةاةصف بـح  رة ﴾٣٩﴿ لنهاى رة فة اي يـانخة ى في ةــجة ت لفقن نح دف ل وماىـمة مةــهة ح وراى مة

۟ يماى ظي لىعة قةوف نةـبةـالفــب  ذة م  اتحةخة ينة  وة ائ ـالف ني لن نةاثكفمة ةـة  اي نح ول ونةـق ـتةــمف لةكمـاىۜ اي
لة ففـدف ۛصـقةــوة ة ي هنـــرح ا ـــنةا في انن ذة رف ةــيةــ ل الفق  ةكح مةــذح واۜ وة ةــيد  ه ـزـايةـر  لح مف اي ﴾٤٠﴿

ل ـانة مةـكة لةوف لفـق  ا ان ه  ة  ـعة ا ـكفهة ول ونةمة بفيةق  ذاى لة يــغةـتةـ اي لنى ذ  ا اي وف ﴾٤١﴿ وراىـن  ف 
﴿٤٣﴾ت ۛسبح ح  انةه  بفحة ا س  تةعة ا لنىوة ة مح  عة

ول ونة  يةق 

ى ل واح  ع 
يراىكف بي ﴾٤٢﴿ ش  رف يلى الفعة ۛسبي

هيـب  د  مف حة ات  لةه  وة من ع  السحة بف ة ض  السح ةرف الف نف وة مة ۜ وة ة نح يه   في
نف اي نف وة ء  م  ة ي ۛسبح ح  ۛشيف لح اي

ذةاقة اي أفۛتـوة  رة
اننة رف الفق  ﴾٤٤﴿ نف لة لنك   وة

ونة ه  قة ۜ تةفف مف ه  يحة بي ةه تةسف نح   اي
 كةانة

يماى لي  حة
وراى ف  غة

ۙ ت وراى سف مة بةـيفـنةابةـلفـعةـجة ة نةـيفـنةكة وة يـالح ي ـذي م ـــنة لة نخ ـن ـؤف ة ـونة ب الف اباىـــح  رة جة
مف  الـل وب ــق  لنىــنةا عةـلفـعةـوة جة ةــكن ه  ـيوه   وةـه ــقةــففــةى  النف يةـنح مفــه ـان ي انذة ــف ﴾٤٥﴿

مف ه  قف ذةاراىۜ وةـــــوة ۛت ـــكف  ذةاي بحةكةرف انن  ف ي رة رف حفالفق  ة دةــ وة لح اـه  وة اىــعة وف بة لن ار ـالدف
ن  ذف نةحف ا اي ع ونة ب هي تةم  ا يةسف لةم  ب مة  العف

لةيفكة ع ونة اي تةم  ذف  يةسف اي مفوة ه  ﴾٤٦﴿ وراىـف ــن 
﴿٤٧﴾ا نفظ رف ذف اى اي ون ةال   يةق ول نةجف ونةـالظح نف تة م  ةـاي لح ةب ع ونة اي ج  تح وراىـمة لىـرة ح  سف
﴾٤٨﴿ ةمفــۛف ۛضـيفـكف ب وا لةكة الف يةــۛضلح وا فةـثةالة فةـرة تةـلة يـسف يـع ونة ۛسـطي لىـبي
﴾٤٩﴿ اواءة قةال  ذةاوة ةاع ـكماي فةـنح ر  ةـاتـظةاماى وة نح اي بفـــا لةـاى ءة وث ـمة يداىـونة خةـع  دي لفقاى جة
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بزح

﴾٢﴿
 الوف 

لفقاى ا خة ة مح ب ر  م  كف ي يـة ور  في د   ص 
ۛكم مف ﴾٥٠﴿ ةى الوفـك  ق لف ارة جة ۙ ون وا ح  يداى دي حة

و نةـفة ض  ۛسي نفغ  ول ونة مةـۛسيةـفة يـق  نةاۜ ـنف ي عي ي فةق ل د  ك ـ الحةذي لة مةـطةرة ة ۛـمف الوح ة  ة رح
يباىـقة ري لة ۛســيفـاي ؤ ن يةمف  ـه ـكة ر  ول ـوة ۜ ــتنى ه ـ مةونة ـق  ى النف يـةـعة لفـق وة ا ونةكمسن

و  ع  مة يةدف تةـتةــمف  فةكميةوف تةـمفـحةـيب ونة  ب ـجيـسف هي  وة نف نح ونة ـظ ـد  مفـت ـثفـب ـلةاي ﴾٥١﴿

ق  ي ـــع ـــــ ل لفــوة ول واــ يةبةادي ةق  ةــــۛسـالحف يةـي ه ـتيـــ الح نح ۜ  اي ن  ﴾٥٢﴿ ة قة لح يـــاي ۟ـلي لى
ۛسان ــــلف نفـــل  ة ةــه ـــنةـــيفـــــزة غ  بةــنفـــطةا نة  يةـــيفـالشح ة الشح نح ۜ  اي انةـكفطةانة ـــيفـــــمف

ك مف بـح  لةم  ب رة مفكم العف حة نف يةۛشأف يةرف ۜ اي نفالوف  مفكممف يةۛشأف اي ﴾٥٣﴿ ى م ــعة واح يناىـد  بي
بح كةوة نف ف يرة لةم  ب مة ﴿٥٤﴾ العف بـف ذح  ۜكمي عة ۛسمف اا الرف مة مفـنةـلفـ وة ه  لةيف ي اكة عة كي لىـوة

ض ــبة عف لةـالسحة ۜ وة ض  ةرف الف ات   وة وة ةـ فة دفـقةـمن ة ۛضـعفـنةا بةـلفـضح لنىــنة عةـيحيـب ــالنح
ع  ق ل  ةـادف عةـوا الح ينة زة لةــهي فةـــنف د ون ــمف م ـت ــمفــذي ﴾٥٥﴿ تة ان ب ــيفـوة دة زة وراىـنةا دةاو ن

ا ة ئ كةــا وللن يــالح نةـذي ﴾٥٦﴿ ۛفـكفونة كمـل ـمفـية عة شف رح  لة تة مفكمنـفــالضح  يلىـوة وي حف
ية ج ـوة ونةـرف لنىـــتةــبفـــونة يةــدف ع ـية م   غ ونة اي بح ه  سيــالفرة ب ـقف مف الـه ــــيح   ةة  الـيلةـوة رة
ذ وراىـحفـمة حف يةــتةــمةــرة ابةــونة  عةــاف ـخةــه   وة ة عةـــــذة نح بح كة ذةاۛب ـــه ۜ  اي  رة

انةـكف
اينف م  يةـــنف قةــوة ة نةـــرف لح ن  م ــــة  اي ا  قةكمـل ـهفــحف م  الفــلة يةــبفـوهة ينــوف ة  الوفـمةـق  ﴾٥٧﴿

﴾٥٨﴿ اــعةــم  ب وهة اباى ۛشــــ عةذح  يداىۜ ــذة ل ـكفدي تةاب  مةـالف كة ف يـانة ذن ط وراىـك  سف
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ۜـــــب  ة ل ونة ة وح االف هة ا  مة مة اا  النف ن ـنةعةـــوة س ـــنة ن يةـــرف ا النفـلة ب الف ة  ات   اي لح
ةۛبــــكف ذح

ة ايلح ةاقة ودة النح نةا ثةم  تةيف ان ةى فةـص ـبفـةة  م ـوة وا ب ـظةـرة ان ـلةم  مة اۜ  وة س ـهة ن يةات  ل ـرف ب ا لف
ذف ق  اي ة  نةاــــــلفـــــــوة نح ة لةكة  اي بح ا طة  ب النحةاكة ــــرة ا  الحة مة ۜ  وة س  ﴾٥٩﴿ يــخفـتة فاىــوي

ة ا لشح ةةـجةـوة رة ة اـنةا الرح ءف يةـــلفـعةــجة يفــالح اي  الرة ة ف ــــتي لح ةـةى ل لـــنةــتفــــنةا كة  اي ا س ـنح
يةاناى ط غف و نةــلفــمةـالف ۜ  يـةة  ف ــع  رف انن  ن  الفق  ۙ   فةـوح  ف ــخةـوة مف ا يةـه  ة زي يد ـمة لح مف  اي ه 

ذف ق لفنة اي اــمةـــلفـ ل اوة ن دة مة   فةــج ـــة    اسفـكفـئ ـلن وا  ل  اواــجةـــۛســـد  د  ﴾٦٠﴿ ۟كف يراى بي
اليف كةـتةـقةالة الرة ﴾٦١﴿ بف اي ا ة لح السفـۛسۜ قةـيــليـــاي يـقفـلةـنف خةــمةـد  ل ــج ـالة ءة ۛـۛت طي ناى
ة ـالف مة ين ق  ةــهن ا الح ي  ــذة ة مفـــكفذي ة   لةــلةـــۛت  عةــرح ةـئ ـــيح تةـــنف  ال خح لنــرف م ـى يةـن  اي وف

كةــعةـب ـنف تةـمةـــبف فةـــهة قةالة اذف ﴾٦٢﴿ ة ذ  رح كفن ـتةـحفَلَ ة نح ة قةــتةــيح لح ا اي لىـيـليـه 
زف ز  تةفف اسف وة ﴾٦٣﴿ ة جةـمف فةــه ــنفـم  ةــهةــا  نح ااؤ ل ـــمة جةـنح ااءى مةــمف جةكمزة ف ــزة وراىـوف
ل كة ج  رة وة تةــمة ۛت م ـن  اسف مف ب ـنفـطةعف ت ـه  الجفـۛصوف ل كةـل بف عةـكة وة يف مف ب خة ه  لةيف

ا ية مة د ـوة م  ع  ه  ۛش ةمف مف   ف يــه ــكذ ار ـوة ا ل    وةــالف د    وة ع  وة لة ة وف ۜــه  دفـــــالف مف
ة ع  نح ي  لةـاي مف س ــيفـلةـــۛس لةكة عةـيفـبةا دي ۜــلفـه  طةان  ﴾٦٤﴿ وراى ر  غ  يفطةان  ايلحة ة الشح

بـح  ي لةم  كمرة جي ي ي زف لفكةكمالحةذي م  الفف  ﴾٦٥﴿ ى ـكف وة بح ـــب فن لىــيـكي  وةكةــرة
﴾٦٦﴿ ل ـحفـي الفبةـف  وا م ـبفـتةـر  ةــنف فةـتةغ  نح ۜ  اي ل هي حيكمــــانة ب ــكفه  ـــضف اىـمـيـــمف  رة
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اـلةــفة ة مح ذةا اي ةـ مةوة ر ـ الفبةرح  ف يـالضح  م كمــسح نف تةــۛضحف ة مة ةــــلح يح ا اي ة لح ع ونة اي ۛـدف اه 
﴾٦٧﴿ لةى الفكميــــجحنــنة ۜ  وةـــت ــرة ضفـرح  العفـبةـمف اي وراىـف ــكفۛسان  ــــانة الف  نفـكفمف
باى اص  حة ت مف النف نف ۛف ب  الفةاةم  س  ان ۛب الفبةرح كميةخف لة مف جة س  لةيـف الوف ي رف مفكمعة

ةىـيه  تةـمف فيكميدة ـعيــمف النف ي ـت ــنفــالمف الم  ارة ﴾٦٨﴿ وا لةك مفـث  د  ة لة تةج  ۙ  وةمح يلى كي
رفــكة ۙ فة ت مف لة س  ى فةي رف رن لةيـف ا خف ك مف ب كمعة قـة ر  يح  فةي غف نة الرحي فاى م  اـمف قةاص  مة

لة مفـكف دفـقةـوة ة يـــنةا بةـرح اندةمة وة  ناي ﴾٦٩﴿ تةــث  ة لة واــمح د  يعاىـلةـ عةمفكمــلة ج  نةاب هي تةبي يف
بةا ت  ةيح  الطح رة زة قفر ــحفــبةـالفرح  وة ـبةـــي الفـف مف  ـــه نةا ــلفــمةـحة نةــمف م ــــه  اـنةـــ وة

مة نةــية واــوف ع  دف ﴾٧٠﴿ فة ةـــوة ير  ـــ عةمفـــه لفنةاـــضح ثي نفلنى كة محة ۟ـلةـخة م  يلى ضي نةا تةفف قف
ام ــا س  ب ــنة ا  ۛ  ــه ــــا مة نفمف ت فةمة ائ كةـــن هي فةـيـميـيةـــه   ب ــــابةـتةــية ك ـــ ا ون لن ا ول ةــكم لح

مة يـانة فيــكف نفـــوة ﴾٧١﴿ ؤ ن نةـــقفــــية لةــمف  وة لة ي ــه ـــتةا بةـكن رة و نة فةــظف يــم  لىــتي
اينف كةاد وا وة ﴾٧٢﴿ ا العفــهن هي ىـذ  نخ  وة ف يــه ــفة من الۛضلح ـالف ى وة من ة  العف يلى رة ۛسبي

ۗـيفــغة ه  رة ة ن ــكة عةـونةـن ــت ـففـيةــلة حةـذيــالح لةــيفـي الوف اا اي ية ــتةــففـتةـكة ل ـيفـنة نةاـيفـلةــعةر 
لة ا النفــوة لة ة وف ةـــث دفـــقةــاكة  لةـنةـــتفــبح ﴾٧٣﴿ ة    لةذاى وة اي يــــكة  خة ذ وـــــخةــــــــــتح لىــلي

ة ذة قف ذاى لة ۛفــعفــنةا كة  ض ــــــاي ﴾٧٤﴿ ۛت تةكن كةــدف لةــرف مف ۛشـيفـن  اي يــاى قةـيفـه  لىۗـلي
﴾٧٥﴿ ض ــحةــالف وة   وة ا ت   ث ـمةـۛف الفــعفـين ة لةــمة يراىـد  لةـج ـتة مح نةا نةصي لةيف كة عة
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اــنفـم  هة اي نف كة ض   ل نة ــم كة  ـــزح  ونةـــف ــــتةـسفـيةـــاد وا لةـوة ةرف ج ـخفــي ــالف وكةــر 
ةــس  ۛســنف  قةـةة  مةـنح نةاــلفـدف الرف ﴾٧٦﴿ ية ذاى لة اي فةــث ونة خ ـــبةـلفــوة قةكةــلة ة لىـيـليــ ايلح

ل وك ـالق  لنوةة ل د  ة م  الصح ﴾٧٧﴿ ةت نةا تة نح د  ل س  لة تةج  ل نةا وة نف ر س  لةكة م  يـقةبف وي ۟ـحف لى
كةانة ة لنى غةــمفـالشح ة ق ــۛسـس  اي اننةل  ـيفـالح ق رف ة ـفةـالف وة نح ۜ اي ر  اننة ــق جف ر ــفةــالفرف جف

نةوة دف م  ة جح ةيفل  فةـتةهة اى هيــب  الح ۗ عةسن لةةى لةكة ثةكة  نةاف  عة بح كةالنف يةبف رة ﴾٧٨﴿ وداى ه  شف مة
ق لف بح  وة يـ الدفخ رة ني جف ر  الخف ق  وة دف لة ص  خة ي م دف لفني ﴾٧٩﴿ وداى م  حف اماى مة قة مة

يراىـصيــنة جة  ص ــخفــم  اجفــرة ق   وة ي   ــعةـدف طةا ناىـــلفـكة   س ــد  نفــلةنف ــم لف لي
ااءة الفــــــوة ق  هةـــحةـــلف جة زة ة الفــــبةاط ــــقة الفــــقح   وة نح ۜ اي انةـكةلة ــبةا ط ــــــــل  ﴾٨٠﴿

ن  ل  م ـنةـوة انن  نةـزح  رف ا ه الفق  حفـوة ش ـ مة رة ااء  وة ة  ل لفـفة م ـم ــمة ۙـؤف ينة ني ﴾٨١﴿ و ق اىـزة ه 
اا ال ذة اي لةى الف نفـمفـعةـنف وة ۛسان ـنةا عة ﴾٨٢﴿ لة ية يـوة ةا ل ـد  الـزي يـظح ۛساراىـمي خة نة ايلحة

ق لف ﴾٨٣﴿ نةـــالعف ان ـــان ب ــــرة ۛض وة ذةا مةـــب ـــجة اي ۛ وة ةـهي ةـــسح اىـؤ ن ســـانة يةـرح  كةـــه  الشح
۟ يلى ۛسبي ل  عةـلح  يةــكم مة ۜ ـكنلنى ۛشاـعف بـح لةت هي نف ه ـ العفمفكمفةرة الهفـلةم  ب مة ىـوة دن

ۜ  ق ـن  الـــل و نةكة   عةـــةـسفــوة ية بحير  ـــمف نف الـــرح و ح     م ــال ل ــــرح وح  يــرة ﴾٨٤﴿
لة ةــنةـنةا لةــئفـنف ش ــئ ـوة بةنح ذف هة ﴾٨٥﴿ تي اا ا ون مة قةلفم   ـع ـالف نةــم مف  ــــيت ـــوة ة لح لىـيــليـــاي

﴾٨٦﴿ ةـب  حة ي  الـذيــالح لةــيفـوف اااي ة لة تةــكة  ث ـيفـنة كيــيفـلةـهي  عةــكة ب ــد  لةــج ــمح ۙـنةا وة يلى
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لفـق  ﴾٨٧﴿ ة لح حفاي بح نف ــةى م ــمةــ رة ۜــرة ة فةكة نح راىـيـبيـكفكة ـيفـلةــعة انةـكفه  ــلةـضفـــ اي
انن ـالف رف ق  اى النف يةأفت وا  ب ـتةـن  اجفــئ ـلة لن نح  عة الفج  عةت  الف نفس  وة ثفل   هنـمة اـم  ذة
لةقة نةاـوة فف ة دف ۛصرح ﴾٨٨﴿ يراىـونة ب ــأفت ــية لة ض  ظةهي ه مف ل بةعف ض  لةوف كةانة بةعف ل هي وة ثف م 

نحةاس ـال ي هننحةاس ــل ل ا ــــ في انن ذة رف اى  ال اةــل     فةـــثةــلح  مةــكم نفـــ م  الفق   بن
ر ــثةـكذ

نةاــرة لةــج ــففــتحنى  تةـــنة لةكة  حةــؤف م ــــنف ن ــــــــوة قةال وا  لة ﴾٨٩﴿ ة  لح وراىـف ــــكماي
ةـــكة  جةــلةونة كم تـةالوف نف  نةـــنح يل ـخيــــة   م  ﴾٩٠﴿ ةرف ض   يةـــم  ۙـب ــنفـنة الف وعاى

طةــق ــسفـالوف ت  ﴾٩١﴿ ة نفـجح ــفةـت ـب   فةــنةـوة ع  الف ا رة  خ ــرة ا تةــلة لةـهة ۙـجيـففـهة يراى
ب الحن  ااءة مة ة ا  زة عةـــكف  السح يةـــأف ت ـــفاى    الوف  تةـــۛسـكننةا ــــيفـلةـــۛت   عةــــمفـــمة

يـة ر ف  الوف ونة لةكة بةيفت كمالوف نف ز خف قنى ف ي م  تةرف ﴾٩٢﴿ ة   قة ائ كة لن ۙـوة الفمة يلى بي
نةــن نف ـوة لة م  ق ـ ل ؤف لة عةــنةـتحنى ت ــكة حةـيح ـر  ۜــقفـاى نةـتةابـــكن نةاـيفـلةــزح  ه  ؤ ل رة ۜ ااء  مة ة السح

ا مة مة عةــنةـوة ﴾٩٣﴿ بفــق  انة   ــلف  س  ي حة بحي ة بةـنفــكم لفـــ هةرة لح ۟ــت   اي ولى س  ۛشراى رة
الحن  ةاۛســــال م ــ ي  النفنح اــؤف اوا ـن  ذف جة ه ـاي ا النف ـه ــم  الفـــاءة ة لح اى اي اواــقةدن ۛثــعةـ البةال 

ض  انة ف يـكف لةوف ق لف ةرف ة  ية الف ائ كة لن ينةـمة نحي ئ  ونة م طفمة ش  مف ﴾٩٤﴿ ولىبةۛشراى س   رة
ب الحن ى ـفنــكف لفــق  ﴾٩٥﴿ ة لفــنةـلة ة نةــمف م ـه ـلةيفـنةا عةـزح ااء  مةــالسح س ــلةـــمة ولىـكاى رة

﴾٩٦﴿ بةــيفـداى  بةـيـهيــۛش ي وة ةكمنـةـيفـني نح ۜ  اي هي  خةـع ـه   كةانة  ب ــمف يـبةاد  يراىـراى بةـبي صي
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مفــــلة ه  الفـه ـــ  فةالحن د  ـهفـنف يةــوة مة ۛ  وة مةـتةـهفـم ـوة دةــج ـــنف تةــلةــ فة ل لفـضفـــنف  ي ـد 
مفـــه  ه  ل  ااءة  م ـالوف ۜ  وة نةــو ن  نف د ـية مة الفــمف يةــر  ه ـش ـحفـهي ينـوف ة  ـق  وــلنى  و ج ـعة مة
نةا ه  دف مفــز  بـ ـمفـع  ص كذياى  وة ىۜ  مةـماى وة يه  أفــماح ةــهةـمف جةـون ۜ ـنح بةتفـكمم  ا خة لحةمة

ااؤ له ــكة جةـذن ل  ة اةـب  مف ــزة مفــنح  ه 
وا ـفةــكف اوات نةا وة اـية ب ان ر  ذةاقةال  اي ءة ﴾٩٧﴿ يراىـۛسعي

لة مفـــالوة ﴾٩٨﴿ ةا ع ـكم ر  فةـنح ةـاتـظةا ماى  وة نح اي و ث ـمةـا لةـاىءة ع  داىـي ديــقاى جةــلفــونة خةـبف
ل قة يةخف ة ـــية ا النح ةرة وف ةالحن اى النفــ الح لن ر  عة ۛض قةاد  ةرف الف ات  وة وة من لةقة السحة ي خة ذي
﴾٩٩﴿ لةه مفـم   ثف

لة عة جة  وة
لى لة مف الجة ۜ فةاةبةى لةه  يه  يفۛب في ةـال رة لح ونة اي ةال م   ظح

وراىكم ف 
يةـخة ةةـشف ل ك ونة خةــنف ال وفـلف لةـق  حفـت مف تةمف اائ نة رة ة  ــزة يمة اي ح ب ۛسرة ة مف ذاى لة ت مفـكذـ اي

لة ىـنةا م ـيفـدف ان تةـقةـوة وسن ﴾١٠٠﴿ ۜ وةـفةــــنف الف   ا ق 
۟ــت ـــــــان   قةـۛســــا نة الف  نفـكف وراى

الةـقةــفة يةــسفــت  ااــــبةلف ــةـسفــنةات   فةـيح ــات  بةـعة  ان رة ي ايسف ه  لة ايـيـي ناي ااءة مفـــذف جة
دفــقةـــــ لةقةالة ﴾١٠١﴿ نحيــرف عةــه  ف ـلة ن    اي ةظ ـوف ى مةـام ـكة  يةـنح ــي لة وراىــوسن ح  سف

ۛ ائ رة بةۛصا اــمفـل ـعة اــنف ا الـۛت   مة لة  هن ة ــزة لح ء   اي ا بح ؤ للة ةـ الرة ض ـسح ةرف الف ات  وة وة من
ادة نة النف فةاةرة مف م  ه  ة زح تةف  ض  يةسف ةرف الف ﴾١٠٢﴿ نحيي اي ةظ نح كة يةا وة  لة

ب وراى ثف ن  مة وف عة رف ف 
ق  نف بةـلفـوة هي ل ـنةا م  د  يـبةـعف لة ناي اايـي رة ايسف ﴾١٠٣﴿ مةــرة قفـاةغفـفة ه  جةـنف مةـنةاه  وة ۙـعة يعاى مي

﴾١٠٤﴿ ۛض فةكماسف ةرف عفـن وا الف ااءة وة ة  ج ـا ذةا جة رة نخ  ۜـمف لةكمــنةا ب ـئفـد  الف يفاى في
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18-KEHF SÜRESİ

﴾١٠٥﴿ ب الف ب الفـوة لفنةاه  وة قح  النفزة ۛسـحة اا الرف مة ۜ وة لة قح  نةزة بةـحة م  ة لح نةـلفنةاكة اي راى وة ۢـشح  يراى ذي
﴿١٠٦﴾ق لف انناى ق رف لةىوة اله ن عة رة نةاه  ل تةقف قف لنى النحةاس   فةرة لفنةاه  تة كفث ـم  عة ة نةزح يلىـوة زي نف

ذةاي  مف لنىـتفــاي ه  لةيف عة ن وا ب  اــانم  ت  الوف هي ينةــلة ةذي ة الح نح ن واۜ اي م  نف ؤف لفمة م  ت وا الفع  اـقة ا ون ل هي بف
ية ول ونة س ــوة اا انة ـبفحةــق  بح نة  اينفرة

د ـكف عف انة وة ﴾١٠٧﴿ قةان ـية ةذف رح ونة ل لف ۙـس  خ  داى ة جح
ق ل  ﴾١٠٩﴿ رح ونة يةخ  قةان  وة ةذف  ل لف

ك ونة  يةبـف
وعاى ه مف خ ش  يد  يةزي وة ﴾١٠٨﴿ بح نةا  رة

ع ولى فف لةمة
لة وة وا  ع  ةادف وا   الو الحن ع  ۜادف نة من حف االرحة ى مة وا  الياح ع  ۛى تةدف نن ااء  الفح سف مة ةسف فةلةه  الف
ل ـــق وة ﴾١١٠﴿ ابف ا وة اف تف ب هة لة ت خة ت كة وة ب ۛصلة رف هة ل كة ۛسبيـتةجف يلىـتةغ  بةيفنة ذن

ف ي حن   د  ل  مف ةالفحة ي لةـالح ةــمف يةـذي لةــتح ذف وة لةــخ  يـــه   ۛشــنف لةكمــمف  يةـداى  وة ك ــري
﴾١١١﴿ لةـم ــالف ل يح ــنف لةكمــمف يةــلفك  وة ه   تـةــبح ــكفذح  لح   وة ـال نةــم  ه   وة يراىكذرف بي

ف                 ة  الفكةهف ورة                 س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

رة قةيح ماى ذ  ل ي نف ﴾١﴿ د  مف حن  اللفحة ـة ل  لة يـذيالح لنى النفزة ه  عة د  بف تةاۛب عة لةمف الفـك   وة
لف عة جا لةه  يةجف ـوة ۜع  ى ۔

مف لةه   بةأفساى
يداى نف ۛشدي ـه  م  نف رة لةد  ي بةشح  ينة وة ني م  ؤف ينة الفم  ةذي  الح

ل ونة مة ات  يةعف ال حة ة  الصح

ة النح
﴾٤﴿ رة ذ  ي نف ينة وة  قةال وا الحةذي

ذة لةداىۗ الحن  اتحةخة وة ﴾٣﴿ ينة ثي اك  يه  مة ۙفي ﴿٢﴾ البةداى راى ۙ الجف ۛسناى حة
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ر ج ــخفـــتة اــلفـ ع نفــم هي  ـــمف ب ـه ــا لةـمة ن بة ۜ   ـه ــائ ـم    وة لة ل  تف كةـب ـكفمف ةىـمةــل ـرة
ةــعةـــلةـفة ـع ـكة بةـلح اخ  ﴾٥﴿ ا ه ــفف نف الــم  نف  يةــه ـــوة ۜ   اي ة ـو ل ـق ــــمف لح بــكفونة  اي اىـذ 

﴾٦﴿ اىــعةۛسكة ــففـنة ة لن ث نف لةــا ر  ه ـان ن وا  مف  ـمف  اي يث   الۛسفاىي ؤف م  دي ا الفحة ذة ب هن
لى مة عة نحةاجة اـلفـعةـاي ي لةىـعة نةا مة ض  زي ةرف ا ل ـةى لةـنةـالف ل ـنةـهة مف الـبف ۛسن ـيح  وة ه  مف الحف ه 

ۛتـحة المف بف س  ﴾٨﴿ ةا لة اي وة ا ع ــنح ا عةـــجة ا  ۛصــيفـلةـل و نة مة ۜــيداى ج ــعيــهة زاى ر  ﴾٧﴿

﴾٩﴿ ة الصف اۛب  الفــالنح يـف   وة الــهفـكفـحة قي ة ية نفــوا  م ـان ـم   كةـرح باىـجةــنةا عةــت  اـان
كةـد  نفــلة ذف ال ى الف اي لةى الفـيةـتفـف ــوة ا ل وا ــ فةف  ـهفــكفـة  اي ة قة بح اا ــرة ت نة نفــنةا  م ـــ ان

بفـفة اى انذةا ن ـنةا عةـۛضرة مفـه ــلن ﴾١٠﴿ حف هةـمةـرة ۛشـــمف نف الــنةا م ـئف لةـيح ـةى وة نةا رة داىــر 
ة  بةــث  مة اليح ـــلةــعفــنةــمف  ل ــنةا ه ــثفــعةـــمح ﴾١١﴿ ۙ دةـــينة عةـنيـف   س ــهفــكةـالف يـف  داى

كةـيفـلةـصح   عةـق ـن  نةـحفـنة ﴾١٢﴿ ى ل ــ الحف ن ـيفـزف بةـح ــالف اـصن اواــب ــلة مة ۟ــمة  ال ث  داى
﴾١٣﴿ ةــحةــالفـمف ب ــاة ه ــبةـنة نح ۜ  اي ن واة  ـيةـتفـمف ف ـه ـقح بح ـ ب انمة مفـرة ز ه  ىۗــمف ه ـــاه ـنة دف  وة دى
ض  ةرف الف وة بة رة نةا ـوة لنىطف ذف قةام واعة مف اي ال واـفة  ق ل وب ه  بح قة بح نةا رة ات  رة وة من  السحة

ا ء ــهن ا ؤ ل لة ﴾١٤﴿ ا  ـدف ع ــنف نةــلة ل ا  ايـــ د ون نفـم وة ذاى ۛشـلفــدف ق ـقةـاى لةـهــلن هي اا اي طاىـطةـنة
طةا ن ـلفـس ـب  م ــقة ةـــوف ل ــنف د ون ـذ وا م ــخةــنةا اتح ا  ان لة يةــةىۜ  لةـهةـهي ه ـلةــونة عةـأفت ـوف مفـيف

﴾١٥﴿ ۜ  فةـــــيح ــــبة ةــم    م ـــلةــظف نف  الــمةــن  ى  عةـــتةــــن  اففـمح ۜـب ذ ـــكف الحن لةى ــــرن اى
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ف ـهفـكفـالف اعف ذ  اي ا يةــو ه ـم ــت ــزة لفــتةـــوة مة ة د ـــب ــعفــمف وة لح ة ونة  اي لةىـــ فةالحن ا اي ان أفو 
مفكم رف لةـية بـح مف كمنفش  ت هي  وة ي ــ م مفكمرة مة حف ر ـمف م كمـلة ئفـيح ـهةــنف رة نف المف

تة ىـوة ةـال رة ذةاطةـمفـشح ر عةـتف تةـعةـلةـۛس اي اوة مف ذةاۛتـنف كةـزة ه  ف  هف ﴾١٦﴿ فةــم  اىـقـرف
ۜـم  ه  نف ذةا غةـالفيةمي اي ض ـين  وة ر  بةتف تةقف مف ذةاۛت الشح ـرة ه ـه  ال  وة يـمة ة ـفة مف  في وة جف
نفـوة مة ل كة م  ۜ نف انيةات   ــــــذن ۛــتةـهفـــم ــوة الفــه ــ فةالحن د   ــــهفــــنف   يةـــــــ  مةالحن  د 

تة ۛسـوة ا ظاى  وةـب ـحف مف اليفقة مفــه ه  ﴾١٧﴿ ل لف فة ل ـج ــلةنف تةـي ضف ى م ـدة لةه   وة ش ـياح ۟ــرف داى
لفب ه مفــكف وة ق  ن ـــر  ۗــشح ـين   وة ذةاۛت الــميـيةــمف  ذة اۛت الفـه ــــب ــلح ـــقةـــود ۗ  وة ا ل  مة

مفـنفـم  ه  اعةــبةاس  رة صيـا لفـه  ب ــيفــط   ذ  ۜ  لةـوة ـةـيد  اطح ةـمف  لةـه ـلةيفـۛت  عةــعفـلةـو  لح ۛتـوة يف
نةا ــعةــكة بةـذن ل ــكف وة مفثف ه  ﴾١٨﴿ لةـــــف  اراى   وة باىـــــمف  ر عفــه ـنفـۛت  م ــئفـــل ــــم ــرة

قةال وا ل ــتةــيةــل  ۜ   قةــه ـنةــيفـوا  بةـۛسااءة اائ ـمف ۜــت ـــثفـــب ــمف لةكفمف  ــه ــنفـل   م ــــالة قة مف
مفـت ـثفـب ـلة ماى  الوف بةــنةا يةــثفــب ـلة ۜ  قةـــۛض  يةــعفـوف م  بـح ال وا  ـوف اــــم   ب ــلةـ العفمف كمرة مة
يةنفظ رفـلفـفة اوا الحةــعةــابفـفة ق ـمف  ب كمدة ــث  لةــمف  هنكمـــوة ر  ا  اي ة ـدي ينةـمةـالف ىـذ  هي

لف ةــلةــتةــيةـــوة ففـطح ى  طةـــيح  ال اا  الزف كن اماى   فةــهة ق   م ـمف  ب كمـــأف ت ـيةـلفـــعة زف ه ـــنفــر 
ة اي نفـــنح مف  اي وا عةـهةـظفـية ه  مفكميـفــلةـر  ﴾١٩﴿ لة ي  ة ب ـع ـشفـــوة نح داىـــمف  الحةكمــــرة

﴾٢٠﴿ ج ــية وــرف ي كم م  يد ـمف الوف مف مفكم و عي ةت ه  لح ي م  لةنف في اوا  وة ل ح  ذاى ت فف  البةداى اي
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ا عة ة ةةـــالسح ل كة العفـكف وة نةا عةـذن مف ل يةـثةرف ه  عفـعفـلةيف ة وة اوا النح ة قح ــ حةالحن دة ــلةم  النح وة
ن واـابف يفلة اۛ  ايـــۛب فيــ رة ع ـــتةـــذف ية يهة ال واـ فةمفـــه  رةـــمف مف الــه ــنةــيفــــونة  بةـــنةا زة قة
ه  ر  مفـالمف بح يةاناىۜ ــنفــمف ب ـه ـيفـلةــعة مفـرة ۜ قةالةـــب م  ـلةـ العفه  مف  ه 

ة ينة غةـالح اىــواعةـب ـلةــذي لن
ول ونة ثةـيةـۛس اب ـثةـلنـق  ۛـب ـلفــكف مفـه ـع ـة  رة مف ه  ﴾٢١﴿ ةــنةـلة ة عةـخ ـتح مف مةـلةيفـذةنح داىـه  ج  سف

ية ول ونةـوة ق  ية جفـه ـب ـلفـكفمف ـه ـاد  س ـة  ۛسـۛسـمفــونة خةـول ـق ـوة ۛـغةـماى ب الفـمف رة يفب 
ة ت ـع ــب  مفـدح ه  ثةـــعةـبفـۛس ۜ   ق ـه ـــــب ــــلفــكفمف ــه ــــن ـــا م ـة   وة ي لف  ـــمف اي ح ب م ـــلةـــــالعفرة

راى ــظةا ه  ا ية ة قةــه ـم ـــلةــعفــــمة لح يــــلة ت ـــيل    فةـــليـمف  اي ار   في م ـــه ـمة ة لح ااءىـــمف  اي رة
لة ةــــولةـق ـــــ تةوة ء ــــ ل نح ۛشايف ﴾٢٢﴿ لة  ۟ـمف الحةـه ـنفـــمف م ـيه ـت  فيـففــتةـسفــتةوة داى

النف ية ا ة لح اذف الحن  ۛشااءة ـــــــاي بحةكةرف ــــــــكم  وة رة ﴾٢٣﴿ نحي ل ــي فةا ع ــاي ۙـــكة غةــل  ذن داى
اـــهن ذة ذةا نة يۛت  وة ق ــــاي ىــلف عةـــسي ا بحيين  ـد  يةـهفـــ النف ية سن ةرة ۛب  م ــقف  ل  نفـــرة

لة ةـلنۛث  م ـــمف  ثةـه ـف ــهفــكف يـث وا فيــب ـــوة دةاد واـنيـة  س ـــائ ازف ينة  وة ﴾٢٤﴿ ۛش داىـــرة
الةـ ب لةم ـ العفالحن ل  ــق  ۜـيفـه  غةـث واۛ لةـب ـمة ض  ةرف الف ات   وة وة من ب  السحة ﴾٢٥﴿ عاى ت سف

لة ي  ك ـشفــــوة ر  ب ـص ــالبف ــال سف هي وةــرف ا لةـم  ۜ  مة ل نفــــم هي ــــنف د  و ن ـمف  م ــه ـعف يح  ـ وة
اتف اا ا ونح ــوة بح تةاب   ــكن نفــكة م ـيفــلة ية ايــل  مة ۛـرة كة ﴾٢٦﴿ ي ح  ا الحةكذفي هي داىـم 

﴾٢٧﴿ ا ت ــل ـكةــدح  لة  ل ــبةــم لة  نفدة  ــج ــنف تةــــهي   وة لةـــمة داىــتةـلفـــ م  هيـــن   د وم  حة
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

295



296

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 18-Kehf Süresi       /  Yaprak 08B Cüz 15 Süre 18 Sayfa 296

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾١٨﴿ ِف وَرةو العَكهع سو ﴾١٨﴿ 296

بزح

﴾٤﴿

يح  ش  الفعة وة ب رف نة اصف ۛسكة مةــوة ةـــفف يـعة الح ةدف ع ونةـــــنة يةــذي بح مف ــ رة وة  دنــغةــالفـب ه 
ينوة ـالف حة يد ـــي  جف ري لة تةــهةــونة  وة ۛ  ت ــه ـنفــنةا كة عةــيفـد  عةــعفـه   وة يـمف يد  زي ةةـنةـــري
يـهة ه ـون نف ت ــالدح  لة ــيةا  وة  نف ذ ـه   عةــبةــلفـــنةا قةـلفــفةــنف الغفـعف مةــط 

نةـــكذ ةـر  اتح بةعةــا  وة
ق ل  نفـحةـالف وة بح ك مف  قح   م  نفـ فةرة نفــي ـلفــۛشااءة فة مة ؤفم  ﴾٢٨﴿ ه  ف ـانة المفـكـوة ر طاىـر 

ق  اد  رة اۜــس  هة مة مفـنف ۛشااءة فةـوة اطة ب ه  ينة نةاراىۙ الحة ةال مي نةا ل لظح تةدف اا العف ة نح ۙ اي رف ف  كف لفيـة
ة ۜـالشح اب  رة نف ية اي ل  يةـوة هف ااء  كةالفم  اث واب مة يث وا ي غة تةغي ي الفو ج ـسف و  ۜ ب ئفۛسـشف وهة

ة ة الح نح ينة انـاي عةـن ــمة ذي ا ل ـم ــوا وة ة ةاـل وا الصح نح ات  اي حة ﴾٢٩﴿ تف م  ۛسااءة تةـوة قاىـفةـرف
ائ كة لن مف ا ول نحةات  لةه  ن  جة دف ي عة ري تةجف ﴾٣٠﴿ ن  يع ـلة نف ضي رة مة ۛسنة الجف ۛـعة الحف لى مة

ية ونةـبةـلفـوة س  ةنفـت ـحفـنف تةـم  م  الف ار  ي ـه  رة ـهة نف الۛساو  ا م  يهة نة في ةوف لح نفحة  ذة هةب م 
ىـلةـعة ايسفـنفـــ س نفــم راى ـضفـــاىخ ـابـيةــث  ق   م ـبفـــتةـد  س  وة ةــرة اـيـينة فيــيـكنـتح هة
بف لة ر  اضف مفــه ــوة ﴾٣١﴿ اائ  ةرة ةـمة الــعفــك ۜ  ن ــالف ۜــثح حة وة اب  ۟ـ وة قاى تةفة رف نةتف م  س 

حة اـوة نةاه مة فف فة ج ـثةـمة ن  ـلةيفن  جةـلى رة ةتةيف نح ا جة مة د  ه  ةحة لفنةا ل  نف عة نةاب م   العف
ةـالفجةلفتةا ـكن تةن ـيفـتةـنح اـكم تف ا ـ ان لةهة ﴾٣٢﴿ جةـخفـنةـب  ۜـه ـنةـيفــنةا بةـلفـعةـل  وة عاى رف ا زة مة

ۛــمةــه  ثةـا نة لةـكف وة ر  ﴾٣٣﴿ لة ه ل مف ـظفـمف تةـوة نف فةـــيفـ ۛشم  نةاـاىۙ وة رف ة ۙ جح راى انةهة لةه مة لة خ 
﴾٣٤﴿ الة ل ـفة ه ـب ـۛصاح ـقة ا النةال الـوة ي ـهي وة ه  ر  او  راىـر  م ـثةكذحة زح  نةفة العة الى وة نفكة مة
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اـهن ذ  هي دةخة ةــجة لةـوة ه ه  ـتةـنح ۛ ـس ـففــنةــم  ل ـال ــوة ظةــوة اا الظ ـقة هي دةـيـبيـنح  النف تةـــالة مة
اا مة اعة نح ـظ اَوة ة اـالسح لةـمةـائ ـةة قة د ـئ ـةىۙ وة لنى  دف نف ر  بحييت  اي ةج رة ةـ لة نح دة ﴾٣٥﴿ بة ۙـال داى

ه ـلة قةالة ب ه  وة ا الــوة ي ـــه   ۛصاح  ه  ر  او   حة

رفكف ۛت فة ﴾٣٦﴿ راى يف اـنفـ م خة باىـلةـقةـنفـم  هة
﴾٣٧﴿ ةـب  ي خةـالح نف كة ـقةــلةـذي اب  ث ـت م  ة م ــرة ة  ث ـنف ن ـمح ة ۛسـطففة ج ـمح يكة رة ۜـوحن لى

ذفــلة وة ا  اي وف لة ﴾٣٨﴿ ةال  ه ـكنـلن بحي الحن  وة ـــنح ا ا شفي ــرة لة ك  ــــوة ايـــــب ر  ح ب داىـــ الحةيـــرة
ۛـب  نف تة الحن  ن ـــاي رة ةــۛت جةــلفــدةخة ا ۛشااءة ـــلفــــ ق كة ـتةــنح ۙۛت  مة ةــــ  لة ق الحن  ة وح لح ةة  اي

ىـفة سن ايي عة ح ب ت يةن  رة نف النف ي ؤف راى م  يف ةت كة خة نح جة ﴾٣٩﴿ ة  النةال القةلح
نفكة  م 

الى ۛ مة لةداى وة وة
ب حة الوف ي صف ﴾٤٠﴿ لة س  ي رف ا وة هة لةيف  عة

بةاناى نة ح سف  م 
ا مة ة ب حة ء االسح  فةت صف

يداى ۙ ۛصعي لةقاى زة
ا  حي هي ـثةـيطة ب ـوة ر  بةحةمة ﴿٤١﴾ فةاةصف ا ا غة اـمة راى فةــؤ لهة تةـنف تةـلةـوف يعة لةه  طةلةباىـسف طي

ية ق ول ـوة  لح ب ـقةـي 
ةـكف لنىه ليفـفح اا  عة نف مة يةـال ه  ا وة يهة قة في ية فة او  اـر وش ـع  لنىـعة ة ـخة هة

لةمف تـة و نةه ـنف لةه  ف كموة ر  ئةة   يةنفص  ﴾٤٢﴿ يـتةـيفـلة يةا  ني
كف ـا شف مفـلة ايـب ر  ح ب داىـ الحةيـرة

يةـل كة الف نةاـه  لة حن ة  ـوة ۜ  ه ـحةــالف ل  وةــقح ﴾٤٣﴿ ۜالحن  نف د ون  ــــم  راى تةص  نف ا كةانة م  مة وة
اضف بف لةـوة وة  الـحةـالف لةـثةـمف مةـه ـر  نفـين يةاـدح  ﴾٤٤﴿ خةــ ثةر ـيفـخة اباى وة ۟ـقفـر  ع ـيفــوة باى

حةـبةـاةصفـفة نفكف ااء ال لفـمة ااء  فةاخفـال نةـم نةاه  ـــزة مة ة ض  بةات ــهي نةـــطة ب ـلةــتةــسح ةرف الف
﴾٤٥﴿ وه  الــماى تةـيـشيـهة ر  يةـذف كةـرح  ۜ  وة ء ـۛش لح ـك  لنىـ عةالحن انة ـاح  راى د ــتةـقفـــم  يف
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ر  يف دة خة نف ع  ات  ال حة ة الفبةاق يةات  الصح نفيةاۛ وة وة  الدح  ين ينةة  الفحة الفبةن ونة زي ال  وة اللفمة
مة ن ـوة ية الفـيح ـۛسـوف تةبةالة ـج ـر  ۛضـوة ةرف ى الف رة ﴾٤٦﴿ بح كة ابــ ثةرة لىـر  المةـيفـاى وة خةـوة

ع  ض ـوة لنىـوا عةـر  ﴾٤٧﴿ حةـبة ۙ  وة ةى زة نةـۛشـار  ۛـغةـمف ن ـلةـمف فةـاه ـرف داى مف الحة ه  نف رف م  اد 
عة ت مفــزة مف بح كة  ىۜ لةقةـۛصرة ونةاـت ـئفـدف ج ـفاح  م 

اخةكف نةاـمة ة    بة ال مفكم لةقف ة رح لة مة ة لفـوح
عة و ض  ىتةاب  كنالف وة ينة  فةتةرة مي ر  جف الفم  ﴾٤٨﴿ ة لةـجفـنف نةـاللح داىـمف مةكمـلة عة ع  وف

ر  اد  ي غة لة ينة م ـم  قي ف  ا فيـشف ة يةـمح يفـيه  وة ول ونة يةا وة ال  هنــق  ا الفـلةتةنةا مة تةاب ـكنذة
لة ل م  وة يةظف لة ةى وة يرة  ۛصغي

ةىكف يرة  بي
ا ة لح جةـالحف اي وة اۛ وة يهة واـصن ا د  ۜـعة مة راى اض  ل واحة م 

ذف  ق  اــمةــــلفـنةا  ل ــلفــــوة اي ن دة مةــج ـــة  اسفــكفـــئ ـلن د  وا   ل  ﴾٤٩﴿ ۟ــــالحةكة ــرة بح  د اى
نف ر  عة المف اـــجةـــۛسـفة ا اي د  ة لح ۛسۜ  ـيـليــــبف وا اي

قةــۛســفةــنح   فةـــج ـــنة الفــــانة م ــكف
ۜـعة وح  د  ب ح ۜــــرة ةــتةـفة   الهي ةـذ و نةـخ ــتح يح ذ  رح  ل ـتةـه  وة ا الوف ااءة م ـه  ه ـنف د ونيـية مفكمـمف لةـي وة

ااالشف ت ـهةـمة من لفقةـخة مفـه ـدف ة ات  ـالسح ض وة ةرف الف وة ﴾٥٠﴿ لىـل ل ب ئفۛس ينة بةدة ةال مي ظح
﴾٥١﴿ خة لة ا ـه ـس ـف ـقة النفـلفــوة مة ةـت   م ـنفـكممف   وة ذة الفــتح داىــض ـنة عةـيـلحيـض ـم ـخ 
مفـلةـفة ية مة  يةـــوة ا رةــاد وا ش ـول  نةـق ــوف ة اء يةـكة عةـالح ينة زة ه ــدة عةــمف  فةــت ــمفــذي مفـوف

ال الف م ــجفــم ـــوة رة ونةــر  ﴾٥٢﴿ جةـب وا لةـيـجيـتةـسفـية مف  وة ب ـنةـيفـنةا بةـلفـعةـه  وف مف مة قاىـه 
﴾٥٣﴿ ةارة فةـال اوا الــظةـنح ة نح  مف م ـنح اق ــه  لةــوة ا  وة و هة وا عةـج ــمف يةــع  ا مةـنفــد  ۟ـصفـهة فاى ر 
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ۛسان ـالف نف ذةا ي هن نةا في فف ة دف ۛصرح لةقة انن  وة رف ۜ  وةـمة نف ك لح ـلنحةاس  م ـ ل الفق   ثةل 
انةـكف

مة ةاۛس النف ي ــال عةــنةــا مةـوة م ــنح اــؤف ذف جة اوا اي م ـــه اءة ـن  ﴾٥٤﴿ ء كذ ال لىثةرة ۛشيف دة جة
لي ة ةوح نةـيــــالف ى  وة يةــه ــالف وا ــف ــغفــتةــسفــدن ةر  بح مف ــرة ا النف تةه  ة لح ةـمف س ــه ـــأفت يةــ اي ة ـنح

ا ن  مة ل ـوة س  ةـم ـالف رف لح ينة اي ۛسلي ينةـشح ـبةـم  رف ري ﴾٥٥﴿ ذةاب  ق ب لىـيةه ـــيةأفت  الوف م  الفعة
ه ــب  م  يـنفـوة ري ۛ  ـذ  ي نة ل ـوة ا د  ينة ــ الحةجة واكفذي ر  ح ـي ــل  ل ـبةا ط ــالفـ ب  فة واـــدف ض 

لةم ـنف الظفـــوة مة ﴾٥٦﴿ ةـــالفحة اتح ة  وة اوا انـــخةـــقح اا ا  اـية ذ  مة وا  ه  ذ ـــنف تيي  وة ز  واىـــر 
ة مةتف اقةدح مة ةـم  يةـرة  ب ــنف ذ  كح ــمح بح ات  ـان ۛض  عةــاةعفــفةهي  ـــرة نةــنفــرة ا   وة يةــس ــهة
ـيوة  يف ةــية نح اه ۜ  اي ةـــكن مف  الــه ــــل و ب ــــلنى  ق ـنةا  عةــلفـعةـا جةـدة وه ــقةــففـــةى  النف يةـــنح ه 

اواـتةـهفــية د  نف  تةــــمف  وة قفـــه ــانذةا ن  لةى الفـــه ــــدف ع ـــراىۜ  وة اي ى  فةـــه ــمف   اي لةنفـــدن
بح وة  ور   ذ ــغةـ الفكة ـرة حفـوال ف  ۜ  لةــمةـرحة مفــه ذ  ـــؤةا خ ــوف ي ـة  ﴾٥٧﴿ داىــــــاي ذاى  ال بة

نف م  ا ــب  لة لةـعةـب وا لةـۛسـكفمة م  الفــجحة ذةاۛبۜـه  مف مةـلة لفـ بة عة د  لةنف يةـه  ع  واـوف د  ج 
ت  اىـلفكة الفـوة رن اظةـمف لةـنةا ه ـكفـلةـالهف ق  ة جةـلةـمح وا وة لفنةاـعةـم  ﴾٥٨﴿ ئ لىــمةهي  ـن  د و وف

ىـــالة م ــذف قة اي وة الــتنــفةــل  وسن ا اىـــبف يه  لة تحن ح  حة رة ﴾٥٩﴿ مف ـكنـل ـهفـمةـل  ع  ه  وف ۟ـمة داى
ا بةـلةــفة ة ا مةـلةـمح عةـجفـغة مة ﴾٦٠﴿ بف الـحفـبةـعة الفـمةـجفـغة  مةــل ـال يفن  الوف ية رة ض  باى مف ق  ح 

﴾٦١﴿ ا نةــه ـن ـيفـبة ةـه ــوتةـيةا  ح ــس ـمة ا فةا تح يـذة  ۛســخةـمة باىـبةـالف ه  ف يـلةـبي ر  ۛسرة حف
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نةا ر ــفةـۛسنف ـم  اـــلةــفة ا جة ة ا قةالة ل  مح زة ت ـفةــوة ااءةــنةا غةــتنيه  ان ينةاـــدف لةـقةـــ  لةنةا ندة قي
اليف يفــقةالة الرة ذف الوة لةــۛت اي اا اي خف ىـنة ة  فةــالصحة نحيـرة يت ـي نةـا  سي ﴾٦٢﴿ ا نةــهن ۛصباىـذة

يـۛس لةه ـبي وــالف ا ح  مة الــۛسانيـا النفـۛت   وة ة لح ةـيه  اي  النف الذف طةان  ــيفـشح
ۛــكم ه  ة رة اتح ذةــخةــ وة

ل  اـقةالة ذن ةا نةبفـكمكة  مة اــنح مة ثةار ه  اى ان لن ا عة ة تةدح ۗ فةارف غ  ﴾٦٣﴿  ف ي
ۗعةـبةـالف ر  باىــجةـحف

جةـــفة ا عةـوة اـنف ع ـداى م ـبفـدة نة تةـبةاد  حفـيفـا ان نفةى  ـمةـنةاه  رة د  م  نف نةا ع  ﴾٦٤﴿ ۙـقة ۛصصاى
ىـ لةقةالة  ه  م وسن

لف  هة
ة ال اىــكة عةـع ـب ـتح  لن

النف ﴾٦٥﴿ عة ةـوة نةاـلح ةاع ـنف لةـه   م مف نح لفماىـد 
ة نح يعة مةـتة نفـكة لةـقةالة اي تةطي يةـسف راى ع  ۛصبف ﴾٦٦﴿ ن  ـت  لح مة اعة ة مح داى م  ۛت ر شف لح مف ع 

د   قةالة ـۛستةج  نف  يني ۛشااءة اي ﴾٦٨﴿ كةيفۛف ر  وة ب  لنى تةصف ا عة  لةمف مة
طف  ب هي ت ح 

راى بف خ  ﴾٦٧﴿
 فةا ن  قةالة

ة تةـبةـاتح يـعف ي لةـفة  ني لفني ـة تةسف ﴾٦٩﴿ اــ ۛصاب الحن  لة يــالعف راى وة  صي
راى لةكة المف

ا   حةــلةـطةـفةانف ذةاـقة اى اي تحن ﴾٧٠﴿ ء حةـۛش نفـعة اىـيف ۛث  تحن د  ۟ــكذه  ذ ــنفــ م لةكةا حف راى
دفـلة قة ة بةا ف يـكن رة اۜ ـة  خةـينةـفيـالسح قةهة قفــ الخةقةالةرة ا ل ــتةــرة قة الهفــغفـت ـــهة ۛـــلةــر  ا هة

ة لفـق مف الـاللة قةالة نح يعة مةـتة لةنف كةـاي تةطي ية ۛصـسف راىـع  بف ﴾٧١﴿ مف ـاى اي ئفۛت ۛشيف راىـج 
ت  ي ب ـاخ ؤنقةالة  لة ني ا نةـذف ت ـمة لة يت  وة ه ــسي ي م ـرف ني راىـالمف نفــقف ي ع سف ري ﴾٧٢﴿

ا   حةــلةـطةـفةانف ذةا لةــقة اى اي ۛتــلفــتةــقة الة الـه ۙ  قةــلةــتةــقةــــلة ماى  فةـــيةا غ ــق ــتحن ﴾٧٣﴿

﴾٧٤﴿ ةــكن ساى زةــففــنة ۜ  لةـففــر  نةـيفـغةــةى  ب ــيح راىكذـاى نـ ـــيفـۛت  ۛشــئفــدف  ج ـقةـــس 
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نف قةالة  اي
لفت كة ۛساة ﴾٧٥﴿ نحةكةـ اللةقةالة يعة لةنف مف الق لف لةكة اي تةطي يةتةسف ع  راى مة  ۛصبف
راىـع  ذف ء  بةـعة ا فةـنف ۛشيف هة دة ۛي  قةـبفـۛصا ح ـلة ت ـعف ۛت  م ــلةـدف بةـني نحييـنف لةــغف د 

اا التةـلةـطةـفةانف ذة اى اي تحن ا  حة اا الهفـقة يةة    اسفـلة قةـية ا الهفـعةـطفـتةـرف ا ا  فةـلةـمة اــاةبةــهة وف ﴾٧٦﴿

وــۛضــي  اـه  يح ف  جةــفة مة ا فيــوة ا ج ـدة اراى ــيهة يد   النف يةـي  دة ة فةـقةـنفـري ۜـامةـاةقةـضح ه  النف
ۛ ن كة بةيف ي وة ني اق  بةيف رة ا ف  ذة ﴿٧٧﴾قةالة هن راىـئفـش   لةوفقةالة ه  الجف لةيف ۛت عة ذف ۛت لةتحةخة

ا ة ينةة  المح في ة انةتف السح كة فـة ﴾٧٨﴿ يل ۛسا نةبح ئ كة  ا ب تةأفوي  مة
راى مفـلة ه  ۛصبف لةيف ـعف عة تةط  تةسف

ل ك  مة ينة ۛساكي ل ونة ف ي ل مة مة ر  يةعف دفت ـفة الفبةحف ا اةرة يبةهة  النف العي
كةانة ه وة ااءة رة مفـ وة

االف ة المح م  ـغ ــوة اه  م ـــ البةكةانةــفةلة ن ـيفـنةـؤف م ــوة ﴾٧٩﴿ باىـيةأفخ  صف ينةة  غة ة ۛسفي ذ  ك لح
ا  لةه مة د  اا النف ي بف نة دف افةاةرة بح ه مة رة ﴾٨٠﴿ اا النف ينة شي ه  فةخة اـي رف ه مة ۛ قة راى ك فف يةاناى وة ط غف

ا الوة ة ا ر   ـج ــ الفمح انةـكةـــــــفةدة ﴾٨١﴿ ال قفـكن ه  زةـنفــراى  م ـيفـخة ماىـوةى   وة ۛب  ر حف رة
اــه ــلة مة ن   يةــلة مةـغ ـل  ز ـنفــكفه   ــتةـحفـانة  تةـكـة   وة ــينة ديـمةــي الفـن   ف ـيفـيمةـتيــيف
اـــه  مة ا  ۛصا ل ــو ه ـب  انة الـكف وة ا دة  ــمة بح حاىۛ  فةاة رة اا  الش ــل ـبفــ النف يةكة ـــرة ةــــغة دح
نفــــعة ا ـتةـسفـوة ية جة ر  ه ــنفـكفخف نف ــزة ةى  م  مة حف اۗ  رة ۛ مة بح كة ا   فةرة مة ه ــت ـلفــعةـــ  وة
ل ونةكة  ـة يةسف نفـــعةوة ﴾٨٢﴿ ل كة ۜي ذن ري اـ تةالمف يل  مة ه  أفوي لةيف ـعف عة ط  ۟ۛصبفر لةمف تةسف ۜ ۟اى ۜ

﴾٨٣﴿ ي  الف ۜ   ق ـيفـــنة رفـقةـــذ   ه   ذ ــــنفـــمف   م كمـيفـلةــــل وا  عةـــــاة تفـــلف ۛســـن 
ۜكذ راى
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ۛسبةباى بةعةتكفةاة ﴾٨٤﴿ ةا  نح ةااي نح ة كح تة لةه  ف ي مة ان ض  وة ةرف نفـالف نةاه  م  ء  ۛس ك لح  يف ۙـبةـۛشيف باى
اى تحن ذةا بةلةغة حة ۛبـ مةاي ر  اغف هة دة جة س  وة مف ي الشحة ر ب  في ئةة   تةغف م  يفن  حة عة ﴾٨٥﴿

النف جة وة ا قةـــنفــدة ع ــوة ماىۜ ـــدة هة نةـ ق لفنةايةاذةا الفقةوف ن ـرف ااالنف ت   يف ة مح حــعةـــاي ا ذ  ة مح اي اـۛب وة
ة  الالة ـقة ه ــذح  ب ـعةـوف ۛف  ن ـۛسـمة  فةـلةـنف ظةــا مةـمح ﴾٨٦﴿ ةـتة ناىـسفـمف ح ـيه ــذة فيــخ ــتح

ا ة المح نةـمة وة لة نف انمة م  عة  وة
ۛصال حاى ﴾٨٧﴿ دح ـث  ة ي رة لنى مح بح هي اي ب ه  رة ذح  اباى فةي عة ذة  عة

راى كف نـ 
ة ال ـبةعة ۛسبةباىتكث مح ﴾٨٨﴿ ااءى  لةه ـفة زة ۛى وة جة نن نفـ لةۛسنةق ول الفح سف نةا ه  م  ر  ۜ المف راى ي سف

اى تحن ذةا حة ل عة بةلةغة اي طف س  مة مف ا الشحة هة دة جة ل ع ــتة وة م  لنىـعة طف لفـنة مفـلة قةوف عة مف جف لةه  ﴾٨٩﴿
ة  ث مح
 بةعةتكال

ۛسبةباى ﴾٩١﴿ ۜ ل كة قةدف كةذن نةا وة طف ا الحة يفه  ب مة  لةدة
راى بف خ  ﴾٩٠﴿ نف ا م  ۙ د ون هة تفراى س 

اى تحن ذةا حة يفن  ــ بةبةلةغة اي ة دح ة دةيفنة السح جة ا ـه ــنف د ون ـ م وة ۙمة ماى كةاد ونةـية  لةقةوف ﴾٩٢﴿

ن  ذةا يةا قةال وا نةيف رف ة ية الفقة نح أفج وجة أفج وجةـاي مة  وة
ونة د  س  م فف ﴾٩٣﴿ ه ونة قةـية قة لىـفف وف
﴿٩٤﴾قةالة ض  ف ي ةرف  الف

لف  فةهة
ل  عة  نةجف

 لةكة
جاى رف اى خة لن  عة

 النف
لة عة نةنةا تةجف مف بةيف نةه  بةيف  وة

ى ۛسداح
بة مفـوة نةه  يف ا حي مة ةني كح ي  يه ـفي مة بحي يـر  فةـيفـخةرة يـاةعي ة  الجفـق ـب  ن وني ة لف بةـوح مفكمنـةـيفـعة

بةـت  ان الفـونيي ز  ۜ حةـرة يد  دي اىـحة ى تحن ذةا ۛساون نةـبة اي فة يف دة ة قةالةن  ـيفــالصح ﴾٩٥﴿ ۙ ماى دف رة
﴾٩٦﴿ واۜ ــف ـانف اىخ  تحن ذةا حة ت قةالةه  نةاراىۙ ـلةـعةـ جةاي ي  ا ـ ان غف  عةـفف وناي ۜـه  ق ـيفـلةــر  طفراى
﴾٩٧﴿ ا اسفـــفة اــمة ا اسفــهةـــظفـــوا النف يةـطةاع  مة وه   وة باىــقفــه  نةـــوا  لةـطةا ع ــتةـــــر 
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انةـكـ وة ذةا حف قةالة هن ة  م ـرة ۛي نفـمة بحي عف رة ااءة وة يد  ـفةا ذةا جة بحي ُۛده  ـلةــعةـــجة رة ااءة ة كح
نةا كف تةرة مف وة ۛضه  ي بةعف وج  في ئ ذ  يةم  مة ض  يةوف خة ف ي بةعف ن ف  وة ﴾٩٨﴿ د  عف بحيي وة  رة

ۜ ى قاح حة
نةا ضف رة عة ةمة وة نح هة ئ ذ  جة مة ينة يةوف ري ۙ ل لفكةاف  ضاى رف عة ﴾٩٩﴿ ور  مف الصح  نةاه  عف مة ۙ فةجة عاى مف جة

انةتف ينة كة ي اللحةذي ي ن ه مف في ااء  العف طة ي غ  ري كف نف ذ   عة
كةان وا لة  وة

يع ونة تةطي يةسف ﴾١٠٠﴿

ۛب س  ينة الفةحة ةذي اواكـ الح ر   فة
ذ وا النف ي يةتحةخ  بةادي نف ع  ۜ د ونايي م  ااءة ل ية الوف ﴾١٠١﴿ ۟ عاى ۛسمف
 ق لف

لف ك مف هة ئـ  ينة ن نةبح  ۛسري ةخف مة ب الف ۜاالعف لى ﴾١٠٢﴿ اا ة نح نةا اي تةدف ةمة العف نح هة ينةجة ري اف    ل لفكة
لى ن ز 

ينة  اللحةذي

ة مف ۛضلح ي ه  وة  ف ي ۛسعف ين نفيةا الفحة مف الدح  ه   وة
ۛسب ونة مف يةحف ةه   النح

ن ونة س  ي حف ﴾١٠٣﴿
ائ كة لن ينة ا ول ةذي واكـ الح ر  يةات  فة مف ب ان ب حه  اائ هي رة ل قة ب طةتف وة مف فةحة ال ه  مة العف ﴾١٠٤﴿ نفعاى ص 

ل كة جة اا ؤ له ـذن ةـهةـمف جةـزة اـم  ب ـنح مة ﴾١٠٥﴿ ن  مة الفـمف يةـه ـيم  لةـقيـفةلة ناىـمةـينـق ـوف زف ة  وة
ة ة الح نح ينة انمةــاي عةن وا ــذي ل واـم ـوة ﴾١٠٦﴿ يةاتييـكة اوا ان ذ  اتحةخة وا وة ر  ليي فة ر س  واى وة ز  ه 

ينة ال دي ا خة يهة  في
غ ونة لة يةبف ﴾١٠٧﴿ ات  ال حة ة انةتف الصح مف كة نحةات  لةه  س  جة دةوف رف ۙ الفف  لى ن ز 

 لةوف ق لف
ر   كةانة اداى  الفبةحف دة ات ـكفل  م  حي   ل مة بي  رة

دةـنةـلة ر ـالف ف  بةحف ﴾١٠٨﴿ ا هة نف لى عة وة ح 
اا ق لف مة ـة نح  اي

بةۛشر  النةال ﴾١٠٩﴿ لة دة قةبف فة ات   النف تةنف ل مة يكة بحي لةوفرة ئفنةا  وة ل هيـب  ج  ثف داىـمة م  دة
ج واـية رف اىـمف ي كمل ـثفـم  لة وحن ةـاي ـة يح نح ا ـال ا لنه مة لنمف كمـاي اح ه ـاي ۛـ وة نفــ  فةد  انةـكـ مة

﴾١١٠﴿ ااءة  بح ل قة لفـفة هيـرة مة لىـعة لفيةعف ي  مة لة كفـۛصال حاى وة ر  بةادةة  شف بح  ب ع  ا ــرة داى هي الحة
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019-MERYEM 
SÜRESİ

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 19-Meryem Süresi       /  Yaprak 02B Cüz 16 Süre 19 Sayfa 304

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04
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يةمة                  رف ة  مة ورة                  س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ى ا دنـاي ذف نة ﴾٢﴿ كف حفــذ  ت  ــر  رة بح كة مة ه  زة ــبفـــ عةرة ۛـكـدة ةا يح ر  ﴾١﴿ ۜـينـهنـكـا عاصا
نةرةبح   الةــقة هة نحيي وة ظفم   اي لة الفعة تةعة اشف ي وة نحي م  ﴾٣﴿ ة بح ااءى خةــــ ن ه ـــرة ىــف ــــدة ياح

يـنحي اي وة ﴾٤﴿ أفس  ۛشــال ة لةــيفـرح  مف الـــباى  وة
ا د ــنف  ب كم ىــق ـــ  ۛشرةب حكة  ـئ  اـعة ياح

ي لي وة ال ية  ت ــففـخ  نفالفمة ي  وةم  ااءي رة   وة

اق ــت  امفـانةـكف التيي عة بفـهةـراى  فةــرة
ث ـية يةـنيــر  ث   م ــي وة اجفـعفــل  ية نف انـر  وۛبۗ  وة ه ـلفـعةـق  ﴾٥﴿ نف ل ـنف د ــ لةم  ۛــكة وة ى ياح

 ا زةـية
اا كف ة ا ر  يح ـة نح م ـــغ ــكة  ب  ر ـبةشح ـــن اي ۙىــينـحفـه   يةــم ــسف  ا لة ﴾٦﴿ بح  ض رة ىـ رة ياح

بح   الةـقة يون  كمى يـةــالنحنرة لي ﴾٧﴿ نفه   ـــلف لةـعةــجفـمف نةــلة ىــم ــل  ۛســـبفــ قةم  ياح
بةر كنـنة الفـم  اق ـتي ال رةـــت   امفــا نةـكفلة م    وة ـــغ  ت ـــغفـلةــدف بةـــراى  وة قةــــي عة

ۛ  ـالة كةـقة ل كة بح  قةالةذن ة  هةـوة عةـ ه كة ـرة قةـلةيح ت كةـقفـلةـخة دفــيح ن   وة ﴾٨﴿ ىـع  ت ياح
بح  الة  ـقة ايـعةـــ اجفرة يةـلف  ل ۜـــــي ان ةى ﴾٩﴿ لةـبفـقةنف  ــم  ـاىـيفـك    ۛشــمف تةــــــل    وة

لنىـخةــفة رة جة عة ﴾١٠﴿ ية ـ  كة الـت ـقةالة ان ت ة ة النحةاۛس مةــلح ـكفلح ىـيةـۛث لةـلنــث ياح ال  ۛسو 
﴾١١﴿ م ـقة وا بـ ـوف مف النف ۛسبح ح  ه  لةيف اى اي حن اب  فةاةوف رة حف نة الفم  ىكذهي م  ياح ش  عة ةى وة رة
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حة نةاناىــوة ﴾١٢﴿ ينى خ ـيةاية تةـكنـذ  الفـحف ان ۜ  وة ة  ة وح نةاه  الفــتةاۛب ب ق  ۙكذح ـيف ى ياح مة ۛصب 
ى  ب ـــوة بة ال ـــراح يفـوة لةــــدة مفــــه   وة ﴾١٣﴿ ةــــنف لةــــم  ۜـــكن زة وة اـد  نح ۙــق ـــــ تةانة ـكف وة وةى ى ياح

ۛس مة  و  ل ـ  يةه ــيفـلةـعة لة م  ــوة مةــــدة  وة يةــوف وف ﴾١٤﴿ ةــــنف  جةكميـة ىـص ـــــعة اراى ـبح ياح
اذف  وة

مةۢــــية رفــتةاب   مةــكنـــالف رف ف يـكم ﴾١٥﴿ يةــية وت   وة مة  ي ــم  ۟ــث   حةــعةـبفـوف ى ياح
ةــفة نفـــم ذة تف  ــخةــا تح ﴾١٦﴿ انف ذ  اــل ـــنف الهفـم   تف  ذةـبةــتةـاي ۙـــرف ق ـاىۛشـانـكةــمة هة ى ياح

راىــۛشـبة ا باى  ـمف  ح ـه ـد ون  اا ـلفـاةرف ۛسـ فةجة ا ر وحةـيفــلة  ايـنة ةـمةـتةـــنةا  فةــهة اــلة لةـثح هة
ايـا لةــقة ح ن حفـالـب  وذ ــ الع يــتف اي نفـنفــ م ن ـمنـرحة  كة  اي

ىـق ــۛت  تةـنفــكم ياح ﴾١٧﴿ ىـۛس ياح و 
ـةالةــقة نح ا ـــ  اي ا س ــالنةمة ب ح ول  ــال رة ۗ  ـــرة ةهةك  ىــكن اى  زةـلة مــك   غ ــۛب لةــ ل  ياح ﴾١٨﴿

ي غ كمنحنى يـة القةالةتف  لةـون  لي م   وة ي  بةــلة ني ۛسسف لةـۛشـمف يةمف ك  مف الــر   وة ﴾١٩﴿
ل ـكف قةالة بح الة ـك ۛ قةـذن ة ـلةـعةوةــ ه ك  ـرة ل ـيح ـهةيح ۛ  وة يةـلـةـعةـجفـنةــن  ا ان ةىـه  ﴾٢٠﴿ ىـغ ــبة ياح

لةـحةـفة بةذة تفــتةـه  فةانفـتفـمة ﴾٢١﴿ حف رة ةاۛ ـةى م ـمةـل لنحةاس  وة كةانةنح ىــراى مةـمف  الوة ياح ض  قف
اــفة هةـاةجة لنىـمةـاالفــاءة اض  اي ع  الـج  خة ةـذف ۛ  قةالةتفـنح لةة  خف ﴾٢٢﴿ ى ياح كةاناى قةص  ب هي مة

ا ـــفة يهة نفــم نةادن ﴾٢٣﴿ ي م ــتةـيفـالةـية ا  وةـلة هنـبفـتح  قةـني  ذة
ىـياى مةـسفـنفت  نةـكم ياح نفس 

اي يـوة ه  ح ز ﴾٢٤﴿ اا الـت ـحفـتة ة تة هة نيي  قةـحفـلح بح ك  لة ـعةـدف جةـزة ىـحفـ تةرة ياح تةك   ۛسر 
﴾٢٥﴿ لة ةـذف ع   الــج ـك   ب ــيفـاي ى ــن ـاى جةـبــ  ر طةيفك ـلةـعةطف  ــا ق ـۛســة    ت ــلةـخفــنح ياح
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بزح

﴾٢﴿

ۙــالحة داى اشفـليـــك ـــفة قةـي وة ي  وة بي ي عةـرة ح ةــناىۛ   فةـيفـري ي ــا تةـا مح ة  م ـرة ر ـبةۛشــنة الفــنح
نحيي ت   ـنة اي حفذةرف ن ـل لرحة ماى  فةــ ۛصمن مةــيةـالفمة  ـلح ـكف نف ا ـلةــوف ۛـنف  ايوف ى ياح س  يـق ـفة اي و ل

مةـهي قةــتف ب ـتة اةـفة ا تةــوف يةـمةا ـيةال وا ـقةه ۜ  ــل ـم ـحفــهة دف ج م ـرف ـاىـيفـت  ۛشـئفـ لةقة ﴾٢٦﴿

ا ا ــۛت هنــا ا خفـية ال ۛســامف وك ــالب كةانة ر ونة مة اــرة مة ء  وة  وف
تفــانةـكف ﴾٢٧﴿ يــفة ىـر  اح

لةـاة ۛشــفة تف اي نفــم   مةــلح ـــكفۛف نـ ــيفـكفوا  ــال ـه     قةـيفــا رة ﴾٢٨﴿ ۛـغ ـك  بةـمح  ا  ى ياح
نحيالةـــقة تةا ۛبــك ــــالف يةــان ـتة  انالحن  د  ــبفـي عةـ اي ﴾٢٩﴿ ىـب ـد  ۛصـهفـمةـالف كةانة ف ي ياح

جة ي م ـلةـعةــوة كاى  الـني ا ـيف بةارة ۛصــنفـكمنة مة الوف يـانيـت   وة ﴾٣٠﴿ جة يـلةـعةـوة ۙـنةب  ني ى ياح
ى ب ـــوة بة لةـــوة ال ـــراح مفــــدة تيي   وة ﴾٣١﴿ ةـب  ةـال لنوة   وةــالصح ى ـت  حةـاد  مفـ مة وة ــكن زح ياح

ال ة ـوة لةيح م  عة لة مةسحة ت  يةوف ل دف مة و  يةوف ﴿٣٢﴾ الم وت وة يـعةـجفـية ةاراى ۛش لفني بح ىـق ـجة ياح
ل  يۛسىـذن ۛابفن   كة عي يةمة رف لة الفـ قةمة قح ـوف ة حة ي فيـالح يه ـذي ﴾٣٣﴿ ية مةـوة ى وف ياح ا بفعةث  حة

ا حن  انة ـكفمة ةـالنف يةل  لةـذة م ــخ ـتح ۙ س ــنف وة انةــبفــد  ذةاقةــحة ىــه ۜ اي ا ضن ﴾٣٤﴿ ر ونةـتةـمفـية
ة  نح اي ة وة ي  الحن بحي بـح وةرة مفكم رة ﴾٣٥﴿ ةـراى فةـالمف نح ا يةـا  ۜــكمـيةـنف فةكم ه ــق ول  لةـمة ون 

ةحف تةلةۛف الف اب  م ـفةاخف نفـزة ﴾٣٦﴿ وه ۜ  هنــب ـفةاعف اــد  اط  م ـــص  ذة يـــتةــسفـرة م ـقي
عفـالسف م  ﴾٣٧﴿ ۛ فةـه ـن ــيفـبة يفـمف ةـل  ل ـوة ينةـلح وام كف ذي ر  د  ـشفـنف مةـفة م هة يـ عةيةوف م ـظي

﴾٣٨﴿ الـب  مف وة ۙ يةـص ـبف ه  مةـرف ن  أفـية وف ونة  ت ونةنةاۛ لنك  ةال م  مةالظح يالفيةوف ل   في ين  ۛضلة بي م 
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

306



307

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 19-Meryem Süresi       /  Yaprak 04A Cüz 16 Süre 19 Sayfa 307

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

307 ﴾١٩﴿ َيَم وَرةو َمرع سو ﴾١٩﴿

ه  مفــوة النف ه ــوة مة الفــمف يةــذ  رف سفـوف ذف ق ـحة ة  اي يةــرة ةمف ض  ه ـالف ۛ  وة ة ـلةــففـغة يـمف فيـر 
﴾٤٠﴿ ةا نح ن  اي ث  نةحف ۛض نةر  ةرف نف الف مة اـعة وة هة ۟ لةيف ونة ع  جة نةا ي رف لةيف اي وة ﴾٣٩﴿ م  ي ؤف ن ونةـلة

ذف  لة قةااي ﴾٤١﴿ اذف  وة
بف تةاب ـالفك  رف ف يـكم ۜ ــاي يمة هي ةرن نح ىـــب ــقاى نةــي دحيـ ص انة ـه  كةـاي ياح

نفكة ـاى عة ۛشيف يه   ةبي اال  يـ ل البةت  ية ني لة ي غف ر  وة لة ي بفص  ع  وة مة ا لة يةسف ب د  مة مة تةعف
اا بة ية نحييت ـال نة قةدف  اي نيي م  ااءة اـالف جة لفم  مة ةب عفـلةمف ية ع  يـأفت كة فةاتح كةـالهف ناي د  ﴾٤٢﴿

اا تةالبةت  ية ب د ــ لة ة عف ةـالشح نح ۜ  اي ة يفطةانة انةـكفطةانة ـيفـالشح ﴾٤٣﴿ اطاى ۛســص  ىــرة ياح و 
اا ايت ـبة ال ية ح ن اف   النف يةـ اي كة عةــي الخة سحة نةــم ذةاب  ـمة ﴾٤٤﴿ ن  من حف ىـعة ل لرحة ياح ص 

ي تي ل هة نف ان ب  النفۛت عة اغ  قةالة الرة ﴾٤٥﴿ ن  من حف ل كمتـةـ فةالرحة يفطةان  وة ة ىـونة ل لشح ياح
قةالة ﴾٤٦﴿ ا هيــبف اايـية ۛ لةـرن ج ـتةـنفـمف تةـنف لةـئ ـيم  ةرف ةـمةـه ل لة ا هفـنح نيي مةـج ـكة  وة ىـل ـرف ياح
﴾٤٧﴿ ۛ ۛسـيفـلةـلة م   عةـۛس بحير  لةكة ـف ـغفـتةـاة سفـكة ةۜي ـرة نح ىـف ـي حةـ بيانةــكفه  ـــ اي ياح

نف د ون   ع الحن م  الدف ي واـ وة بحي ى رة ا سن ا   عة ة ال ك ونةاللح ل  تةز  العف ع ونةكموة ا تةدف مة مف وة
ا  اعفــلةــفة ة مةـه ـزة لةــتةــمح ونة  ــب ـعفـا يةـمف   وة نفــم د  ﴾٤٨﴿ اـب  ياء  ـد  عة بحي ىــق ــۛش رة ياح

﴾٤٩﴿ ۙد  و  ن    هةالحن  ا ايسفـنةالةـبفـ وة يةـحنــه  وۛبۜ  وةـعفـقة وة  ق 
ىــب ــنةنةا ـــلفـعةـلحىجةـكم ياح

﴾٥٠﴿ وة نةالةـهة وة حفـه ـبف نف رة جةـت ـمةـمف م  مف  ل ـنةالةـلفـعةــنةا وة ق  عةـانة ص ـۛسـه  ۟ـل ـدف ى ياح
﴾٥١﴿ اذف  وة

تةاب  ف ي رفكم ى  الفك  ةه  كةانة م وسن نح لةصاى وةاي   م خف
ولى انةـكف س  ى رة ياح نةب 
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سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿

هة وة نفه  ـلة نةاــبفـوة م  ﴾٥٢﴿ نف نةادةيفنةاه  م  ان  وة ن  ب ـجة ةيفمة الف بف الطح ور  ة قةرح ىـنةاه  نةـوة ياح ج 
اذف  وة

تةاب  ف ي رفكم ةه  كةانة الفك  نح يلة  اي عي من ايسف ﴾٥٣﴿ اا ت نة مة حف اه  هن رة ىـالخة ياح ر ونة نةب 
الهفـأفم ــانة يةـكفوة ةـل ه  ب اــلةـر  لنوة ـصح ﴾٥٤﴿ د  وة عف قة الفوة  ۛصاد 

ولىانة ـكف س  ۛـنة رة ى ياح ب 
اذف  ب  تةاـك ـالف رف ف يــكموة ﴾٥٥﴿ ال ةـوة بح دة ــنفــ  ع كةانةوة     وة ــكن زح ض ـــ مةهي ــرة ىـرف ياح

﴾٥٧﴿ فة رة اــاه   مةـنةــعفــوة ىـل ــناى عة كة ياح ﴾٥٦﴿ ي ري دف ةۛس ـاي نح يانةـه  كةــ اي دحي ىاۗـب ـنةقاى ــ ص  يح
نف محة م  وة ا ةـئ ــــا وللن يـــكة الح نةالحن مة ــعةــنة النفـذي مف م  ه  لةيف نة م   عة يحي ةب  ةة  ذ  نفـالنح يح دة رح  مة ان
نةاۜ تةبةيف اجف وة يفنةا دة نف هة محة م  لة وة اايـي رة ايسف يمة وة هي بفرن ةة  اي يح نف ذ رح  م  عة ن وح   وة لفنةا مة مة حة
لةۛف نف فةخة م  ﴾٥٨﴿ ذةا مفـلةيفـعة تفلنىـت  اي يةات  ه  ن  ان من حف رح وا الرحة داى خة ة جح  س 

ى ياح ك  بـ  وة
نةـية وف لفقة مف خةـعفـبة ه  ةـلفـد  اتح لنوةة وة ة وا الصح ات  فةۛسوفـبةـف  الۛضاع  وة هة ة واالشح ۛف ع 

نف مة ة انمة ايلح عةـتةاۛب وة لةـنة وة ائ كة يةـحاى فةـۛصال  م  لن ل ونةـا ول خ  ةةة دف نح الفجة ﴾٥٩﴿ۙ ى ياح غة
ةــنحةات  عةـجة ن   الح عةــدف ي وة ن  دة ــتي من حف ادةه ـبةـع الرحة ﴾٦٠﴿ ي  لة ۙــوة ـاى ونة ۛشيف لةم  ظف

ية مةـلة ا لةـع ونة فيـسف ۛسـيهة ة لح واى اي ۜـغف ماى لة ﴾٦١﴿ ۜ يفب  ةه  كةانةب الفغة نح ى اي أفت ياح ه  مة د  عف  وة
ي ن ور ث ـالف لفكةـت  ةتي ةة  الح نح جة ﴾٦٢﴿ لة ق ـه ـوة زف ا بـ ـمف فيـه ــمف ر  عةكذيهة ةى وة ىــش ـرة ياح

ا نة مة ب ـنةـتةـوة ة لح ة ل  اي ۛر  ـاةمفــزح بح كة ابةــ لةرة نةـيفـه  مة ﴾٦٣﴿ نف نفـع  م  نةا مة ى انةـكة بةاد  ياح تةق 
﴾٦٤﴿ يف يــــال اخةــدي مة ابةــفةــلفــنةا  وة مة ل ــيفــنةا  وة ا كةــنة ذن مة ۛ وة بح انة ــكة ۛــس ـ نةكةــرة ى ياح
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اصف رفــب ـطةـوة ةرةبح  مةــ السح ض   وة ةرف الف ا ت   وة وة ا  فةــه ـنةــيفــابةـمن دف ه ــب ـــا عفـمة
ية ذةا مةان ـۛســالف نفول  ـق ــوة اي تح ـا م ـ ءة ﴾٦٥﴿ ت ــل  بةادة ۜ هةــع  ۟ـم  لةـلةـعفـتة لفـهي ى ياح ه  ۛسم 
لة ية الف نفــكم ذفــالوة ة  الان ـۛســـر  نةاه ــقفــلةـاخةـنح ﴾٦٦﴿ ۛف   ا ــۛسـلة ىــرة ج  حةـــــخف وف ياح

بح كةوة ـــفة ةـحفـنةــ لةرة نح رة الـه ـش  ةـمف وة ينةـيةاطيـشح ﴾٦٧﴿ نف قة لةـم  ـاىـبفل  وة مف يةك  ۛشيف
ة لةـــث  عةــنفــنةــمح ة  م ـز  نفــنح ﴾٦٨﴿ ة لةــث  ةـحفـن ـمح نح رة لة جةــحة مف ـه ــض  ةـهةـوف ۛـمة  ج ـنح ى ياح ث 

ةـث  ن  مح لةم ـالعف لةنةحف ﴾٦٩﴿ ة  الـلح  شيـكم ن  لةىـعة دح  ـۛش مف  الـه ــيح  يعة من حف ۛـت ـع  الرحة ى ياح
اينف م  د كمنـفـوة ار  وة ة لح اۛ كة مف اي لنىـعة انةـهة ﴾٧٠﴿ ينة ةذي لنـه  ب الح اص ـى ب ـمف الوف ىـل ـهة ياح

ة ن ــث  يـنةــمح ة جح  ينة اتح ةذي نةـقةـالح ا وة ةال ـوف الظح ينةـميـذةر  ﴾٧١﴿ بح كة تفماى مةرة ۛـ حة ى ياح ض  قف
ذةات  اي يةـعة لنىــتفـوة مف ان ه  ي نةات  قةالةـيح ــنةابةـات ـلةيف ةذي واكف نةـالح ر  فة ﴾٧٢﴿ ىـفي ياح ث  اج  يهة

مفكف وة ﴾٧٣﴿ ينة ةذي اواۙ اليح ـ انمةل لح يقةـالف ن  ري ن  ـفة ر مةـخة يف اماىـيف ۛسن  قة الحف ىـنة  وة ياح د 
نفـــلف مةــق  ﴾٧٤﴿ ن  ه ـقة نفـمف  م ـه ـلةـبفـنةاقةـكذـلةــالهف ة  ۛسن ـالحف مفـرف ث يـاثـال ءف ر  اىـاى  وة

ا مة لة انة  ف يـكف لة دف  لةــمفـيةــلفــة    فةــالضحة ن  ه ــد  من حف ىۛ حةـــمة الرحة اىـداح ا تحن الوف ذةا رة اي
رح ــۛش ةـــوعةـي  مح ونة   اي ة اي ذةاۛب وةـعةـاالفـد  اعةـمح ة ونة مةـلةـعفـۛسيةـةةۜ  فةـاالسح وةــنف ه ـم 

يـــوة ية ةالحن د  ـزي يـــ الح ا ه ـتةــنة اهفـذي وف ۜىـــدة دى ﴾٧٥﴿ الضفـكةـمة داىـنفـف  ج ـعةـاناى وة
﴾٧٦﴿ الف ا ل  ق يةات  بةاـوة ة ات   خةــالصح دة ـر  ع ـيفـحة بح كةنف ىـ  ثةرة داح رة ر   مة يف خة اباى  وة وة
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لةعة ـة الطح ﴾٧٧﴿ الـفة ال ة ۛتـيف رة ي ـالح ب كفذي رة يةـفة تةيةــات ـان قةالة لة ون الىـنةا وة ة مة ۜ نح لةداى وة وة
ۜ ۛسـكف ة ت ب كذنـةـلح ﴾٧٨﴿ ةۛب الم  ــيفــغةـــالف ن دة ــنفـــذة ع ـــخةـــاتح من حف ۙــهفـ عةالرحة داى

نة ث ـوة ايةــر  يةــه  مة نةاـيــأف تيــق ول  وة ﴾٧٩﴿ ا ية دح  لةـمة نةم  ۙ نةـه  م ـق ول  وة ى داح ذةاب  مة الفعة
﴾٨١﴿ ة اتح ۙـمف ع ـه ــوالةــون كمـيةـةى ل ــهةــ انل الحن نف د ون  ـذ وا م ــخةــوة ى زاح ﴾٨٠﴿ داىـــفة رف

مفــه ـيفـــلةــعة ۜ   ۛســكف ة ر ونة  ب كذــيةــــلح ونةـــون ـــكممف  وة يـةـــه ـــــبةا دة ت ــع ــــف 
ا ال رةــمف  تةــــلة ال ة ۛسـنح ةـنةاالــلفـــا  الرف يــاف ـكةـلةى الفــينة  عةـيةاطيــشح نةـري ﴾٨٢﴿ ۟ــــض  ى داح

﴾٨٤﴿ لفـعفــلة تةــفة ۜ  ايـه ـيفـلةـعة جة ة مف ا نةــنح ۛــمف عةـه ـدح  لةـع ـمة ى داح ﴾٨٣﴿ ۙـه  زح  ؤ ـتة ى مف الزاح
نة وق ــوة ينة س  مي ر  جف الفم  ﴾٨٥﴿ الفـية ر  ش  مة نةحف ةـم ـوف لةىـتح ينة اي ن   قي من حف ففالرحة ۙـوة داى

ةــونة  الــكمـــل ــــمفــــلة ية ا عةــــــشح ةةــــفة ﴾٨٦﴿ لن ةـــــهةــــــى   جةـاي ۢــــــنح مة   و   رف د اى
قة ةـال ـوة ذةــخةـــــوا  اتح ﴾٨٧﴿ ة  مة لح حفـالدة ـنفـذة   ع ــخةــ اتحةن   ـــاي ۢــ  عةن ـمنـرحة داى هف
ات ـــتة وة من اد  السحة كة ﴾٨٩﴿ ۙـيفــمف ۛشـت ــئفـدف ج ــقةـلة ى داح ـاى اي ﴾٨٨﴿ حف ن ـالرحة لةمن ۜـ وة داى

اــعة النف  دة وف ﴾٩٠﴿ تةـفةـتةـية ه   وة نف نة م  ةرف رح  الفـطح تةخ  ض   وة ةرف ۙـنفۛشقح  الف ى داح بةال  هة ج 
 اينف

نف لح ـكم مة ﴾٩٢﴿ ا مة ي وة بةغي ن  يةنف من حف ۜ النف ل لرحة لةداى ذة وة يةتحةخ  ﴾٩١﴿ ن  من حف ۛ ل لرحة لةداى وة
دف  الحفـلة مفـيه ـصنـقة ﴾٩٣﴿ ات  ف ي وة من ض  السحة ةرف الف  وة

ا ة لح ن  انت ي اي من حف ۜالرحة بفداى  عة
﴾٩٥﴿ تيــه ــلح ـكم وة مة الفـــيه   يةــمف  ان رف داىـــة    فةــمةـينــق ــوف ﴾٩٤﴿ ةـــوة عة ۜــمف  عةــه  دح ى داح
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ا نحةمة ﴿٩٦﴾فةا  ة نح ينة اي ةذي ن وا الح ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة  الصح
ل  عة م  ۛسيةجف ن  لةه  من حف  الرحة

ى داح و 
كة مفـوة ﴾٩٧﴿ نةاه  ب  رف ة رة ب ـيةسح ت ـل ۛسان كة ل ت بةشح  ينة وة ةقي تح رة ب ـنفـه  الفم  ماى ل ـقة هيـذ  ىـوف داح

﴾٩٨﴿ نةا لةكف مف الهف لةه  نف قةبف ۜ م  ن  لف  قةرف  هة
سح  مف ت ح  ه  نف نف م  د  م  ع  الوف الحة مة  تةسف

زاى كف مف ر  لةه 

هن                   ة  طن ورة                   س    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ة تة لح ةىكن ذفــاي رة ﴾٢﴿ ا اننة ـق ــالفكة ـيفــلةـــنةا عةـــزة لفـنف ال اـمة ۙىــشفــتةـــ ل رف قن ﴾١﴿ ۜـــطن هن
ةـنفـتة مح يلى م  ۛض  وة قةـلةـنف خةـزي ةرف ات الف وة من لنۜىــ الفالسحة ع  ﴾٣﴿ نف يةـل  ۙىـمة شن خف

ات     ا ف يـه  مةـلة وة من االسحة ﴿٥﴾ وة مة ن  من حف لةىاللرحة ىـالف  عة تةون ش  اسف رف عة ﴾٤﴿

رفـهةــجفــنف  تة اي وة ﴾٦﴿ ا بة يــف  مة ض   وة ةرف اــه ــنةــيفــالف ا تة مة مة ةـۛت الـــحفــ وة ىــثح رن
لناللحن  ا اي ة ـــــــ   لة لح ۜـــــــه هة اي وة ﴾٧﴿ ة ا ـ  فةوف ل ـقةـب ا لف ىــلةـعفــه  يةــنح فن الخف ة  وة رح م  السح 

ذف   اي
ان نةاراى رة ﴾٩﴿ ۢى يث  م وسن دي لف التنيكة حة هة ننى﴿٨﴾وة ااء  الفح سف مة ةسف لةه  الف

بةس ـقةـب  الة ل فةقة ةهف اييكمامف ه ـ ل  ح ن اوا اي نة ـث  ت  ـان ــــعةـلة ناةرىاسف يـ ىـلـ تي اـ م مفكمان هة نف
ايي ح ن اي ﴾١١﴿ ااالــلةـفة ة ا ن ــتن مح ية يةـــيهة ىــام ـود  وسن ﴾١٠﴿ د  عة ةار  لةىـالوف الج  ه دىى النح
﴾١٢﴿ بح النةال  نحةكة  ب ـيفـلةـعفـعف   نةـلةــ  فةاخفكةــرة ۛ  اي اد  الفـلف اـكة ۜىـدحةس   ط ــقةــم ـوة وى
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ـة اي ـيــنح ال  ناي االحن النـة   لة
ا ة لح ـــهة اي لن اي ﴾١٣﴿ النةا  ىوة وحن ا يـ  مة ـعف لـ  ـتةم  تـ كة فةاسف رف ـتـة اخف

ة نح ـيةـة  اي تـ  ــةة ان اعة ة الـسح ﴾١٤﴿ ـال دفالنـة ـــبـ  ـۙي  وة  فةـا عف ي ال ني ـــري ـــذ  كف لنوةة لـ  ة ـــم  الــصح ق 
كة ة نحـة ـدح ــص  يـة ﴿١٥﴾فةلة ىكف ال زن جف تـ  ا لـ  يـهة ـفي  ـاد  ا خف

ىكم عن ا تةسف س  ب مة فف ـلح  نـة
ـلفــكة ا تـ  مة وة ﴾١٦﴿ ا  مةــنفـعة م ــنف لة ي ــهة ةــن  ب ــؤف اتح ا وة يـعة هةـــبةـهة ىـــتةـــه   فةــون دن رف

ـية ۛ ال قةالة ه  ــۛصاية ــوة عة ا وة تـة ــهة يف ـلـة ـــؤ لاعة ة ـشح  ال كح ه  ﴾١٧﴿ ين كة يةـمي ى  يةابـ  م وسن
ا  القةالة ـهة ــق  ى لف ـوسن ام  يـة ﴾١٨﴿ ا عةـب  ل يةـهة ي وة نةمي ا لنى غة يهة انر ب  في ىـخف ا  مة رن

ـفف  ـخة لة تـة ا وة هة ــذف ﴿٢٠﴾قةالة خ  ا فةـا  فةـاة ـيهة ــقن ـية لف ى ذةاه  ـعن ـسف ةــة  تـة ــيح حة ﴾١٩﴿

دة ـمف يـة ــم  اضف لنى وة ـكة كة اي ـنةاح  جة ﴾٢١﴿ لنـى ـا الف ون ــهة تـة ـيـرة ـا سي يـد  هة ـعي ۛسـنـ 
نةا ا تـ  يـة ـنف ان كة م  يـة ر  نـ  لـ  ﴾٢٢﴿ اءة ـۛضا يف ـر جف بـة خف ــنف تـة ر  م  ـيف ان غة ـوء  ا ـةى س  ۙىيـة رن  ا خف

حف لييرةبح  قةالة رة ﴿٢٤﴾ اشف ۟ى ةه  طةغن نح نة اي وف عة رف لنى ف  ذفهةبف اي ﴿٢٣﴾اي ۛىـالفك  رن بف
ۙي﴿٢٧﴾ نف ل ۛساني ةى م  دة قف ل لف ع  احف وة ﴾٢٦﴿ يــية وة اي رف ل ۙيــمف ال سح  ري ﴾٢٥﴿ ۙي دفـۛص ري
ۛي﴿٣٠﴾ ر ونة الخي ﴿٢٩﴾هن لف ـعة اجف نف ليي وة يراى م  زي ۙي وة لي الهف ﴾٢٨﴿ ي  لي وا قةوف ه  قة يةفف
﴾٣٣﴿  كةيف

كة ۙ ن ۛسبح حة يراى ثي كة ﴾٣٢﴿ يـالشف وة ه  فاي كف ۙيـالمف ر  ري ۙي﴿٣١﴾ ري ا الزف دف ب هي د  ا شف
ــيۛت قةالة قةـدف تي ا ون ﴾٣٥﴿ كة نحـة  اي

ـيـراىكم صي ـنةابـة ـنفۛت بـ  ﴾٣٤﴿ كة ك ــرة ـذف نـة  وة
ۜكف يراى ـثي

ـــرن ۙى﴿٣٧﴾ ة ةى  ا خف ــــرح ـيفـكة  مة ـلـة ةا عة ـنةــنح ـدف مة ــقة لـة وة ﴾٣٦﴿ ىـم   يةالةكة ؤفـس  وسن
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ـيه  ف ي في ــذ  ذ  الن  اقف ةاب وت  فةاقف يه  التح في ﴾٣٨﴿ اى لن اا اي نة ـيف حة ذف الوف ۙى اي اي وحن ـكة مة ا مح 
ـد  عة ۜوح  وة ه  ـي لـة ـه  ف  لفـق  ـيةـمح  فةـلفـيـ  اح  الف ة السح ــيةـمح  بـ  ـــذف ه   ــل ــالف ـأفخ  ــد  يـة وح ليي عة
ي شاي ذف تةمف  اي

ت كة ا خف ﴾٣٩﴿ يفت  اللفقة  وة
لةيفكة ۛي عة نحي ةةى م  بح حة نةعة مة ل ت صف لنى وة ۢي عة ني يف عة

اى اي كةــمح  ا  لن جةـه ۜ  فةـل ـف كذيـة نفــمة لنىـمف عةكمـــد  لح  ال لفــ هةفةتةق ول  نةاكةـعفــرة
نة مح  م  الفغة

ة عةــتة يفـكف رح تةـن ـيفـقة لة ا  وة قةـحفـهة ۜ  وة نة ةـنةـساى فةـففــۛت نةـلفـتةــزة نةاكةـيفـجح
لنى ر  عة قةدة فة ةاكة  ف ـتةـوة يـوناى   فةـت ـنح ينة فاي ني يةـمة ل ـالهف لةب ثفۛت س  ةـــنة ث ـدف ۛتـئفـج  مح

ذفهةبف يةاتيي النفۛت اي الخ وكة ب ان وة ﴾٤١﴿ اصف ۛيـوة سي ت كة ل نةفف طةنةعف ﴾٤٠﴿ ىـم  يةا وسن
﴿٤٣﴾ لةه فةق ولة ذف ااايـهة اي ةـلنى ف  بة نح نة اي وف عة ۛىـه  طةـرف غن ﴾٤٢﴿ ي ذ  تةن يةا في لة  وة

ۛيكذ ري
ـةالةـقة بح ااــرة ةنة نح اف ـــنةا  نةـــ اي خة ﴾٤٤﴿ لىــقة ةه   يةـعةـناى لةـيح ــ لةوف ةـتةـلح كح ية ر  الـذة ىـخفـــوف شن

ــني ـة نح اا اي ـافة ــخة تـة ـ ىقةــالة لة ــعة ااكممة ـمة ﴾٤٥﴿ ر طة عة النف يةـيفـلةـالنف يةفف اا الوف ىــنة طفغن
ــولة  س  ـارة ـة نح ا اي ـولة يةاه   فةــق  ـكةفةـأفتـ  بحـ  ــلف رة س  ـنةا فةــاةرف ـعة مة ى﴿٤٦﴾ الرن ع   وة مة السف

لنى عة يــبة لة ناي اايـي رة ۜ قة ايسف مف بفه  ذح  لة ت عة نفـئفـج  دفـوة ۜ نةاكة ب انيةة  م  بح كة الرة ةـ وة م ــسح لة
نحةا ة اي اا النح نة لةيف ية اي لنى قةدف ا ونح  ذةاۛب عة ذحةۛبكف نفـمة الفعة ﴾٤٧﴿ ـة ن ـمة ى بةعةـاتح الفه دن

نةا قةالة ـ  بح ة رة ـطنىـي العفذييالح ﴾٤٩﴿ نف  اقةالة فةمة ك مة بـح  ىرة لحنى﴿٤٨﴾ يةا م وسن تةوة وة
﴾٥١﴿ ال  ا بـة لنى قةـالة فةـمة ـر ون  الف ون ــق  الف ﴾٥٠﴿ ةـكم ه  ث  لح لفقة خة ء  ة هةــۛشيف ىــمح دن
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ا ع ـم ـلفـــع  حي دة ـنفـــهة بي يرة يةـتةـــكن في ۛ  لة حلح  ـــض ـــاب  بي يةيــرة لة ى ـــنفــ  وة سن قةالة
لة لة ال عة ي جة ۛض مةكمـلحةذي ةرف ۛسلةكة لةـهفـم  الف ا س ـمف فيكمـداى وة لىـب ـيهة ﴾٥٢﴿

﴾٥٣﴿ نة لة م  النفزة ا وة مة ة ۜ فةاالسح ااءى نةا ب ـء  مة جف رة اجاىــاةخف وة بةات  ۛشتحنىــنة نفـم  هاي الزف
ا هة ـنف ﴿٥٤﴾م  ا ك ل وا وف عة ارف امة وة ة فيكمالنفعة نح ۜ اي ل كة يـمف ية ذن ن ۟ى ات  ل  ولل يـلة النح هن
دف لةقة وة ﴾٥٥﴿ نةا لةقف ا ن  مفكمخة هة نف م  ك مف وة يد  ا ن عي يهة في ج ك مفـوة ر  ى خف رن ةى ا خف تةارة

نةاقةالة ـتـة ـئف ــنف الج  ــنةا م  جة ـر  خف تـ  ﴿٥٦﴾ لـ  يف يةات ـالرة ا فةـنةا ك ـنةاه  ان ةهة البنـلح ةۛب وة ىـكةذح
ةـيةـت  أفـنةـلةـفة م  كةـنح ر  حف لفـب س  عة ل هي  فةاجف ثف ﴾٥٧﴿ ض  كةـنةا ب ـالرف ر  حف ىـ  يةا م س  وسن

﴾٥٨﴿ بةـنةـيفـبة ن ـيفـنةا وة داى لة ع  وف ل ـنةكة مة ه  نةـخف الــف  ا لة ن  وة ىـس  اناىـكةـۛت  مةــنف حف وى
لحنىــتةـفة وة ﴾٥٩﴿ ع ـ مةقةالة النحةاس  ض كمد ـوف ۛشرة النف ي حف ينةة  وة م  الزحي ىـمف يةوف حى

ــلةقةـالة يف ـى وة ـوسن ـمف م  ـه  مفكم لـة ﴾٦٠﴿ عةـف  ن   فةـرف ه    ث ـيفـكف عةـمةـجةـوف ة الــدة ىـتن مح
قة دفــوة تة وا  عةــتةـــففـــلة ۛـــعةــمف  ب كمـــتةــــح ـسفــي ــاى  فةـذ  بــكفالحن  لةى ـــر  ذةاب 

اــتةـفة ع  ه ـوا المفـنةازة ىـه ـنةـيفـمف بةـرة ون الۛسرح وا النحةجف مف  وة ﴾٦١﴿ اۛب مة ى ن ـخة تةرن افف
ان   النف يـدة ري ان   يـ  ـــرة ـۛساح  ــذةان   لـة اوا  اينف هن ـاقةـال  جة ر  خف ـنفكم يـ  مف م  ﴾٦٢﴿

وا ع  ـم  فةـاةجف ﴾٦٣﴿ ض  ا مفكمالرف مة ه  ر  حف ت ب س  يقة بةاب طةري هة يةذف ثفلنىكم وة م  الفم 
﴾٦٤﴿ دة كف قةــدف الكميف ىۛ  وة وا ۛصـفاح تـ  ة ائـف مح ـ  ـحة مف  ث ــلـة ـن  فف مة مة ـيةــوف ـلنى الف ـعف ــتـة اسف
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﴾٦٥﴿ ىــام ـال وا يةـقة ا ا  وسن ة مح اـق ـلفـــاالنف ت ـاي ة مح اي لة مةكماالنف نـةـية وة ة ىـلف ال نفــونة الوح قن
ۛـاللف لفـبة وا يح ه مف ي خةق  ص  ع  مف وة بةال ه  لة يحةل ـ فةا ذةاح  ه ـاي ر ـنف س ـ م يف مفحف ة ه  نح اـال هة الةـقة

 ق لفنةا
 تةخةفف لة

نحةكة النفۛت اي ﴾٦٧﴿ جةۛس ي فةاةوف هي في س  ةى نةفف يفة ى خي م وسن ى﴿٦٦﴾ عن تةسف
اللفق  ا وة ي  مة ين كةفي ا تةلفقةفف يةمي ۜ مة وا اۛصنةع  نحةمة د  ۛصنةع وا  اي يف ۜ كة ر  ۛساح  لنى﴿٦٨﴾ ةعف الف

ية ة  فةا لفق  رة حة  السحة
داى ة جح اوا  س  ةا قةال  نح بح  انمة ب رة ﴾٦٩﴿ لة ل ح  وة ر  ي فف اح  يفث  السحة التنى حة

ير  بي ه  لةكة ـة نح ۜ اي ت مف لةه  قةـبفلة النف انذةنة لةك مف ـنف م كمقةالة انمة ﴾٧٠﴿ ر ونة وة ىهن م وسن
ف  لة خ  يـة ة اليفد  نح عة ۛ  فةلة قةطح  رة حف ك م  السح  لحةمة ي عة لةك مف كمالحةذي ج  الرف نفمف وة م 
﴾٧١﴿ ي ك مف في لة ۛصلح بةنـحة  ج ذ وع  وة

ة نح لةم  لةتةعف ل   وة اا النحةخف نة ـ   اليح
ى الۛشدح  البفقن اباى وة ذة عة

فةاقفض  ث ـن  نفـلة قةال وا كة عةـؤف ااءة لنىـرة ا جة نةنةانمة ي فةـي حـبةـالف م  الحةذي نةاــطةـنةات  وة رة
اا  ة نح ةااي ـنح بح نةاانمة ب رة ﴾٧٢﴿ نف ااال ةـمة نح ۜ  اي ا تةـۛت قةاض  ه  الفـقفــمة ذ  ي هن وةة الـحةـضي نفـين يةاۜـدح 

الحن وة لةـغفـيةـل  رة اـانةـطةا يةـنةاخةــف  مة  ا الـا وة
هفــكذ ۜـحفــسح ــال نةـــ  م ه ــيفـــلةــنةا عةـتةــرة ر 

ة نح ةأفت   ــنف يةــه  مةـاي بح ماى  فةـجفــ  م ه ــرة ة لةــر  ةــهةــه   جةـا نح ۜــنح مة ﴾٧٣﴿ البفـخة ر   وة ىــيف قن
نف مة ـلة يةأفت هي وة م  ناى قةدف عة م  ـؤف ات  م  ال حة ة الصح ﴾٧٤﴿ ية وت ــلة ا م  يهة ية في لة ىــوة ين حف

ي  ري ن  تةجف دف نحةات  عة نفجة ا م  ت هة حف تـة ﴾٧٥﴿ م  ائ كة لةه  لن ات  الف فةا ول جة رة ة لنۙىـالدح ع 
﴾٧٦﴿ ة نف ار   خةـــــالف ينة فيـــــال ــهة ذن ل ـــيـدي اۜ  وة اؤ لا  مةـــكة جةــهة كحنــــــــنف  تةـــزن ۟ىـزة
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يقاى﴿٤﴾ طةري لة حةـوة دف الوف لنىــيفـقة اا اي ىــم  نة ا ب  وسن ر  ي فةـع ــالنف السف بف لةـاضفـبةادي مفـه ـر 
مفـبةـفةاةتف ه  ن ـ ف عة وف عة رف ﴾٧٧﴿ ية يـف  ر  تةـبةـالفبةحف اف ـساىۛ لة تة دة خة لة كاى وة ىـخفـرة شن

الۛض ة ـوة عةـف لح ن ـرف وف ﴾٧٨﴿ اغةــيةـالف نةــمف م ــه ـيةـش ـغةـهي فة ن و د ـج ـب  ۜــه ـيةــش ــمح  مة مف
ي يةا ـناي لة بـة اايـي رة نةا قةدف ايسف يف نفكم النفجة وح  مف م  د  مفكمعة ﴾٧٩﴿ ه  مة ىقةوف دن ا هة مة  وة

ان ۛب مفكم نة جة ةيفمة الف لةيـف الطح ور  لفنةاعة ة نةزح ة م كموة نح ى الفمة لفون ة السح وة نةا دف عة ون وة
نف ك ل وا ـبةات  م  ـنةا طةيح  قف زة ارة  مة

ةكم لح يه  فةيةح  ا في وف طفغة تـة لة لةيـف مف وة مفكمعة ﴾٨٠﴿
ي لة نحي اي ار ـوة ة فح غة ﴾٨١﴿ مةـۛضــغة ۛي وة ي ـۛضــغة ه ـلةيفــعة لفـل ـحفــية نفـبي دفـفةبي ىــ هةقة ون

اا مة  وة
لةكة جة نف العف  عة

كة م  قةوف ﴾٨٢﴿ نف نة تةاۛب ل مة انمة  وة
لة م  عة  وة

 ۛصال حاى
ة ى ث مح تةدن اهف

ء  مفـه   قةالة ا اى ا وللة لن ي عة لفت  الثةري ج  عة  وة
لة بح   يفكةـاي ى رة ضن ل تةرف ﴾٨٣﴿ ىـم  يةا وسن

ا قة ـة نح الــقةـالة  فةــا  ـد  كة  وة ــعف ــنف بـة ـــكة  م  مة ةا قةــــوف ــنح ـــم  ـــــدف فةــــتـة ــه  ـة ۛضــلح ﴾٨٤﴿
ـفاىۛ  قةـالة ــبةانة الس  ــضف ــهي  غة لنـى قةــوف م  ـى اي ا ــوسن ــعة م  جة فةـرة ﴾٨٥﴿ يح  ر  ام  ة السح

بـح مف  كمدفـع ـمف  يةـاللة عفمفكمرة لةيـفطةالة ــناىۜ الفةــۛســداى حةـــ وة م كمعة م ـا قةـية وف
لةيـف ة عة لح ح  ـمف النف يـة ـ  دف ت نف كمالمف الرة ۛضب  م  بح مف غة ت مفمفكمرة لةفف د  فةاةخف ـهف الفعة

ااقةـال وا ـلفــنة ـمح  ةا ح  ـنح ـك  لن ـنةا وة ـلفـك  مة ـدة كة بـ  ـوف ع  ـنةا مة فف ـلـة اا الخف ﴿٨٦﴾ مة يـمة دي ع  وف
﴾٨٧﴿ اراى  زة ينفــم الوف م  فةـقةـنةة  الفـ زي ذة ففـوف ا فـةـقة ل كة اللفكفنةاهة ىــذن ام  قة ة ۙـالسح يح  ر 
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ه ـــهن لن اا اي مفكمذة جة لةــاة خفـفة مف  ع ـــرة ار   ـــه  خ ــۛسداى  لةـلى جةـجفــه  ال واـقةـفةوة
وف نة  الـــلة يةــــفة ال ة  ية رة ج ـــلح مفــه ــيفــع   اي لةـــرف ﴾٨٨﴿ ى  فةــه   م ـلن اي وة ۜــو سن ية نةس 

الةــقةدف  ـــقةـــوة لة ﴾٨٩﴿ لىۙ ـــقة لة يةوف لة نةــمف  ۛضـه ــــل ك   لةـــمفــ وة ى   وة ۟ــففـــــراح عاى
نحة اي وة م    ايـــا قةـل    يةـــبفــنف  قةـــر ون    م ــــمف  هنــه ـــــلة ة وف ا ف ـــنح ۛــــمف  ب ــت ــنفــت ـــمة هي

رة حةــبفــنف نةــ لةال واـقة ﴾٩٠﴿ ة بـح ن كمرة من يم  الرحةحف ري اوا المف يع  الطي ةب ع ونيي وة  فةاتح
ـــــــر ون قةـــالة ـا هن ﴿٩١﴾ يـة ا ه  عة لةيف ج ـتحنى يةـحةنة ـيـفيكن عة ىــنةام ــيفـلة عة ايـرف وسن

﴾٩٣﴿ ۜ ال ن  ةب عة تةتح ة يـفة اللح ري ۛت المف ۛصيف عة ﴾٩٢﴿ ا مة ذف رةــنةـمة ۙـۛض مفـه ـتةـيف ال عةكة اي لح وا
تةــنةـبفــ يةقةالة  تةق ولةالنف ة  لة ب ـحفـل ـذف ب ـأفخ ــؤ لمح لة ي وة يـيةتي نحي ۛي اي أفسي شي رة يت ـخة

ا قةالة فةمة ﴾٩٤﴿ ة قفـــفة ي  ايسفــنة  بةـيفــۛت  بةــرح لةـناي لة  وة اايـي ق ــمف  تةـرة يــ قةبف ـــرف لي وف
ا ت  ب مة رف ص  ت  قةالة بـة بةضف ـهي فةـقة وابـ  ر  ـمف يةبفص  لـة ﴾٩٥﴿ يح  ر  طفب كة يةا ۛسام  خة

﴾٩٦﴿ ة ال نفـۛضةى م ـبفـقة ول  فةـث س  الرحة ت ـنةبةـر  ا وةـذف  هة
لةـكف ة ل كة ۛسوح يـذن يـنة تف لي سي فف

نحة اي وة ة لةــبف  فةــاذف هةـ فةقةالة  م  ولةـق ـــتةوة   النف  ـينــحةــالف يــكة  ف ـا نح ۛساۛس ــلة
ۛتـلفــظة انفـــفةــلةـــخفــــنف ت ــداى  لةـــوف ع ـــكة  مةـلة اى ايـظ ـه ۛ   وة لن اي ةـه ـلن رف يـكة الح ذي
اا اي ـمة ـة نح ﴾٩٧﴿ ۜــكناـه  عةـيفــلةـعة قةـ  لةفاى رح  ةه  ث ـن حة ة لةــنح فةـمح ةـنةنفس  فاىـيةمح  نةـالف ه  ف يـنح سف

﴾٩٨﴿ لن ةم  الحن كمه ـاي ي ـ الح لن ذي اي ا ةـ لة لح ۜ  هة اي وة س ه  ة ۛشـــكمعة ــــ وة ء  ع ــلح ماىــلفــيف
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نةا كةــيفــتة ان ـ ال نفــكة  م ـيفــلةـصح  عةـق ــل كة نة ذنــكف ا قةــنف ااء  مة قةـبةـدف ۛسـبة ۛ   وة دفــقة
نف ال ۛض عةـعف مة ة ا ـــه   فةـــنفــرة وف مةــل  يةـم ــحفـ يةه  ــــنح ﴾٩٩﴿ ةــنف لةـــم  ۛــا  ذ  كفـد  نح راى

يـل  اـخة ۜ ـفي نةـدي ۛسايه  مة الفـمف يةـه ــاءة لةـ وة ينـوف ۙـمفــة  ح ـمةـق  لى ﴾١٠٠﴿ ۙ راى زف ة  و  مة ين الفق 
مة وف ـييـة ـخ   ف  ـفة نف ـينة    يـ  مي ـر  ـجف الفـم  ـر  ـش  حف نـة ور   وة ـذ   الـصح  ـئ  مة وف ۛيـة قـاى رف ز  ﴾١٠١﴿

ن ـنة لةم حف ﴿١٠٣﴾ العف ا فةـتةـية نف لةــه ــنةـيفـونة  بةـت ـخة عةـت ــثفـب ــمف  اي ة راىـشفـمف  ايلح ﴾١٠٢﴿
ة لح مــ يةاي ۟ـوف اى ا يةــب  يـمف طةـه ـل ـثةـمف ق ول   الـذف ية ونة  ايـول ـق ـمة نف لة  ةىـــقةــري مفـت ــــــثفــب ــاي

ا ﴿١٠٥﴾فةيةذةر هة ية ل ونةكةـوة ـة ن  سف بةال ـالف عة ا ـية ق لفـفة ج  هة ف  حينفس  بي ۙـنة رة فاى سف ﴾١٠٤﴿

ئ ذ  مة ةب ع ونةيةوف ﴿١٠٧﴾ يةتح تة ى ـلة اـفيرن ا يهة لة جاى وة وة تاى ال ع  مف ﴾١٠٦﴿ ۙ ۛصفاى قةاعاى ۛصفف
جة لة وة ۛ ع  ت  لةه  ۛشعة خة ات  وة وة ةصف ن  الف من حف ع  فةلة ل لرحة مة ةتةسف لح   اي

ساى مف هة ية اع  ة الدح
ئ ذ  مة ع  يةوف فة تةنف ة  لة اعة فة ة  الشح

ة لح نف اي نة مة ـن  لةه  الذ  من حف لىالرحة ـه  قةـــوف ــية لـة ض  رة ﴿١٠٨﴾ وة

ـنة ــيف ابـة م  مة ـلـة ــعف ـهي  ال يـة ـيط ونة بـ  حي يـ  لة ـمف وة ـه  ـلفـفة ـاخة مة ـمف وة يـه  ــلفماىيفــدي ع  ﴾١٠٩﴿

نة عة قةـيح ـقةــالف يح ـحةـلفـوه   ل ـو ج ـت  الفـوة ۜ  وة لةنف ـاۛب مةـدف خةـوم  مة ظ لفماى حة ﴾١١٠﴿

ــنة لف م  ـمة ـعف ـــنف يـة مة اف   وة خة يـة ـن  فةـلة م  ـؤف م  ـوة ه  ـات  وة ـحة الـ  ة ظ لفماىالــصح ﴾١١١﴿

ل كة كف وة ـــنةاه ال ــذن لف ـــزة نـــاى  نف ان ــرف ــــنةاقـ  فف ة ۛصـــرح ى  وة ب ـــياح ـرة ﴿١١٢﴾ عة هة لة ماىـــضفـــوة
﴾١١٣﴿ ةـعةــيد  لةـوة عيـالف نةــه  م ـيـفي ةـية مفـه ـلح  مف  ذ ـــه ـــث   لة د ــحفـي  وف ق ونة الـتح

راىـــكذ
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نفـــم  ا لةى ـــتةــفة لة تةــحةـــل ك   الفـــمةــ الفالحن عة ۛ  وة ان ن ـــق ــالفـــب لف  ـــجةــعفـــقح  رف
﴾١١٤﴿ ى ايــقفـل  النف ي ــبفـقة ا حفـيفـلة ضن ق ـــي ــكة وة نيرةبح لف  ــــه     وة دف ماىــلفـــي ع ــ  ز 
﴾١١٥﴿ اىـه ـدف  عةـقةـلة وة لن اا اي لةـل  فةـبفـنف قةــاندةمة م  دف نة ية وة ۟ـدف لةه  عةـج ــمف نةـنةس  ماى زف
﴾١١٦﴿ ذف ق  اي اـمةـلفـا ل ـلفنةـــوة ج ـكفئ ـلن ندةمة فةـة  اسف وا ل  بفـد  اي ا ة لح اوا اي د  يۛسۜ البنىـليـۛسجة

ةــجة اكمنـح مة اانةا ــلفـق ــفة ة هناندةم  ية نح ا عةــ اي ل لةكةوح   د ــذة ج ـ وة ر ــلة ي ـــ فة كةـــزة وف خف
﴾١١٨﴿ ة  نح تةكة ــلةاي ة تةـيـوعة فيــج ــاللح لة ا وة ۙىــعفــهة رن ﴾١١٧﴿ نة ةة  فةـجةــالف م  ىـشفـتةـنح قن

يفطةان ـفة ة ه  الشح لةيف ۛس اي وة سف وة ﴾١١٩﴿ ة نح ال تةــوة ا فيـمةـظفـــكة  لة تةـيـؤ ل لة ا وة ىــضفــهة حن
﴾١٢٠﴿ اا اندةم  الة ـقة ة  الفـجةـ ۛشلنىـعةكة ـلح  الد  لفــهةية م ـخ ــرة يةـلفـــلفد   وة لنىـبفـك  لة

ان ـص ــخفــية فة م ـكفاة ــفة ا  فةــنفـلة ا  ۛســه ــدة تف لةـبةـهة طةـــه ـــت  وف انـمة ا  وة اــــف ــمة قة
ة مح ـ  ث ﴾١٢١﴿ ا م ـه ــيفــلةــعة ق  الفــمة رة ةـجةــنف وة عةــنح ى اندةم   ـــة    وة ا بحةصن ى ـغةـــفة ه  ــــرة ون
ا ــهة ــنف ـــطةا م  ــب  قةـالة اهف ﴾١٢٢﴿ بح ه   ـيـبنـتةـاجف هةه ــيفــلةـعةاۛب  ـتةـــ  فةه ـــرة ىــــ   وة دن

ىـه  دى ض كمض ـعفــيعاى بةـميـجة ۛ  مف ل بةعف وح  د  ا ا ــفة عة ة ةــيةــأف ت ـية مح يــمف م كمنـح نحي
نف ۛض عة رة نف العف مة وة ﴾١٢٣﴿ ة ن ــمةــفة اية فةــعة ه ـــبةـاتح يةـدة ية لح  ـض ــلة لة ىــشفـوة قن
ى ـمن العف ي  فةــكذذ  ة لةــري يۛشـه   مةـا نح نةـنفـةى ۛضــعي ه  يةـش ـحفـكاى وة مة الفــر  ة ـمةـينـق ــوف
﴾١٢٥ اي العفـــرف تةـۛشـمة حةــ ل رةبح  الة ـقة قةـــني ى وة يراىـصيــت  بةـنفـكمدف ـمن ﴾١٢٤﴿
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﴾١٢٦﴿ ل كة الكف قةالة يـنةا فةـت  اـية كة انـتفـتة ذن كةـتةــنةسي اۛ  وة مة ت ـيةـالف ذن ل كةـهة ىـنفـوف سن
ة  رة نخ  الف ي  زي ل كة نةجف كةذن نفوة ۛف مة رة نف ب انيةات   السف م  ؤف لةمف يـ  ۜوة هي بحـ  ذةاب رة لةعة  وة

ـد  ال هف مف  فةـلةمف يـة ه  نةكفلـة مف م  لةه  نةا قةبف كف ـلـة و ن  مف الهف ر  الفق  ى﴿١٢٧﴾ البفـقن الۛشـدح  وة
لة لةوف ﴿١٢٨﴾وة ونة ـية ش  يمف ۛسا في يكنمة ة في نح ۜ اي مف ل كة  ن ه  نيةات ذن ۟ى  ل  ولل يلة النح هن

رف ب  لنى فةاصف ا عة مة ﴾١٢٩﴿ ــتف ة  ۛسـبةقة ـل ــمة نف كة ب حكة  م   رة
 لةكةانة

اماى  ل زة
ل  الجة ۜى وة م ۛسمحى

م  نفـوة ول ونة ۛسبح حف يةق  د  وة مف بح كة  ب حة ة  ط ل وع  بفلةـقةرة س ـالشح قة مف وب ـغ  بفلةـوة ۛـر  ا هة
ة نح ة ـدح م  تـة لة وة ﴾١٣٠﴿ ـاائ  نة اۛف ان الطفرة ــحف وة ـل  فةـۛسـبح  يف ـة ار  الح ةـهة ى الـنح ضن لحةكة تةرف عة لـة
نفــيةا الدح  ةة ـرة هف ــمف  زة ـه  ـنف اجاى م  وة ـهاي  الزف ـنةابـ  عف ـة ـتح امة لنى مة ـكة  اي ـنةـيف ــيف ــينـوة  عة الفــحة

أف ـلنوة  وة ة ـلةكة ب الـصح الهف ـرف م  ﴾١٣١﴿ ق   زف ر  ۜ وة يـه  مف في ت نةه  نةـفف بح كةلـ  ىرة البفـقن ـر  وة ـيف  خة
ة ـبةــق  اصف عةــب ــطةـوة نةـيفــلةــرف اۜ  لة قــةـسفـهة زف ق ــن  نةـحفـاىۜ  نةـل كة  ر  ز  الفــرف ۜ وة اــكة عة

ــــينةا  ـأفتي يـة لة ــوف وا لـة قةـالـ  ة  وة يـة ــان ـــنف بـ  ۜم  ــهي بحـ  ـمف وة   الرة ـه  أفتـ  ــمف  تـة لـة ﴾١٣٢﴿ ةـل ل ىـتح ون قف
ال لةوف ـذةاب  وة عة ـمف بـ  ـنةا ه  ــلةكف اـا الهف ة نح ﴾١٣٣﴿ ـا  ـنةـة  مة يح  ـي بـة لنىف  ــف  الف ون ـح  الصح 

يةات كة ان ةنةاوا ـال ــقةــلةهي ــل ـبفــــنف قةــــم  بح ۛسـ لةرة ا الرف لة لةـلفـوف س  نةاـيفـۛت اي ةب عةـنةـولىفةـرة تح
لف  قـ 

ۛكم ـوا ص  بحـة رة بح ـص  فةـتـة ـرة ــتـة ـلح  م  ﴾١٣٤﴿ ـــل  ــــنف قةـــبف ىم  ــزن ـخف نـة ة وة لح ذ   النف نـة
﴾١٣٥﴿ ونة  م  ـلـة عف نففةـۛسـتـة ـن مة مة يح  وة ـو  ة اط  السح ـرة اب  الـصح  ـحة ى  الصف دن ــتـة اهف
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يةاء                     ةنفب  ة  الف ورة              س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ايةأفتي مفـيه ـمة ﴾١﴿ ۛب ل ل تةرة قف ه ـۛساب ـنحةاس  ح ـاي مف وة يــه  لةة  م  مف في فف ۛـــغة ونة ض  ر  عف
﴾٢﴿ نف  مفنف ــم ر  كذذ م  ب حه  دةــ  م رة اسف حف ة ه ــمةــتةــث   ايلح وه   وة ۙـــعةــلفـمف يةــع  ب ونة
بةۛشر  ه  الـه ــل وب ـةى ق ـيةـلة ۜ  وة واۗ هةــۛس مف ينة ظةلةم  ىۗ اللحةذي ون ةـلف هنـرح وا النحةجف لح اا اي ذة

يقةالة  بحي لةم ـ يةرة لة عف وف الفقة ﴾٣﴿ ل  ثف ۛ الفةتةأفت ونةكمم  ونة مف ر  النفت مف ت بفص  رة وة حف السح 
اث  بةلف غة اوا الضف قةال  ﴾٤﴿ ةـال ف ي ض   وةـسح ةرف الف ااء  وة ةوةـه مة يـالسح يـالف ع ـمي لي م ـعة

لة س  ا رف م  بةـــالحف يه  بةلف ــتةـل  اففـــلة ۛ  فةــ ۛشاع وةــه رن اــكف ة ــــية انـــنةا ب ـــت  أفـيةـلفــر  ا مة
ا يةــنف قةــمف  م ـه ـــلةـبفــقة تفــنةـمة ا انـمة مفـــفة اۛ  الـنةا هةــكفـلةـــهف ة  الــرف ه  ﴾٥﴿ ة ل و نة ةوح الف

اا ال مة ۛس وة الى ن ـبفـنةا قةـلفـرف ر جة ة يـلةكة ايلح لة وحاي ه ـاي اواــمف فةـيف ل  ـة سف ﴾٦﴿ ن ونةــؤف م ــي 
مة ۛسداىــجة  مفـه  نةاـلفـعةـا جةـوة ﴾٧﴿ كفـاللة ـالهف تةـت ـنفــكماينف ر  ـذح  و نةــلةـعفـمف لة م 

ة ۛصــــث  م ـــه نةا ــــدة قفــمح ﴾٨﴿ مةـل ونة الــكمأف ــية لة امة  وة ةعة ينةـكف اـطح ال دي ان واخة
دف لةقة ﴾٩﴿ عفــالف مةـه  نةاـيفـجةـنف اةــدة فةــوة سفـنةاالفـلةكفـۛشااء  وة الهفــنة نفــمف وة فيـم  ينةـر 
﴾١٠﴿ ـــنف ال لف اا ايـزة  يه   ذ ــتةا باى فيــمف  ك كمـيفـــلة نة

ۜ  الكمر  ــكذ ۟ـــق ـــعفــلة تةــفة مف ل ونة
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اــبة هة دة عف ةى  ــال ـتف ظةــانةـكف ة ـــرف يةــ قةنفــم نةا ـمفـۛصـمف قةكفوة  نةا أفــۛشــنف وة المة
﴾١٢﴿ اا الحةـلةـفة ة ايةـمح هة نف مف م  ذةا ه  اا اي وا بةأفۛسنة ۜـض ـكمرفـسح  ونة ﴾١١﴿ ماى انخةـقة ينةـوف ري

ةــعةـلة مفكملح لنى اوا اي ع  ج  ارف وا وة ك ض  تةرف اا لة ففـتف  ا  مة مةـت مف فيـر  مفكمن ـكن ۛساـيه  وة
ا الة فةمة كةـلفـتف ت ـزة ﴾١٤﴿ يف ةـلةـقةال وايةا وة نح اااي ةا ظةـكم اــنة ينةـميـال ـنح ﴾١٣﴿ ل ونةــةـسفـت 

مة نةاـقفــلةـــاخةـوة ﴾١٥﴿ يه ــدة عف مفنةاـلفـعةـجة تحنىـمف حةــون ام ــصيــ حةه  يـيداى خة نةـدي
اا النف  نة دف الرة ةـنةلةوف ذةــتح خ  ﴾١٦﴿ ة مةـــالسح ۛض وة ةرف الف ااءة وة ع ـه ــنةــيفــا بةــمة ا لة يـــمة نةــبي

قح ـذ  ف  ب الفـقفـلف نةــبة حة ﴾١٧﴿ ة واىـهفـلة تح نةـخةــلة ينةـلة نفــم ه   اـذف لي ةا فةاع  ةاۗ اينف ك نح نح د 
ف ونةـتة ص  لةى ل  عة اه ـغ ـفةيةدف مة الفبةاط  وة زة لةـه  فةا ذةا ه  ۜ  وة يفــالف م كمق  اــل  م ـوة ة مح

لة ة نف ف يـه  مةــوة ات ـالسح وة ۜ من ض  ةرف الف مة وة ه ـنفـع  نفــوة ونةكذتـةـسفـية لة  دة ب ر  ﴾١٨﴿

ةــبح ـۛسـي  الــيفـح ونة الح ةـلة  وة ارةـنح هة ﴾١٩﴿ ۛــتةـسفـ وة لة ية هيـــدة ت  بةاــنف ع ـعة ر ونة س  حف
﴾٢١﴿ ة ل ـخةــالم  اتح اوا ان ض  نةــةى  م ـهةــذ  ةرف مف الف ر ونةـش ـنفـ ي ه  ﴾٢٠﴿ ر ونةـت ـففـلة ية

ش ـعةـالف رف ل ـيه ـانة فيـكف وفـلة اان ا ةـهةـمة لح ۛســ لةالحن ة  اي تةـفة انةـــبفـس ــاۛ فةـدة بح  الحن  حة رة
ذ واالم   اتحةخة ﴾٢٣﴿ ـةل  ي سف اية لة ة مح ه ـعة ل  وة عة ل ونةـمف ي ـفف ـة سف ﴾٢٢﴿ ا ة مح ونة عة ف  يةص 

ذ  ر كذوة ل ــنف د ون ــم  ا ان ات  لفـةىۜ  ق ـهةــهي انـةـواب ـهة هة ۛ  هنكمرف كفـمف ا ذ  مةـذة يةـع ـنف مةـر 
﴾٢٤﴿ ۜي  بةـبفـنف قةـمة ۙ الفـلةـعفـية لة  مفـه ر ـثةـكف لف الـلي ونة ة ـحةـم  ض ـعفـ م مفـه ـفةقح ونةـر 
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ا ة لح اي اا مة ۛس ال وة س  نفــل كة م ـبفـنف قةـنةا م ـلفـرف ةــرة لح لة يـوحايـــن  ول  اي ه ـاي ة  اليف اــنح هة ه  لة لن اي

قة ةــوة ن ذة ــخةـــال وا اتح من حف لة  الرحة انةــبفــداى س ــوة لفـه ۜ بةـــحة ﴾٢٥﴿ ون ــب ــا عفـالنةال فة د 
ية ب ـلة ونةـسف ه ــقةـه  ب الفــق  ل  وة هي يةــمف اةـمف ب ــوف ل ونةـمةـعفـر  ﴾٢٦﴿ م كذـبةاد  م ـع  ۙـرة ونة

يــنة اليفــيفــابةـم   مةـلةـعفـية ا خةــه ــدي مة لة يةـــه ــفةــلفــمف  وة ۙ  ـفةـشفـمف  وة ايلحةع ونة ﴾٢٧﴿

لفــق ــنف  يةــوة مة ﴾٢٨﴿ تةـمةــل  ى  ــن  ارف ه ضن ق ونةـت ـيةـشفـنف خةـ  م مفــوة ف  هي  م شف
ز يــنة جف ايـه ـنفـم  ح ن لنـمف اي يه  جةــجفـكة نةـذن ل ـهي فةـنف د ون ـه  م ـي اي ةـهةـزي ۜ ـنح ل كةكف مة ذن

لة ةـمف يةــالوة الح ينةـرة ة الكف ذي اوا النح ر  ةـفة ۛضـسح ةرف الف ات   وة وة من ﴾٢٩﴿ ةال ـال ۟ـظح ينة مي
ۜ ــحة يح تفـــنة اـكف تةــقاى فةــتةا رة اۜ  وةــنةا ه ــقفــفة لفـجةمة اــالف نةــ م نةاـعة ةـكمء امة ء  لح ۛشيف

جة اس  يـنةا  ف ــلفـعةـوة وة ض   رة ةرف مفــه ـدة ب ـيـميـية  النف تةـالف ﴾٣٠﴿ م ـالفةلة ي  ن ونةـؤف
جة نةاـلفــعةــوة ﴾٣١﴿ جة ا  ف ـيـنةا فيـلفـعةـوة اجاى س ــهة ةــعةـلى لةــب ـجة و نةــتةــهفـمف يةـه ــلح د 

﴾٣٢﴿ ةـال ااءة ۛسـسح ه ـــحفـفاى  مةــقفـمة ا  م ـــات ــية نف انـمف عةـــف وظاىۛ  وة ونةـــعفــهة ض  ر 
لح ـكم ه  ةوةـــوة ي  خةـــــالح ة قةــلةـذي الـيفــالح ةــلة  وة ةــنح الشح ارة  وة الفــمفــهة ۜـــمةــقةــۛس وة رة

ا  مة ۜــخ ـل كة  الفـبفــنف قةـر   م ـۛشـبةـ ل نةاـلفـعةـجةوة لفدة ﴾٣٣﴿ ي فة ح ونةــبةـسفـلةك  يةـفي
اائ ـففــلح  نةـكم ۜــمةـة  الفـقةـس   ذة وف ت  ﴾٣٤﴿ ة   ــنف م ـال ئ ـالفة م ـفةتح ا ل ــ الفه  ونةــخة د 

﴾٣٥﴿ نة ة اـمف  ب كمل و ــبفـــوة الفــــلشح جةــت نةا ـيفــلة اي ةىۜ   وةــنةـتفــر   ف ــيفـخةـرح   وة ع ونةــرف
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ة ه  لح ۜـــــــاي واى ز  ة ان ذةا  رة اي وة يــــكة  الح نف يةكفنة   ـذي اوا   اي ر  ةـــــفة كةــــذ ونةــــخ ـــــتح
ة حف ن ــمنــالرح ا  ــهن ال ةذة ي  يةــالح ۛ    كمتـةـــهةــــل    انر ــكمذفـذي ر كذذ  ــــ ب مف  ــوة ه مف

نف عةــل قة الف  نفـــخ  ۜ ۛسا ري يـــۛسان  م  ل  يةاتييكمجة مف ان ﴾٣٦﴿ مف  ر ونةـــا ف ـكفه 
ا  الفـــتنى هنــونة مةــو ل ـق ــية وة عفــــذة مفــت ـنفـكمنف  د  ايـــوة ﴾٣٧﴿ ل ون  ج  تةعف فةلة  تةسف

ينة  م ـلةـعفـية وفـلة ةذي ينة لةكفالح وا  حي ر  نفـفح ونة  عةكميـة فة ﴾٣٨﴿ نةــيـۛصا د  قي
﴾٣٩﴿ ةـم  الــه ـوه ـو ج  عةـنح لة ه  وـه ــــنف ظ ــــارة  وة ه ـــر  لة ر ونةـــۛصــنفــمف ي ـــمف  وة

ة رة ا دح هة ع ونةـيـطيـــتةــسفـــلة يةـــمف  فةـه ــت ــهةــبفــتةـــةى  فةـــتةـغفــمف  بةــه ـيـأف تيـــ تة لفـــبة
ل كةـــبفــ قةنفـــم ل   ـر  س ــــز ئة  ب ــهفـــت ـد  اسفـقةــلة وة ﴾٤٠﴿ مف لة ه  ظةر ونةــنفــ  ي وة

تةـية ۟ـسف ز  ؤ ن نة هف اقة  ــــفة ةـب حة يــالح وا  م ــخ ــــ  ۛسنةــذي اــه ـــنفـــر   مف  مة
هيــــوا ب ـان ـكف

ةكمؤ ل ــلةــكذـنف  يةــلف مةــق  ةـيفـــمف   ب ا لح ا ر  ـل    وة النح حفـال نةــــ م هة ۜــمنــرحة ن   ﴾٤١﴿
ة ــهةــــل  مف  انـــه ـــالمف لة ﴾٤٢﴿ بح  ر ــكذ  ذ  نفـــعةمف  ــلف ه ـــبة ونةـر  ض ـعفــ م مف  ــه ـــرة

مفــه ـس ــف ـنف ال يــتةــسفــنةاۜ  لة يةــــ د  و ن نف ـــم مف  ــه ـع ـنةـمفـتة رةــصفـــــع و نة   نةــطي
ةـــلف مةـبة اــعفـــتح ء  وةــنةا هن ا ااءة  ان ؤ ل لة مفبة ه  ﴾٤٣﴿ لة ه  ةـــــمف   م ـــوة ب ونةـــحةـصفـ ي ا ـنح

ة ال يــأفت ـــا نةــنح ۜ  ال فةـــم ــع ـــم   الفــه ـــيفـــلةـــتحنى   طةا لة  عةــــحة نة وف رةـــــــلة  يةــــر 
﴾٤٤﴿ ة رف ۛض   نة ا  م ــق ــــنفــالف هة اۜ  ال ـــرة اف ــطف نف الـــص  ا ل ـــ  الفم ـه ــــفةهة ب و نةـــغة
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ااءةـال دح  عة ـة  ايق لف  ا  ا نفــنح ا حفـــا لفـمف  ب كمر   ذ ــمة لة يةـوة مح ـــع   الصح ـمةــسفــي    وة
ةـنف مةـئ ـــلة وة ة  م ــففــمف نةـه ـتفـسح بح كةذةاب   ـنف عةـحة رة ﴾٤٥﴿ ذةا ا ي اي ذة ر ونةـــنفـــــ مة

نة يـمةـع  الفــۛضــوة ا زي نةـوة ﴾٤٦﴿ ول ـيةــلة ةــق  اا  ايــلةـاوة يفـ يةنح ة نة ةا  ـــــكما ـنح ينةـميــل  ظةانح
اينف  وة

انةـكف م  الفـــيةــطة  ل ـسفـق ــالف ۜـيفــس  ۛشــففــنة  م ــلةـظفــت لة ـــة   فةــمةـينـق ـــوف ـاى
اس  ينةـحة بي ا لة  حةــثفـم  ةـقة دة ل    الـــخة نفـــة   م ــبح اۜ  وةـــب  نةاــيفــتة رف  هة

ى ب ــكف نةاـــفن
لة هنـ م  نةاـيفــتة دف انــقةـوة ى  وة ذ  ــانة   وة ض ـرف قةـف ـر ونة   الفــوسن ااءى  وة راىـكذية ﴾٤٧﴿

ينة ية ةذي نة ـخفـاللح ةۛشوف بح ه ـغةـالفـ ب مفـه ـرة ا عةـمف م ـيفب   وة ة ة ـنة السح ﴾٤٨﴿ ۙـل لف ينة ةقي تح م 
هن اذ ــوة ك  الـر  م ـكذذة لفـنف بةارة ۟كنـنفـ م ه  ـلة مفـت ـنف اةـفة النةاه ۜ  ـزة ونة ر  ﴾٤٩﴿ ق ونةـف ـشفـم 

﴾٥١﴿ لة ااـيفـــتة دف انـقةـوة بفنة يمة  ر شفـــ اي هي ه  ــرن نفدة  بفل  وةـقة م 
ةاب ـكم ال ــنح ۛـميـهي عة ينة ﴾٥٠﴿

ا ونةـف ـكن عة ذف قةالة  ةبياي قةـيــل  م ـه  وة اــوف ةــهن هي  مة ه  التح يــذ  اثي ة ل ـمة اي ــالح اــت مف لةـالنفتي هة
دف ك ـلة قةالة ت مف ـقة ت مفـنف النف ﴾٥٣﴿ جةقةال وا  ا دفــوة ا ا انـنة اــــــلة انـنة اءةـبة ا ب  هة يـعة نةـدي ﴾٥٢﴿

ا النفۛتقح  المف ـالفحةـنةا ب ــتةـئفـوا الج ـقةال  ﴾٥٤﴿ ا وة بة ل  م ـي ۛضـمف فيكماؤ ل ـان ن ـيـبيــلة
بـح لف ـــالة بةـقة بح   مف كمرة ةرة ض ـ السح ةرف الف ات   وة وة من ﴾٥٥﴿ ع  نةــم  ة ينةـبيـــاللح

تةالحن وة ﴾٥٦﴿ ة ي فةـالح ه ـطةــذي ال نةــرة ة  وة اه نةـم مف  كمل  لنى ذنــال عةـنح ة يـــ الشح نةـدي
﴾٥٧﴿ ة  الصفــــيــ كيَلَ ب ــــوا  م ـوة لح ـــــنف ت  دة  الـــعفـــمف  بةكمـــنةا مةـــــدة نح يــدف نةـري
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﴾٥٨﴿ اـمف  ج ـه ـلةـعةـجةــفة ة  ذة لح ةـعةـلةمف  ـه ـيراى لةـبيـكفذاى اي لةمفـه ـلح ج ـه  يةــيفـ اي ع ونةــرف
﴾٥٩﴿ ا ب ــ هنلة ـــعةـفةنف ــ  مةواـال ـقة اا  ايـــت ــــهةـــل  انـذة ة نة ةال ــم ــه   لةـــنح نةـيــميــنة الظح
﴾٦٠﴿ ه ـــــكم ذفـــــتىى يةـــــنةا فةــــعفــم ـــ  ۛسواـقةال  ال  لةـــــمف  ي ـــر  ا  ـقة بفـه  يــاي هي ۜــرن م 
﴾٦١﴿ اىــــهي عةــــواب ــت  أفــــفةال وا ـقة ةــعةــلةنحةاس  ـال ن ــي ـــالعف لن ونة د ـــهةـــشفـــ ية مفـه ـلح
﴾٦٢﴿ اـقة ا  ب ــــۛت   هنـــلفــعةــۛت   فةـــنف ال  ءةوا ـال  اـنةــــت ــــهةــــل  انـــذة بفا ـا  ية هيـــاي ۜــرن يم 

ان واـكف ا  فةـــ  هنمفـــه ر  ـــيـبيـــكف  ه ۗـــلةـــعةـــــفةلف ــــــ بةالة ـقة نفــل و ه ــــةـسفـــذة مف اي
جةـــفة اــــرة اـع  لن ةــمف  فةـه ـس ـف ــنف ال ىـوا اي نح اوا اي ال  م ـت ــنف مف الكمـــقة ﴾٦٣﴿ ق ونةـط ــنفــية
ة نـ ــث  ؤ نس كنمح لنى ر  واعة ۛ  لةـه ـس  ء ـدف عةـقةــمف ا اؤ للة ا هن ۛت مة ل مف ﴾٦٤﴿ ۙ ونة ةال م  الظح

ونة م ـب ـــعفــتةــفة اللة  قةا ا الحن نف د ون  ـــد   مة
ع ك مف لة  يةنففة

ـاى ۛشيف ﴾٦٥﴿ ق ونةـط ـــنفــــية
﴾٦٧﴿ ا لةك مف ا فح  ل مة ونة وة ب د  نف تةعف ۜ د ون  م  ل ونةـتة لةـالفة الحن  ق  عف ﴾٦٦﴿ لة ۜ وة رح ك مف يةض 
﴾٦٨﴿ انفـــرح  ق ـــ  حةقةال وا اوا  انـــص ـــوه   وة نف مفكمـتةـهةــل  ر    اي

ينةـليــمف فةاع ــت ـنفـكم
﴾٦٩﴿ ي  بةـكمر    اـا نةـ  يةنةاــلفـــــق  ۛســـــــوني داى  وة ماى  عةــرف اى ــــــلة ۙـيـــرن هيـــــبف ايلن مة

نة ل وطاىـوة نةاه  وة يف ة جح ﴾٧٠﴿ اد وا  ب  الرة ةخفم ــه  نةاــلفـعةـجةـيفداى فةـكفهي ــوة يـۛســ الف ۛـري نة
هة وة اــبفـوة ه  نةا لـة ﴾٧١﴿ ض  ىـلة اي ةرف  الف

ة ي  بةارةــــالح  تي
ا ل ــــنةا فيـــكذ الةــــلفـيهة ينةــميــــعة

﴾٧٢﴿ ۜ    وة يةــايسف قة و ۛب   نةــعفـحن  ةىۜ   وةــلةــا ف ـق 
ى  جةـكم ينةــحيـــنةا ۛصال ـــلفــعةـلح
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مفــه ــيفــلة اي جة ةـــئ  مف  الـــه  نةاــلفـــعةــــوة ونة  ب ــــهفـــةى  يةــمح نةــمف اةـــد  الـر  ااـــيفــوف حة ا  وة نة
نةاــلة ات   وةـيفـخةـالف لةــعفــف  ةــقةامة ال اي رة ااءة الــي اي لنو ة   وةــصح ة كنـتة ۛ  وةـزح  و ة 

واــان ـكف
ل  ع ـكذـنةاه  ح ـيفـتة  انوطاىـوة نةاه  ماى ـلفـماى وة يف ة نةجح نةوة يةـقةـالف م  ة ــرف ﴾٧٣﴿ اب  يــــعة ۙــدي نة

ۙــفةاس  ينة قي ي  ةتي ل ـعفـتف  تةـانةـكف الح اـخةـالف مة ة ۛثۜ ايـائ ـبة مة ۛســـقة ان واـكف مفـه ــنح وفء ـوف
ن  ذف وحاى ايـوة ﴾٧٥﴿ خة ال وة حفـنةـلفـدف ي رة ة نةاۜ ايـت ـمةـاه  في اـال نةـه  م ـــنح ة ۟ـل  صح ينة حي ﴾٧٤﴿

ب كفالف نةــم  رف ى  م  نةا ةـنةــه   فةـنةالةـبفــجةـتةــسف اـل   فةـبفـقة نفـدن ه ــلةــهف ال ه   وة نةاـيفــجح
نة نةـــۛصـــوة ةـــقةـــالف نةـم اه   ـرف م    الح ينة  ـــوف ةــكفذي يةا ت ــب  ذح نةاۜـوا  ب ان ﴾٧٦﴿ يم ۛــعةـالف ظي

دةوة  دةاو ن ﴾٧٧﴿ ة اي مة ۛســـوا  قةـان ـكفمف ــه ـنح ء   فةـوف قفــاة غفـــوف عيـمف  الجفـــنةا ه ــرة ينةـمة
م ـنةــغة س  ذف يةنةـمنـيفـلةـوة ان   ف ـكمـحفـــ اي ث   ايـحةـي الفـمة ه ـيــتف  فيـۛشــفةــذف نة رف

ةـــفةــــفة اـــمفــهح نةا هة ﴾٧٨﴿ ۛ  وةــــقةـــالف  وف م 
ةا ل ـكم ۙـدي يــا ه ـمف  ۛشــه ـــــم ــكذــح ـــنح نة

دةا و ن دة ۛ ـمنـيفـلةـس    وةنة
ى  ـكم ع ـكذـنةا ح ـيفــتة انلح ةــوة ۛسماى    ــلفـماى  وة نةا  مةـخح عةــرف

عة ةـوة ةةـعةــنفــنةا ه   ۛصـمفـلح ﴾٧٩﴿ ۜ  ـۛسبح ــا لة ي ـبةـج ـالف رة ةيف الطح نة وة ك نحةاحف ينة  فةاوة لي ع 
﴾٨٠﴿ نـةكموس  لةـب ـلة ص  نفمف كممف ل ت حف لف الـ بةم  ۛ  فةهة ك مف ونةكنت مف ۛشاـنف أفس  ر 
ض  ةرف الف ل  يــالنة ـمنـيفـلةــس ــــــوة ي  ب ـجفـــــةى  تةـفةــا ص ـحة  عةــرحي لةــمف اةــري ا  اي هي ىـر 

﴾٨١﴿ ة ي ـــالح اۜـيـــنةا فيـــــــكذ بةارة تي    وةهة
ةا ـــكم ال ــلح  ۛشــكمــــــ ب نح ء   عة يـــــيف نةـــمي
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نة و د  م  ونة لةـنف يةــين   مةـيةا طيــ الشحةنةــوة لىــمةــــل ونة عةـــمةـــعفـــه   وة يةـغ و ص 
ذف نةادن ىو ۛب  ـوة ال يح  ة   اي اـــــــــــرة بح ه  ﴾٨٢﴿ ۛ  وة  ةـــكمذن ل كة اف ـــالةـنح ۙـظيـــــه مف حة ينة

نةاـتةـفةاسف بف لةه  جة ﴾٨٣﴿ ةـنحيي مة ال الرح  ــالضح  ن يةـسح حةـــنف  وة ا ح  م ــۛت الرف ة ۛــالرح ينة مي
مفــــه ــلةــــثفـــوة م  ا ب ـــففــۛشـكففـة ه ــلةـــهف نةا ه   الــــيفــــتة رح    وة انــــ ض نف ــم هي  ـــنةا مة

﴾٨٤﴿ ى  ل ـــكذد  نةا  وة ذ  ـــنفــ  ع نفــــم ةى   ــمةــــمف  رة حفــه ـعةــمة ا ب ـــلفـرن نةـي ديــعة
نةـــــم  يـعيـــمنــــــسف اي وة ۜ  ـــــففـــــكنـــــــــــۛس  وة ذةا  الفـــــيلة  وة اي دف ري لح ــــــكمل 

حفـمف   فيــــنةا ه ـــلفـــوة ال دف خة ة نةاۜ  ايــــت ــــمةـــــي  رة مفــــه ــــنح ﴾٨٥﴿ ةـال ۛـري يــا ب ـصح نة
ذةا  ال ا ض ـــــۛب  م ـــــــذة هة ذف و ن    ايـنح ــــوة باىــــــغة ﴾٨٦﴿ ا ل ــ  النةــــم  ة ينةـــصح حي

ا ت ــل ــــالظح  مة ة   النف لةـــظةـــفة يــى  ف  نةا دنـــــ فة ه  ــــيفـــلةـــد  رة  عةــقفـــــنف   نةــنح
نةـــــم  ا اي ا ال نفـــــــــلن النف  لة ة لح اـــــبفــــۛت  س ـــــهة  اي ۗ   ايــــــنة حة ت ــــنفــــكمي ـــنحي كة

ةــه ۙ   وة نةــنةا لةـــبفـــــجةـتةـا سفـفة ۜ ـــــنة الفغةـــــنةا ه     م ـــيفـــجح مح ﴾٨٧﴿ ةا ل ــال ۛـميــظح ينة
 وة زة

اكف ة ذف نةاـر  يح ىــ اي ة  ادن بح ه ـــرة ﴾٨٨﴿ نةـيـنيــؤف م ـم ــي الفـج ـــنفــكة  ن ـــذن  ل ــكفوة 
ه  ـنةالةـبفــجةــتةـسف اـفة ﴾٨٩﴿ نيـ لة تةرةبح   رف داى ــي  فةـذة النف رف ۛۛتــوة ينة ثي ار  ر  الفوة يف   خة

ونة ي ۛسار  ع  وة جةـلة نةاــحفـلةـصف ال وة ينىــحفــه  يةــنةا لةــبفـهة وة وف ة ه ۜ  ايـه  زة مفــنح  ه 
ان واـكف

﴾٩٠﴿ يفــالف ف ي ونةـخة يةدف ع  ات  وة هةـرة رة باى وة غة نةـيـعيـاش ـنةاخةــان وا لةـكفباىۜ  وةـنةا رة
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ا هة ة الح ۛصنةـوة اي الحف ا فةـتف فةرف جةـتي اـيـفينةاـخفـفةـنةـهة جةــنف ر وح ــ م هة نةاـلفــعةـنةا وة
ة هن نح ا  ا ـاي ة ذ  هي ة مف  ا كمــت ــمح اح ـمح دة ةى ــةى  وة ﴾٩١﴿ ابف يةــنةـوة اا  ان الةـــلفـةى ل ــــهة نةـيـميــعة

ةـــقةـــــوة تة اـــــطح مفــرة ه ــــــوا  المفـع  ﴾٩٢﴿ و ن ــــب ــــــــــ  فةا عفمفكمــــرة بح ال  ـنة ال وة د 
نةـــلف م ـمةـــعفــ  ية نفـــمةـفة ﴾٩٣﴿ ۜ  ــه ـنةــيفــبة اج  اـنةـــــــيفـــــلح   اي لةـكممف ۟ـــع ـــ  رة و نة

ۛـــي ــعفــۛســـل  هي ا ل ــال ة ا ت   وة ه ــــــصح ا نةكملة   ـــــن    فةـــــؤف  م ــــوة  م ــــحة رة فف
ا م   عةـــوة  حة اانةا ـــكفـلةـهف ة   الــرف يةــلنى  قةــرة هة ﴾٩٤﴿ ة اي  وة ونةــب ــــا ت ـكفه  ـــا لةـــنح
اـــحة و ج ـأف ج ــتف    يةـحةـت ـــى   اي ذةا  ف ـتحن ﴾٩٥﴿ ة ال و نةـع ــــرف ج ـــمف   لة يةـــه ــــنح

﴾٩٦﴿ و نةــل ـس ــنفـــية  دة  ب  ــــلح    حةـــكمنف  ـــمف  م ـــو  ج    وة ه ـــــأف  ج ـــــوة  مة
ار ـۛصـــبف ال ة ــۛصـــاخ ـية  ۛشـــا  ذةا  ه ــــقح   فةـــحةــد  الفـــوة عفـــرة ۛب  الفــــتةـــوة اقف

نفـــم  ةـــــدف  ك ــــا  قةـنةــــــلةــا وة يفــر  واۜ  يةــفةـكفذي ينة ــــالحة ة ــــلةــــففـــي  غةــا    فيـنح
ة اي ا تةكمـنح نفد  و نة ـب ــعفــمف  وة مة م  ﴾٩٧﴿ ا  بةــــــهن ةــلف  ك ــــذة نةــيــميـــا ل ــا  ظةـنح

وفـــلة ﴾٩٨﴿ ةـــــهةــــب    جةـۛصـــ حةالحن   د  و ن   ۜ   الــنح ار ـهةـــمف لةـــت ــــنف مة د  و نة ا وة
ا ل  د  ونةــــخة اـــكة ء   انــــا نة  هن ا ا وة رة د و هةـــهةــل  ؤ ل لة  اۜ   وةـةى    مة

اـهةـــيـلح  فيـــكم
ة ة الح نح نةـــي ذيــاي ﴾١٠٠﴿ يـــمف فيــه ــلة في ا زة ه ـيهة امف  ـــر  وة يهة مةــ لة ية في ع ونةـسف ﴾٩٩﴿

﴾١٠١﴿ ةا الفــمف  م ــه ـتف  لةـقةـبةـۛس اــسفــح ــنح لن اۙى  ا ول ا  م ــنفـــكة  عةـئ ــنن ۙــعةـبفـهة د  ونة
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مفـف ـــال نف ه  س  اۛ   وة ه ـۛسـيـسيــع و نة   حةـمةـسفـــلة ية ا اشفــهة ي  مة تفــهةـتةـمف في
ز  ن ـــلة ية ة ـم   الفـه ــحف زة ع   الف  فة

م ـــه ـيـقحنــلةـــــتةـر   وة تةـبةـكذ ﴾١٠٢﴿ ۛـــا ل ـــخة ونة د 
﴾١٠٣﴿ اــمةـالف ا  يةــة ۜ  هنــكفـئ ـــلن ةكمـــوف م ــــذة يـم   الح و نةـــوعةـــ ت  مف ـــت ـنفــكم  ذي د 

أفــبة ا دة اـنة ي  الــطفــوف مة  نةـــية ةـو  ااءة  كةــسح ۜ ـت ــكم ل لف لح ـج ـــسح ـيح  الـطةــمة ب 
اكف مة

﴾١٠٤ ة لة  خة ة نةاۜ  ايـــيفـــلةــداى  عةـــيد  ه ۜ   وة عفــعيــق   ن ــلفــال وح ةــكم اـنح نةـيـليــاع ـا  فةـنح
ۛض ةرف ة الف النح دف  ــوة لة ة ب ــي الــنةا  ف ـــبفـــتةــــكفقة ر ـــكذ ذح ــد  الـعفـــنف بةــو ر   م ــــزح

ي هن ة في نح ا لةــاي م ـاى  ل ـلة غــبةـذة وف قة ﴾١٠٥﴿ ا ع ـــر  ث ــية ةـــاد  ية الـبةـــهة ونةــح ــا ل ــصح
ا لف ايـق  نحةمة ﴾١٠٧﴿ ا مة ۛسـوة حفـنةـلفــا الرف ة رة لح ا لةـةى ل لفـمةـاكة  اي ينةـميـعة ﴾١٠٦﴿ اب  ۜـعة ينة دي

﴾١٠٨﴿ اــي  ة الـلة ى ايـوحن ـة يح اـنح ا لنكمـه ــلن  ايمة اح ـمف اي ۛ ـه  وة لف النفت مفــ فةد  ونة هة ل م   م سف
ال مف ةــا نف تةـفة ا  فةـوة لح لنىكمــت ـــذة نف لف انــق ـوف ۜ  وة مف عة ااء  ي ال دف ال نف  اي ۛسوة يب  راي قةري

ة اي م ـهفـجةـم  الفـلةـعفـه  يةــنح يةـقةـالف نةـرة اــلةـعفــوف ل   وة م  مة ﴾١٠٩﴿ ا ت ـعيـبة ونة د ـوعةـيد  مة
قةالة ﴾١١١﴿ ي ري نف الدف اي ةه  ف  وة لح لنىـتفنةة  لةـلةعة تةاع  اي مة ين  ك مف وة حي ﴾١١٠﴿ ونةكذتـة ت م 
﴾١١٢﴿ بح  ۜ رة قح ك مف ب الفحة ن    احف من بح نةا الرحةحف رة ان  عةوة تةعة سف ا لنىـالفم  ونة مة ف  تةص 

جح             ة  الفحة ورة      س 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ء ــۛش يف ا ا الـــيح  ا الـية ةــهة وا ـــــــنحةاس   اتح ةق  بـح ۛكمرة لفمف ة زة نح اعةــــــــلة زةــــ  اي ة ة ــــةة السح

مة  تةــــية نةــــوف وف ا  تةـــــرة ض ــلح   م ــكمل   ـــذف هةـــــهة ااـــة   عةــــعةـــــرف ة مح ﴾١﴿ م ـيـظيـعة
ىـس  كةارن تة ۛضعةتف وة ل  لح ـكمع  ـۛضـالرف مف تةــحة ذةات   حة ا وة لةهة ىــمف ةاۛسـال رة نح

نةـــم وة ﴾٢﴿ لنـكفــس ـمف  ب ــا ه ــوة مة ى  وة ة عةكنـــارن يـــ  ۛشالحن ذةاۛب ــــنح د ــدي
طةا ن ـيفـۛش ةــية م  وةــلفـر  ع ــيفـغةـ ب الحن  ل   ف ي د  اـجةـــي نف ــمةالنحةاس    ةـــب ـــتح ع  ك لح

ة ال  ه ـيفـلةـۛب عةــت ـكم ه   فةــنف تةــه  مةــنح ة ةــوة لح يةـلح ـض ـه  ي ـــاة نح دي يه ـه   وة هف ﴾٣﴿ يــمة ۙــري د 
اا االــيح  ال ية نف ــهة يفـمف فيـت ــنفكمنحةاس  اي نةــم ب  ــي رة ﴾٤﴿ لنى عيـذةاب  الـعة اي ة ير ـسح

نفــم  ث   فة ةـالفبةعف اب   ث ــنف ت ـــمف م كمنةاــقفـلةــا خةـا  نح ة م ــرة ةــة   ث ــفةـطفـنف ن ـمح مح
نةـيح ـبةـن ـل  ة م ــة   ث ــقةـلةــعة ةــخةـــة   م ـــغةـضفـنف  م ــمح ةـــخةــر   م ــيفـة    وة غةــقةــلح ة ـقةـلح

ةـــث  مح ن كمـــلة ۜ  وة حة يــرح   ف ــــق ـمف ةرف اـالف اــــنة ام   مة لن ىــۛسـل  م ـــالجة ىـۛشااء   اي محى
فحنىـتةـي  وة ج ـخفــن  ة ل ـلى ث ـففـمف ط كمر  ةـتةـمح دح اوا الش  ل غ   بف

ۛ كم م  مف نفكمنـفـوة مف مة
د ــعفـبة نـف اــ ي نف ـمةمف كموة م  لن دح  اي ذة ل  ىـرة نفــم  مة  ـلةـعفـلة يةـيفـكفـر   ل ـم ـع ــالف الرف
اـلةـعة هة يف تةــيفــم   ۛشــــلفـــع  ۛض  هةـــــاىۜ   وة ةرف ى الف اا ال ا ــــفة دة ةى ـــــام ـرة نةاـــلف زةــــنف ذة

﴾٥﴿ اــالف بةـتةـــاءة اهفـمة رة وف ج  بة لح ــكم نفـ م  تفـــتةــبةـــنف تف   وة الــزحة تف  وة ج ـيـهيــزة
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ء  ۛشيف ة  ل كة ب اةنح ةذن ال الحن قح   وة الفحة وة ة ه  ـي ـنح ال ه   ي حف تنى  وة وف ة الفمة  لنىــه   عةــنح
لح ـكم

ةة اعة ة ة السح النح ت  وة ۙ ة  لةـيةـان ا يهة يفۛب في ةوة رة ة النح نف ف يــث  مةــعةــبفـــية الحن ﴾٦﴿ يـــقة ۙـدي ر 
م  ل  ف ـنف ي ـــنحةاس  مةــال نةــوة اد  ر  الحن  يـجة يف لفم  ب غة  ع 

لة ه دىى وة ﴾٧﴿ ب و ر ـــق ــالف
هي ثةان ية طفف   ع 

ة لح نف ل ي ض  يل  عة ۜ  ۛسبي يةاــــنف دح ـال يـه  ف ـــ لةالحن  ﴾٨﴿ لة تةاب  وة ۙ ك  ير  ني م 
ل كة ب  اـذن ةـقة مة تفـمة دح ﴾٩﴿ ن ـخ  ي  وة يــزف مةـه  يةـق ـذي يق ـالف وف ري ذةاۛب الفحة ة  عة مة ين ق 
ةــــال نةــــم وة  س  اـنح ﴾١٠﴿ اكة وة ةيةدة ة النح م   ل ـظةـــۛس  ب ــيفــ لة الحن ة ۟ـيــبيــــعةـــــــــلفـلح د 
ة ب ـــطف اة نح نفــــمة اي ۛ  وة هي ۛ فةـحة ف  اــيفــه  خةــا بةـۛص ا نف الــرف ر   نف ية ب د  ــمة ةعف لنىــ عةالحن

ن خ  الف ۜــوة ةة رة جفـــۛب عةـلةـقةـة   انفـنةـتفـه    ف ــتفـــابةـالۛص الـس ــهي   خةـه ــلنى وة نفـرة يةاـــدح 
نف د ون ـية وا م  ع  االحن  دف ية  مة اـلة مة ه  وة رح  ض  ﴾١١﴿ ل كة ان  وةـ ه ذن رة ين ـم ـالف الفخ سف بي

نفـدف ع ـية ا  ال والةمة ه  ب ـقف ۛضرح  رة ﴾١٢﴿ ية ل كة ه ــنفـلة ه ۜ ذن ع  ل ـفة لة يد ـبةـالف وة الضحة عي
ة نح ة اي ينةالحن ل  الحةذي خ  ﴿١٣﴾ ي دف نف ئفۛسـنة م  ۜ لةب  هي ع  لنىـمةـالف فف ير ـالف لةب ئفۛس وة وف شي عة

اـت ـحفــتة هة ةـل وا الــم ــوا  وة عةـن ــانمة ات   جةـــا ل ـصح ةا ت   تةــــحة ي  ـــجفـــنح نفــم ري
نف نح  الـــــظ ــــــانة  يةـكفنف ـــــمة ﴾١٤﴿ ةنف ۜ ـالف ار  ةهة نح ةاي يــــــي  اـل  مةــعةــــففــ ية الحن د ـري

لة ىـاي ه  لةنف رة نخ ــدح  نفـال يــ   ف الحن  يةنفص  ب ــبةـۛسـ ب  د  دفــمفـيةـلفـرة ة   فةــيةا   وة الف
﴾١٥﴿ ا مة ة ةــث  ء االسح طةعف فةـلف مح ةـبةـه  ذفــي  لفـهة نفظ رفـلفيةـيةقف ظ ـيــغيــايةـه  مة د ــــيفـــكف نح
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﴾١٦﴿ لفـنف ل كة  ال ذنكفوة ۙ  وةـيح ـت  بة اـية نةاه   انـزة ة نةات  ةالنح يــهفــ يةالحن يـنف ي ــ مة دي د ـري
ة النح ىــــوة ۛصارن نحة ةاي يــ الح ةوا  وة ـن ــــمة  نة انـذي يـالح انة   ـذي ال د  هة ا ب ـوا  وة ة يـــــصح نةــي

ۜـالف ة  مة ين ق  الف الحةوۛس  ــج ــمةـوة يــــ وة ةواۗ ـكم رةــ الشفنةـذي نح ة اي ل الحن ص  مف  يةفف نةه  مة بةيف يةوف
ةرةـتة لةمف ال ة  النح نف ف يــــه   مةـــد   لةـج ــسفـــيةالحن ﴾١٧﴿ ة نح ة اي لنى الحن ء  ك لح  عة يد  ۛشيف ۛشهي

ال وم ــنح ـوة ج  مةــمنــالسحة ات   وة ة يـنف ف ــــوة الشح ض   وة ةرف الفــمفــالف ر ــــقةـــس  وة مة
ير ــكفوة ثي الف ةـــج ـوة الشح الــجةــــبةال   وة ةــر   وة اابح   وة دح  وة

ۜــنة الــــير   م ـثيــكف نحةاس 
ۜــكذـم  ر  م  ة عةــــحة مةـــعةــه  الفـيفـــلةـــقح ۜ وة الةــ فةالحن   ن ــه ـــنف ي ـــذةا ب  نفـــم ه   ـــمة

ان  اخفــــصفـــذةان   خةـــهن واــۛصــتةـــمة م  ﴾١٨﴿ ة نح ة اي ۛشااء ـــية اـل  مةـــعةــففـــ  يةالحن
ۛصبح ــي  ي  مف في بح ه  ينة   رة ةذي وا  ق كففةالح ر  ار ۜـنف نةـ م  يةاب ــمف ث ـه ــتف لةـعةـطح ـفة

ر  ب ـصفـي  ا فيــــهة مفــه ــط و ن ــي ب ـهي  مة ﴾١٩﴿ نف ؤ نس ـــ فةم  ق   ر  ۛـيـميــحةـم  الفــه ــوف م 
ةــــكم اواــلح اد  ا الرة ا مة ﴾٢١﴿ اـــمف  مةــه ــــلة وة يد ـنف حةـــع   م ـــم  قة دي ﴾٢٠﴿ الف ۜــج ـــوة ل ود 

﴾٢٢﴿ نف غة ا م  هة نف وا م  ر ج  ذ وق وا عةـالنف يةخف ا وة يهة وا في يد  ۟ ذةاۛبـمح  ا عي يق  ري الفحة
نحةات ـــجة ة نح ة اي خ ـــ ي الحن ينة ل  ـــدف ا ل ـــل وا  الــم ــوا  وة عةـن ــــمة انالحةذي ة ات ــصح حة
رةـۛس ال او  ي  م ـــجفــــتة ةنفـــت ــحفــنف  تةــــري ا الف اــــهة ةــحةــر    ي  هة نةـــلح ا م ـيـ  فيوف نفــهة

﴾٢٣﴿ ل ــــ ذة هةنف ـــــــم  اۜ   وةــــؤف ل ــــــب    وة اــيـــفيمف   ـــه ـــــبةا  س ــــــل  ؤىل ير ـــ حةهة ري
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يد ـميـحةـالف ه  اوا  ايـوة ةـلة د  ه ـقةـ الفنةــم ب   ــيح ــى الطح ۗ  وة ل  اواــوف ا د  رة لنى ص  ط   اي
نحة ةاي ينة ـ الح ر  وا  وة يةكفذي الفالحن ل  ـيـنف ۛسبيـدح ونة عةـص ــفة د ــج ـسفـمةـ وة ﴾٢٤﴿

ااءى  الفـــۛس اـــوة ه ــيـــف   فيــــكن عة ام  ـــحةــــالف ةرة يــالح نحةاس ـــلـل اه   ـنةـــلفــعةــ  جةذي
ذةاب ـعة الف ۜ  وة مةـــوة ا  لفـيــر  دف فيــنف  ي ـــبةا د  اد   ب ـــه    بـ  قفــلفم   ن ــظـ ـحة نفـم  ه  ـــذ 

ذف بة اي ةـــــوة يـــــبف نةا ل   أف وح ت ــيفــبةــكةانة الفــمة  مةــرن هي كفـشفــت   النف لة ر  ﴾٢٥﴿ م ۟ــيــاللي
ةــوة ال ع ـــرح  كح اا ئ ـت ية ل لـــيفـرف  بةــهح ــاى وة طةــيفـي  ۛشــبي ة الفـفيــطح اا ئ ــينة  وة ينةـميـقة

جةــأف ت ـــــــجح   يةــــحةـــــ  ب ا لفالنحةاس ذح  نف  ف ي  وة ال الىـو كة  ر  ﴾٢٦﴿ و د ـج ــالسح 
﴾٢٧﴿ ۙـيــميــــجح   عةــــــلح  فةــــكم نفــــم نة  ـــــيـأف تيـــر  يةـــام ــلح   ۛضـكملنى ـــوة عة ق 

ة ال  ا م ــيح وا اسفــــــكمذف ــــمف  وة يةـه ــعة لةـــنةا ف ــد  وا  مةـــهةــشفــيةـل  يـفايالحن  مة ــــر 
ل واـكمـــفة زة قة اـلنى مةــات   عةـل و مةـــعفــمة ةـمةـيــهيـــبة نفـــم   مفــــه ـــرة ۛــنف ة  الف ام  عة

ة  لفـــث  واــقفـيةـمح ض  ﴾٢٨﴿ ا  وة ال طفـــــنفـــم  وا  الفـــع ـــهة اا ئ ـــم  يرة ــقيـــفةـــــ الف ۛســــبة
ت ــيفــبةـالفـب  ةـــــيةــــــمف   وة لفـــــه  رة ذ وــــوا  ن ــو ف ـي ـــمف   وة لفــه ـثةـــفةـــتة ة ف ـــطح واــوح

ۗ ـذن ل  ا ت  ــــمف  ح ـــظح ـعةـــنف ي ـــ وة مة كة مة ر ـيفـوة خةــه ــ فةالحن  ر  ﴾٢٩﴿ ق ـيـتيــعةــالف
مفكمــيفــــلةـــعة ۜدة ــنفـه  ع ـلة بح هي ا ح رة ةـ  وة ة نفكمــتف لةـلح ا ي ـــم  الف ة مة لح ام  اي لنىـتفــعة

﴾٣٠﴿ جفـب وا الـن ـتةـاجفـفة ةوف ثةنةـــم ۛس  ــرح  ا جفـ الف لة الـب وا قةــن ــتةــان   وة ۙــوف زح ور 
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ةـكةــفة اــاة نح مة ااءة ــنةــح  حن فة رة م ل  يف مةــــنة ب ـيـر  كيــشفــ  غة ۜ  وة كف ـــشفــنف  ي ــهي ب الحن ر 
ي ه ـب  الرحي يح   في ة  م ــخة ةــرح ااء  فةــنة السح ةـه  الــف ــطةــخفــتةـمة تة ر   الــيفــطح يـهفـــوف وي

ۗ ــل  ذن مة كة اائ ــ ۛشمف ـــظح ـــعةـــنف ي ــــوة ةـ فةالحن  رةــعة اــا  نح هة ﴾٣١﴿ ق ـيـحيـا ن  ۛسـكةــمة
ا يهة اى لةك مف في لن ـع  اي نةاف  ل  مة ى الجة اا م ۛسمحى هة ـ  لح ح  ة مة ث مح ﴾٣٢﴿ ل وب  ى الفق  وة نف تةقف م 
ل  ة ا  لح ــكمـوة واكمكاى ل يةذفـۛسـنفـنةا مةـلفـعةـة  جةــمح ر  ﴾٣٣﴿ ۟ـتيــعةـالف ت ــيفـبةـالف ىـلة اي يق 

اح  د ـــــــوة مة  لنىالحن اسف ا  عة قةمة زة مف م ـرة ةنفـنف بةـه  ة  الف يمة ۜ ـهي ام  لنه عة ه مف كمفةا  لن اي
ة ال يـلح ذةا ذ ـذي ج الحن رة ـكننة اي لةتفــ  وة ﴾٣٤﴿ ا السفـفةلـة بةـه  واۜ وة الفم ـشح ـل م  ۙـخفـر  ينة تي ب 

ا ة مح م  مف وة نةاه  قف زة رة ينة ق ل وب ه مف اب ري ة الصح لنى وة اا عة مف مة ي الۛصابةه  يم  قي الفم  ۙ وة لنوة  ة الصح
الفب  نة جةـوة ا لةـلفـعةـدف اائ ر نفـــمف م كمــنةاهة مفكمـــــ لةالحن  ۛشعة ﴾٣٥﴿ ق ونةــف ــنفــي 

جة تفــبةـــــوة ۗ  فةـيفـاخةـهةـيـفي مة ـكماذف ـر  وا اسف ا ۛصـيفـلةــ  عةالحن ر  ۛ فةــهة ة اا فح ذةا ا ـــوة
ل كة ذنــكف ا فةــوب ـن ــج  ا  وةـنفـل وا م ــكمـهة وا الفـع ـطف ال هة انـ ــم  الفـقة ۜــتةـعفــم ــعة  وة ة رح

ةنةالة ــنف يةـلة و م ـ ل الحن اـح  هة ﴾٣٦﴿ ا لة نةاهة رف ة ةـلة مفكمـۛسخح لح ك ر ونةـشفــمف تةكمعة
ةــۛس الةـخح مفكمــرة هة لن ا وة اا ؤ لهة مة د  لة ىكنـوة ون ةقف ۜ كة نف يةنةال ه  التح ك مف نـف ل كة ذنــم 

ة  نح ةاي ا ف ــ ي الحن ـع ــدة ﴾٣٧﴿ وا بح ر  كة ة ل تـ  لنىالحن ا  عة ۜ مة يـك مف دن ر  هة بةشح  ينة وة ني س  حف الفم 
﴾٣٨﴿ ةـــــعة يـــن  الح ة ــن ــــمة نة  انـذي ةواۜ  اي نح ي الحن ةــكم بح ــح ــ لة ان ـــخة لح ة  وح

۟ـف ـــكف ور 
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ر ـنة لنىـــعة مفـه  صف ينةنة  ذ  ا  اتةــــ ي ل لحةذي ةــل ونة  ب ـــقة ة اي واۜ  وةـم ـل ــمف ظ ـه ــــاة نح ة نح الحن
ر  يف مف ب غة يةار ه  نف د  وا م  ج  ر  ينة ا خف ةذي  اللح

ا النف ة لح قح  اي ول وا حة بح نةايةق  ﴿٣٩﴾ رة ۙ ير  دي لةقة
تفــمة دح ـه ــلة ةاۛس بةـال الحن ع  ـــــــفف لة  دة وفــــــلة وةالحن ۜ    ض ـعفــبةـــمف ب ـه ــۛضــعفــــنح

م ــــاسف ـــــۛص ا م  اــلةـع   وة ۛصــيةــع   وة ب ـوة اـيـر  فيـــكف ذفـــد   ي ــۛساج ــمة ت   وة وة هة
يــعة ز ـزي يراىۜ وةكف الحن  ةـنفـيةـلة ثي نح رة ه ۜ  ــــص ــنفـــنف يةـــــ مةالحن  ص  ةر  نح ة اي يح ـــقةــــلة الحن و 

ة ال يـــلح ةـــنف مة  اينةــذي ةـــكح مف اـنح ض   يـ ف ه  ةرف ةـواالـام ــقة   الالف اــــتة  ان وةة  وةـلنــصح و  ﴾٤٠﴿

ور ـالف م  وا ب الف ر  المة وةة وة كن ة نةـالزح ر وف  وة عف اـمة وف ن  هة ۜكفنـفــم ـالف عة حن  ر  ل  ة ـبةـاق ـ عةوة
دف  ــو كة  فةــــب  ذح ــــكف يـ نف  اي وة ة بةــكفقة م   ن ـــمف  قةـه ــلةــبفــتف   قةــــذح و ح ــوف ﴾٤١﴿

اب ـحةــصف ال وة ﴾٤٣﴿ قة م  ايـــوة هيـــــبف وف م   ل ـــ وة قة مةـيـرن ۙـوف وط  ﴾٤٢﴿ عة ثةـوة ۙـاد  وة ود  م 
ۛـه ـت  ذفـالخة مف ۛ  وةـــية دفــمة  نة

ۛبـــكم ى فةــم  ذح  ينة ث ـا ف ـكةــلفـت  ل ــيفـلةــاة مفــوسن ةــري مح
اــكذـــلةـــة  الهفـــرف يةــــنف قةــــنف  م ــــاة يح ـــكةـــفة نةاهة ﴾٤٤﴿ ير ـــانة نةـۛف كةـيفــكفـــفة كي

قة ر ـصفـوة ه  يةـية خةـه ــة  فةـمةــظةال  يةــوة ب ـر وش ـع  لنىــة  عةــاو  ا وة ةـلةـئفـهة طح عة ة ـر  م 
واـيـسيــمف يةـــلةــفة ال ض     ف ير  ةرف ل وب ــمف  ق ــه ــونة لةـكمـتةــ فةالف ﴾٤٥﴿ د ـيـشيــمة

تة ىـــلة مة عف اا  الــــل ونة  ب ــــق ــعفـــــية اۛ  فةـــونة ب ـع ـــمةـــسفـــن   ية ذةا وف ان هة ة ا ـــهة اــــنح هة
﴾٤٦﴿ ةبف ى الفــعفـنف تةكنـار   وة لنـۛصــالف ةـــق ـــمة ي  ف ــل وب   الح و ر ـــصح ـال يـتي د 
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دةــع  نف ذةاب  وة ل ونةكة ب الفعة ج  تةعف يةسف ل ۛفـلةنف ي  وة عفالحن  خف ۜ ـــ وة ه  ة ية اي وة دة ماىــــنح وف
يةـنف قةـنف م ــاة يح ـكف وة ة ـــرف ﴾٤٧﴿ بح  ةـــة   م ـــنةــف  ۛســـاة لفــكف كةـــرة نة و دح ـــع ـــا تةـمح

لفـق  ﴾٤٨﴿ ا  وةـــت  لةـــيفـلةــمف ال ذفـه  هة ة الخة ة   ث مح اۛ  وة ية ظةال مة ة الف اي ت هة ۟ـلةيح ير  صي مة
ة فةا ن واـذي ينة  ان مةـلح ﴾٤٩﴿ ا ةـــيح  ا الـية ا النح ة اس  ايـهة اـنح ۛـمف  نةكمال لةـا النةــمة ين  بي ير  م  ذي

ة الح يـوة نةـذي ﴾٥٠﴿ عة ةـم ـوة ات   لةـا ل ـل وا الصح ر  رةـف ـغفــمف مةـه ـحة ق   ة   وة يــكفزف م ــري
ا مة اـوة ﴾٥١﴿ ي ا فاي وف ية ۛسعة اج ــنةا م ــات ـان اـعة لن ينة ا ول اب  الفـكة الصفـئ ـزي يم ـجةـحة حي

ىـلف ال قة ۛس ال س ـل كة   م ـبفــنف قةـنةا  م ـلفـرف نةــنف رة لة ذةا تةــب ـــول   وة ا اي ة لح اىــمةــيح   اي نحن
ة طةان ـــيفـــالشح ةــن ــمف ي ا ـطةان   فايـيفـالشحة ۛ  فةــت ـيح يــــلفـــــا ي ـ مةالحن خ   ــۛسـنفــيةــهي ق 

لة عة ل يةجف ﴾٥٢﴿ ة ــــــــث  يةالحن م   كنــحفــــــــ ي  مح ۜ  ـــا ت ــــ ان ۙـ عةالحن وة  هي يم  كي يم  حة لي
ة ــيةـس  ا ي  يـلفـــمة ةـال ق  ةـةى ل ـــنةـتفـطةان  ف ـيفـشح يـلح اـنة فيـذي الفقة رةض   وة مف مة ي ق ل وب ه 

ل  ينةلةمة ــعفـيةـوة ةذي الح ﴾٥٣﴿ ۜ  ـه ــوب ـل ــق  ة المف نح اي ةال ـوة ي ش ـينة لةـميـظح ۙـاق  بةـقةـفي يد  عي
ه ــلة ة مة  الــلفـــع ــوا الفــــا ون ت  نف ـــحةـــه  الفــــنح بح كة قح    م  ن واب رة م  ب ـهي فةت ـــ فةي ؤف ۛتـخف

تةـم  يـسف م ـقي ۜ  ــــه ــــــــــل وب ــــــــق  ة مف نح ةوة اي ةـ لةالحن اد  الح ينة انـهة لنىـمة ذي اوا اي اط ـص  ن  رة
لة ية ةـــوة ال  الح ينة ـــزة ي  م كف ذي وا  في ر  يةـفة م ــه ــيةــأف ت ـتحنى تةــه  حةــنفـة  م ـرف ﴾٥٤﴿

﴾٥٥﴿ ة اـــمف   عةــه ــــيةـــت  أفـــةى   الوف يةــتةـــغفـــــة   بةـــ عةاالسح م  عةـــب    ية ذة م ـيـقيـــــوف
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عة ل واـوة م  ۜذ  ـــئ ـوف مةــك   يةـلفـم ـلف ال حن  ۜ   فةـنةــيفــم  بةكمـــحفــ يةل  مف ينة انـه  ةذي ن وا الح مة
ة الح يـوة وا  وةكف نةـذي ر   فة

ب ـكف ة واــذح ﴾٥٦﴿ ال ـال ة ات  فيــصح ةـنحةات  الـجة يـحة يـنح م ـعي
ة الح يـــوة واــاجةـنة  هةـذي ر  ﴾٥٧﴿ يةـــب  اــنةا فةــــات ـان ن ـيـهيـذةاب  م ـــمف عةــه ــئ كة لةــا وللن

الحن  ة ق ــــ ث الحن ل   ــــيـــبيــــــــ   ۛسيـفي اوا  الـــت ـــمح ةـــرف ز  قةـيةــوا  لةــات ـمة وف ل  م ــــه ـــنح
ةـلةـدف خ ــي ـــلة مفـه ــنح ﴾٥٨﴿ ق زف ۜــۛســاى حةــر  ةناى نح اي ة  وة خةـه ــ لة الحن از  قيـر  الـيفـوة ة نةـيــــرح

﴾٥٩﴿ خةـــــم  نةـــرف ۛضــــلى  يةــدف ۜـــوف ة  وة   ه  ةاي نح م ــــيـــليـــــم    حةــيــــــليــعةـــــــ   لةالحن
ه ـيفـلةــعة ۛ ل كة مةذن اقةــــ  وة ة ب ـــهي  ث ـــۛب ب ــوق ــا ع ـل  مةــثفــم ـــۛب  ب ـــنف  عة يةـغ ـــــمح

﴾٦٠﴿ ةــص ـــــنفــــــيةـــــــلة ۜه   ــــــــرة نح ة   الحن  نح ة    اي و ر ـف ـــــــوح      غةــــــف ــــعةــــــ   لةالحن
ارة ةهة النح ة ـــــــــــــكة    ب ــــــــذن ل  ةاة  نح ةــول ــ ي الحن ةــلة ف ي الـيفـج  الح ار  وةـنح ج ـــو ل ـــي  هة

ة ــــــكة  ب ـــــــذن ل  ةاة نح الحن ﴾٦١﴿ ة   ل  ــيفـــــــــــ الحةي ـف  النح ة   وة يع  بةالحن ير ـ ۛسمي صي
وةــــــــه  ة   مةـــــحةـــــوة  الفــــــه  و نة   م ــــــا  يةـقح    وة ال نح هيــــــــــنف  د  و ن ــــــــدف  ع 

﴾٦٢﴿ ة    ل   ـــــــبةا ط ـــــــالف ة وة ال نح ر ـيـبيـكفــــــــــيح    الفــــل ـــعةـــوة  الفــــــــــ   ه الحن
ض  ةرف الف ة  رةــــــــــمف    تةــــــــــــــال لة ة ال نح نةالحن لة م  ـح     النفزة ب  ااءى  فةت صف ااء  مة مة ة السح

ا لةه  ات  ف ي مة وة من ا السحة مة وة ﴾٦٣﴿ ۜـــۛضــــــــــخفــــــــــم  ة ةى ة   رح نح ةاي يف   الحن ۛ لةطي ير  بي خة
﴾٦٤﴿ ۜ    يـف  ة رف ض  ة   ا لف ةوة اي نح ۟ـيـميـحةـن يح    الفـغةـوة     الفـه ــــــــــــــــ    لةالحن د 
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ر  الفبةحف ةـاللة النح ة مف تةرة رةالحن ة ا ف يكملة  ۛسخح ض  مف مة ةرف لفكة الف الفف  ي ف ي وة ري تةجف
ة الحن ي ـاةمفــب  ۜ وة هي ةـر  ك  السح س  ااءة النف تةـمف ض  لةىـعة عةـقةـمة ةرف ب  الف ة لح ن ـــاي ذف ةـــا  نح ۜ  اي هي

ه  ةوة ــوة ك مفكميةاــالحف يذييالح يتـ  ة ي مي مف  ث مح ﴾٦٥﴿ ةــالـــب  حي رة ؤ نف ـــاس  لةـنح م ـيـرة
ة لح  ا ـكمــل  نةاـلفـعةـة  جةــمح ﴾٦٦﴿ ة ي ـــــث  ۜ كميــــييــحفــمح ة الف نف مف نح ور ـف ــكفــۛسانة لةـاي

بح  ۜــرة كة نحةكة  ف ـكمـاس ـمف نةــاى ه ـكـۛسـنفـمة ع  لنى يـوه   فةلة ي نةاز  ع   اي ادف ر  وة ةمف الف
اينف جة الحن ل  ـــق ــــوكة  فةــا دة ل ــوة ﴾٦٧﴿ ة اي ى م ــــه  لنىـعةــكة لةــنح يم ـقيـــتةـسفـــدى

نـةكم يةحفاللحن  مة الفـمف يةكمم  بةيف مةـق ـوف ة ـين ﴾٦٨﴿ ل ونةــمةـــــعفـــا تةـمةــم   ب ــلةــالعف
ة ـلةـعفـتة مفـاللة ةمف النح اـلةـعفــ يةالحن ف ي م  مة ﴾٦٩﴿ اـيـفي ونةـف ـل ـتةــخفــتة ه ـيــفي مفـت ــنفـكم مة

﴾٧٠﴿ ا مة ة ي ء االسح ل كة في ة ذن نح ۜ اي ض  ةرف الف ل كةكن وة ة ذن نح ۜ اي لةى تةاب  ر ـيـسيــ يةالحن  عة
ا مة وة ا لة  الحن ن   و نف  د ــــــــونة م  د ــــب ـــــعفـــــــــــوة ية لف ب ــــنةــمف ي ــمة لفطةاناىـــزح  هي س 

اي ذةا  لنىـــتفـــت وة ﴾٧١﴿ ۜ  ـلفـهي ع ــب  مفـلةيفۛس لةه  مة م  ةاـلـا ل ـوة ير ـنف نةـم  ينةـميــل  ظح صي
واكف ر  فة يةـــه ـيفــلةــعة ف   فيـــعفــنةات   تةـــيح ـــ بةنةاـــات ـــمف ان ةوه  ـــو ج  يـر  يـالح نةـذي
ونةــل ــــتفــــية ۜ   يـةـــكفــنفــــم ــــــــالف ةــ  ب ونةـط ـــــسفـــو نة   ية اد ـــكفرة يـــــــالح نةــذي

ۜــال ل ةار  نح يةـه ـلةيفـعة نف ذن  ل ـۛشــمف  ب كمئـ ـــبح ـــا  نةــلف   ال فةـق نةاۜ   ــات ـمف ان ۜكمــرح  م  مف
﴾٧٢﴿ عة ا دةـــــــــوة ةالحن هة يـــــ  الح واۜ   وة ب كفنة  ــذي ر  ۟ـيــصيــــمةـــۛس  الفــــئفـــــــفة ر 
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نف د ون  م  اا ا النحةاس  ال ية  يح هة
ثةل  ۛب مة ر  وا ض  ع  تةم  ۜـ لةفةاسف ينة تة  ه  ةذي ة الح نح ع ـاي ونةـدف

ـاىـيفـۛش وا ذ بةـلةنف ية الحن  ل ق  لةـب اـخف تةـاى وة اجف وا ـو  ع  اينفه ۜ ـلةمة م ـية وة ه  ل بف  سف
بةاب  الذح 

ا قة ر  واــمة دة ﴾٧٣﴿ ية تةنفــلة ذ ـسف الفـال ۛفـه ۜ  ۛضع ـنفـوه  م  ق  ةال ب   وة ل وب ــطح طف مة
يـــطةــــصفـــ ية اللحن  في ﴾٧٤﴿ ة ةـــحة الحن ة ر  دفــــــقة قح نح ۜ  اي ة  هي يح  عةـــقةـــ لةالحن ز ـزي يـــو 

ۛ ير  بةصي اـــــمةـالف نةــــــم  م ـــة   ر س ــــكفــئ ـــلن ۜ ــنة الـــــلى  وة ة نحةاس  نح ة اي يع الحن  ۛسمي
ا بةـلةـعفـية يف نةــيفــم  مة يــال اخةـدي مة مف وة لةـه ـفةـلفــه  اي ۜ  وة ور  الحن  ىـمف ع  الف م  جة ت رف ﴾٧٥﴿

ا اـيح  ال اـية ة هة ينة  انـــالح وا  وة اعفـــج ـــوا   وة اسفـع ــــكفوا ارفــن ــــمة ذي واـــــب ــد  د  ﴾٧٦﴿

واـــــاه ـوة جة يــف  د  ﴾٧٧﴿ ة بـح افف مفكمرة ل وا الفــوة ةـلة رةـيفـخةـعة لح ۛكمعة ونة ل ح  مف ت فف
يـف  ة الحن  قح مةكميــبنـتةــوة اجفـــا د  ۜهي  ه ـهةــ ج حة مفكميـفـلةــلة عةــعةــا جةـمف  وة

ينة ل مي سف الفم  نف ين  م  بي الدحي ةةة ال لح ۜ  م  ج  رة وة ۛسكميـــحة ۜ ه  يمة هي بفرن م كميــمحنــمف اي
تـة ون واـكموة نف ا ل يـة م  ذة ي هن في س كم قةبفل  وة يـول  ۛشـونة الرحة مفكمـيفـلةـداى عةـهي

وا م  تةص  اعف وة ااءة عةــهةــش  ۛ  فةـال لةىـدة ةـيـاةقيـنحةاس  وا الصح ت ـم  ان وةةـلنوةة  وة كن ة وا الزح
﴾٧٨﴿ ۜ لنـــوة مةـــ ه  ب الحن  ۛ  فةكمـيـوف ن ـــمةــمة الفـعفــن ـمف لنى   وة ةـــعفـــــوف ير ــصيــــمة النح

ن ونة           م  ؤف ة  الفم  ورة           س   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
﴾٢﴿ ة ينة ه ــاللح يمفـذي ت ـۛص  في مف خةــلة ۙــاش ـه  ع ونة ﴾١﴿ م ــم ـحة الفـلةـفف قةدف ال ۙـن ـؤف ونة
﴾٤﴿ ۙ ل ونة وة  فةاع  كن ة مف ل لزح ينة ه  الحةذي ﴿٣﴾وة مف ينة ه  الحةذي ن وة ۙ  عة ونة ض  ر  عف و  م  ةغف اللح

ة عة لح اىـــاي اج  لن وة مة مف الــه ـــالزف اـوف ﴾٥﴿ ة الح يـوة ظ ـ ل مفـنة ه ـذي ا ف  مف حة ه  ر و ج  ۙـف  ونة
ل كةــتةــابف ن ــمةـفة ااءة ذن رة ى وة غن ﴾٦﴿ لة ان ـكةتف اليفـمة ۛـمة ينة ل ومي ر  مة يف مف غة ةه  نح مف فةا  ه 

﴾٨﴿ ينة ةذي الح مف وة مفه  انةات ه  ةمة مف  ل  ه  د  هف عة ۙ وة ونة اع  رة ﴾٧﴿ ۛ اد ونة م  الفعة ائ كة ه  لن فةا ول
﴾١٠﴿ ا ث  م ــئ كة ه ـا وللن ار  ۙـالفوة ونة ﴾٩﴿ ينة ةذي الح مف وة لنى ه  ۢ عة اف ظ ونة مف ي حة ات ه  ۛصلةوة

نةاـ خةدفـقةـوة لة لةقف ﴾١١﴿ ة ال ينة يةـلح ث ـذي ۛسۜ  ه ــف ـونة الفـر  دةوف ال ــمف فيـــرف ا خة ونةــيهة د 
ة جةـــث  يـنةاه   ن ــلفــعةــمح ةى في طففة ﴾١٢﴿ ۛـيـنف طيــة   م ــلة لةــنف س ـــانة  م ـۛســالف نف ن 

ة ــث  ةةـعةـنةا الفــقفـلةـخةـةى  فةــقةـلةـةة  عةــفةـطفــ النح نةاــقفــلةــخةمح لةقة ﴾١٣﴿ ار  مةـقة ين  ـرة كي
ظةا مةــع ــالف اـوف نةـۛسـكفــاى  فةـظةامـــةة   ع ــغةـضفـم ـنةا الفـقفــلةـــخةــةى  فةــــغةــضفــم 

ةــث  ۜ فةـ انخةاىـقــلفـ  خةاه ـنة أفـۛشـ النفمح كة ـبةـتةـرة ال ـالف ۛسن ـ الحفالحن ارة يـخة ۜـقي نة ماىۗـحفـلة
ة  ايـــــــث  ة مح مفكمـــــنح ﴾١٥﴿ ةـــــــث  ة   ايمح ۜـت ـــيح ـــمةـــكة لةـدة ذن ل ــعفــمف بةكمـــــنح ونة ﴾١٤﴿

مفكمــــوف قةــا  فةـنةـقفـلةـــدف  خةـــقةــوة لة ﴾١٦﴿ ث ونةــــعةـــبفـــة    ت ـــمةــينـق ــوف مة  الفـــــية
﴾١٧﴿ اا ئ ــــعة  طةــبفـــــۛس مةــــرة ۗ   وة ةـــــا  ك ــقة نةــيـليــــا ف ــق   غةـــلفــخةـــن  الفـــا  عةـنح
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لنىــعة لفنةا النفزة ةـ م وة ااءى ب ـنة السح ااء  مة ر  فةـقةــمة ةــكةـاةسفـدة نح اي ۗ وة ض  ةرف ةاه  ف ي الف اــنح
نةاب ۢب هيفةاةنفۛشأفنةا لةك مف  العف يل  وة نف نةخي نحةات  م  ﴿١٨﴾ جة اب  ب  ۛ هيـذةهة ونة ر  اد  لةقة

ةى  تةـجةـوة ۛش ر ج ـخفـرة ﴾١٩﴿ ا فةـيـ فيمف كملة اــهة ا تةأف ه لــكن وة هة نف م  ة   وة يرة ثي ۙـكم كة ل ونة
ة اي وة نح ﴾٢٠﴿ ااءة تةــيفـور  ۛسـ ط نفــم  ص ـــهف دح ــالـت  ب ـب ــنفــنة نــغ  ل ــبفـــن  وة ينةـكن لف لي
اـيـفي هة ي ب   ف يمفكملة ا في ة مح يـك مف م  قي ۜ  ن سف ةى رة بف ام  لةع  ةنفعة لةـط ون ـالف ا وة مفكمـهة

عة ا  وةـيفـلةـوة ك ـلفـف ـلةى الفــعةهة ﴾٢١﴿ يـكف ع ـــنةاف ــمة ة   وة م ـثي ۙـل ــكمأف ــا تةـهةـــنفـــرة ونة
م  اعف الة يةا قةوف هي فةقة م  لنى قةوف ۛسلفنةا ن وحاى اي دف الرف لةقة واـوة ةب د  الحن ﴾٢٢﴿ ۟ـت  ل ونة مة حف

الة لةؤ  فةقة نف ا لالفمة وا م  ر  ينة كةفة الحةذي ﴾٢٣﴿ ونة ةق  ه ۜ الفةلة تةتح ر  يف ه  غة لن نف اي ا لةك مف م  مة
الحن  ة بةۛشر  لح اا اي ذة اهن هي مة م  يد  قةوف ۙ ي ري ل ك مف ثف لة النف م  ة ضح لةيـف يةتةفة لةكمعة ۜ وة وف ۛشااءةـمف
﴾٢٤﴿ ةنف لة  ــلة اــمةزة ا ۛسـكفـئ ـــلن ا فايـــهنـــنةا ب ـــعفــم ــةىۛ  مة اـذة بة ليـنةــــائ ــي ان ة ةوح ۛـيــا الف نة

ب حقةالة  رة ﴾٢٥﴿ ج ــاينف ه  رة ة ةـهي ج ــل  ب ـوة ايلح ةــتةـة   فةــنح بح واـرة ين ـحي تحنىـ حةهيـــب ص 
حة اةــفة لةــيفـــوف اااي ه  الن  اصفـــنة لفكةــ الفع ــنةــيف ف  ﴾٢٦﴿ نيـص ـــانف اـي ب ــرف ب ــكف مة ة ون ــذح

اـيــفي هة حفــن ـي ـاةعفــب  وة اــنةا فةـي ـنةا وة فةــالمف اءةـا ذةاجة نةا وة الـر  ةــارة ۙ  فةــنح ــتح كفـل ــاسفـور 
ل ــقةــالف وف جةنفـم  وف الـيفــنةــن  اثفـيفـ ك لح  زة ة مةـلةــهف ن  وة لح ه ـيفـلةــعةقة ــبةــنف  ۛســـكة اي

﴾٢٧﴿ لة ت ــنفـم  ۛ  وة مف اط ــه  ي  ف ـبفـخة ة يـني يـالح واۛ  ايـلةـنة ظةـذي ة م  ق ـغفـمف م ـه ــنح ونةــرة
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د ــالف مف حة مةـنف ۛت  الـوة يفــتةـذةا اسف ا ـفة ل ــق ــلفك   فةـف ــالف لةىـكة  عةــعةـنف مةـۛت وة
لىرةبح  ق لفوة  زة نف ي م  لفني ﴿٢٨﴾ النفز  حن  ة ل  نةـالح ينةا م  ي نةجحن ةا ل ـقةـالف ذي م  الظح ينةـوف مي

ي ذن ة في نح نيةـل  اي نف اي ات   وةـكة  لة ﴾٢٩﴿ الـك بةا رةـم  الفـيفـنفۛت خة اى وة ليـــنفـم ـر  نةــيـز 
﴾٣١﴿ ة الــث  نـمف  قةـه  د ـعفـنف بةـا م ـنة أفــۛشـــنف مح ۛـاى انخةـرف ينة ري ﴾٣٠﴿ ةا لةـك  نةـيـتةليـبفـم ـنح
نفـم  ۛسلفنةا في اةــفة س ـيه ـرف وا ــب ـن  اعف  ال مفـــه ــنفــــولى م ــمف  رة ة د  مفكمــا لةـمةالحن

قةالة نفـمةــالف وة ينة لة ل م  ةذي ه  الح م  ب وا قةوف ة كةذح وا وة ر  كةفة ﴾٣٢﴿ ۟ ونة ةق  ه ۜ الفةلة تةتح ر  يف ه  غة لن اي
ل  ثف ۙـم  ك مف اـب  نةاه مف ف ي ء اـل قة فف التفرة ة  وة رة نخ  نفـالفحة الف وة  الدح  ةـين لح اا اي ذة اهن ر ـبةۛشيةاۙ مة

نفوة ت مف لةئ   الطةعف
لةك مف بةۛشراى ثف م  ﴾٣٣﴿ ا يةأفك ل  ة مح  م 

ه  تةأفك ل ونة نف ب  م  رة يةشف ا وة ة مح  م 
ب ونة رة تةشف

ك مفـالية د  ة ع  نح تح مف ك مفـال ذةا م  ك  اي ت مفـوة اباى نف ظةاماى ت رة ع  وة ﴾٣٤﴿ ك مف  نـحة ذاىاي  اي
ونة ر  اس  لةخة

ية اينف  ه 

ة لح يةات نةا اي حة ﴾٣٦﴿ اۛت هة يف اۛت هة هة يف ا هة ونة  ل مة د  ت وعة ﴾٣٥﴿ ك مف ج ونة  النـحة رة م خف
وة اينف  ه 

ة لح ل   اي ج  ى رة ـتةرن لةى افف عة ﴾٣٧﴿ نفيةا وت  الدح  يةا نةم  نةحف ا وة مة ن  وة ينة  نةحف وثي ع  بف ب مة
بح الة ـقة ي ب ـص ـ انفرة ني اـرف مة ﴾٣٨﴿ بـكف الحن  مةـذ  نةـيـنيــؤف م ـم ـه  ب ــن  لةــحفـا نةـاى وة

﴾٤٠﴿ اقةــــــالة  عةـقة ة ة  نةـــح ـب ــصفــي ــيل  لةـليــمح ۛـــيــمي د  اـنح نة ﴾٣٩﴿ ةـــــكف ون ـــــب  ذح
داىـب ــفة عف ةــه ـذة تفـاة خةــفة ـــنةا ه ــلفــعةـجةـقح   فةـحةــالفـة   ب ــحةــيفـم   ا لصح ۛـــمف غ  ااءى ثة

﴾٤٢﴿ نف ة ال د ـۛشـث مح نف بةعف ونـمف ق ـه  أفنةا م  ۜـاى انخةـر  ينة ري ﴾٤١﴿ م  الــقةـل لف ةال ـوف ينةــظح مي
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ۛســـث  ة الرف نةاـلفــمح ﴾٤٣﴿ اتة نفق   ــب ـسفــمة ة  ا م  ا يةـــلةــة  الجةـــمح مة ا  وة ۜـأفخ ــتةــسفــهة ر ونة
مفـبة ۛضه  عف اۜ ـتفــتةنةا ـلةــر س  ا ـكمرة ااءة ا  جة ة لحةمة س ـمح اـول ـةى  رة ب وه    فةــكف هة ة نةاـبةـتف اةـذح عف

ةــث  مح ﴾٤٤﴿ جةــعفــبة مف نةا ـلفـعةـضاى وة ادي يۛثۛ  فةه  داى ـب ـالحة م عف وف ي ل قة ونةـن ــؤف م ــ  لة
لنى اي ﴾٤٥﴿ ۛس الخةــ م نةاـلفـالرف ى وة ۙـطةان  م ـلفـنةا وة س ــا ت ـان يةــر ونة  ب ـاه  هنـوسن ين  بي

اـقةــفة واـال  ﴾٤٦﴿ عةــف  مةـــرف نة  وة لئ ــوف تـةـهي فةـــلة كةكذاسف وا وة ماى  واـان ــبةر  ۛقةوف ينة الي عة
ةـكففـة اـه وـب  ذح مة ﴾٤٧﴿ يفـۛشـبةـن  ل ـؤف م ــن  ال قةـل ـثفـن  م ـرة م ـنةا وة اب ـوف الةنةا عة ۛـه مة ونة د 

لة اۛبـتةـــك ـــالف وۛسىــنةا م ـيفـــتة دف انـقةــوة ﴾٤٨﴿ ينةـكيــلةــهفــم ـ الفنةــم وا ــان ـكةــــفة
جة يةــنة مةــنةاابفــلفـعةـوة ةــرف ا مح ا انــمة وة يف ان ةى وةـــية ه  اـه نةاـــوة ا مة ﴾٤٩﴿ ةـعةـلة ونةـه ـلح تةد  مف يةهف

اا يح  ية االرح س ـال ةيح  نةـل وا م ـك  ل ـهة بةات ـالطح ﴾٥٠﴿ لنى بف اي ة  ذةات  قةـرة مةـوة ار  وة ۟ـرة ين  عي
ة هن نح اي ا  ا ـوة هي ة ذ  مفكمتـ ـمح ﴾٥١﴿ اعف ي ب ـل واۛصال ـمةـوة نحي ا تةـحاىۜ اي ۜـمة يم  لي ل ونة عة مة عف

مف بةــفةـ ه  رة اوا المف ةـع  طح ۜـنةــيفـتةقة ب راى مف ز  ه  ﴾٥٢﴿ نة ال ةى  وة دة اح  ةى وة ة ك مفال ـا مح بـح  ون  رة ةق  فةاتح
﴾٥٤﴿ مف ه  ي فةذةرف مف في ت ه  رة مف تحنى غة ين  حة حي ﴾٥٣﴿ ب  ك لح  زف ا ح  مف ب مة يفه   لةدة

ونة ح  فةر 
ع  مف ن ۛسار  ۜ ف ي لةه  ات  رة يف الفخة ﴾٥٥﴿ ۛسب ونة ا اليةحف  النحةمة

دح  مفن م  نف ب هي ه  ال  م  ۙ مة ينة بةني وة
﴾٥٧﴿ ة نح ينة ه  اي يةة  ـخة نفـمف م ـالحةذي مفشف بح ه  ۙرة ق ونة ف  ﴿٥٦﴾ م شف ية بةلف ع ر ونةـشفــلة
﴾٥٩﴿ ينة ةذي الح مف وة مف ه  بح ه   ب رة

ۙ لة ك ونة ر  ي شف ﴾٥٨﴿ ينة ةذي الح مف وة مف ب انيةات  ه  ب حه  ۙ رة ن ونة م  ي ؤف
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اج  ۙـرة ع ونة الحة يـوة ت ـنة ي ـذي تةـؤف اا ان ق ـونة مة ا وة ج ـه ــل وب ــوف ةـلةـمف وة لنىـه ـة  النح مف مف اي بح ه  رة
لة لح ف  وة كة نـ  ﴾٦١﴿ ونة ائ كة ي ۛسار ع  لن ات  ف ي ا ول رة يف مف الفخة ه   وة

اـلة ونة هة ۛساب ق  ﴾٦٠﴿
ونة ي ظفلةم  ة و سفـففـنة لح لةـساى اي ا وة هة يفـعة ه قح  ـحةـالفـ ب ق ـط ـنفـتةاب  يةــك نةا ـدة مف لةـوة

ي ة  م ـغة بةلف ق ل وب ه مف في رة ال  م ـمف مة لةه مف العف ا وة ذة ل  نفـنف هن ه مفكة ـد ون  ذن ﴾٦٢﴿

اىــحة اا الخة تحن ذة ذةاـعةــالفـمف ب ـيه ــرة فيـتفــا م ـنة ذفــاي مفــه ذةاب  اي ﴾٦٣﴿ ا عة ل ونةـام ـلةهة
انة تفـقةدف كة ﴾٦٥﴿ ك مف م  نـحة مة اي وا الفيةوف ـةر  ةا لةـلة تةجف ت نفۛصر ونة نح ﴾٦٤﴿ ۜـية ـةر ونة جف

﴾٦٦﴿ يةاتيي ت  اىـمف عةـت ـنفـكممف فـةكملةيـفـلنى عةـتفـان ا ب ـالعف لن ۙكنمف تةنـفكمــقة ونة ص 
ااءة لة المف جة وف وا الفقة ةر  بح ة مفالفةلةمف يةدح ه  ﴾٦٧﴿ ينة ب  ب ري كف تـة راىـم سف ۗ ۛسام  ونة هي ر  ج  تةهف

ف ـعفــمف يةـالمف لة س ـر  مف فةــولةـوا رة مف لةـــه  ه ـه  ﴾٦٨﴿ ا لة م ـمف يةـمة ه  ااءة بة ينة  أفت  ان لي ة ةوح الف
ول ـالمف ية ةـج  هيــونة ب ـق  ه  لفـبة ة ۜ ـنح ااءة مفــه ثةر ـكذ ال  وةقح ـالفحةـب مف ـجة ﴾٦٩﴿ ونة كننـفـم  ر 

لةو  ة وة قح  الهفـبةـاتح ااءةـعة الفحة مفوة ات ه  وة من ت  السحة ۛسدة ﴿٧٠﴾ لةفة ه ـل لفحة ونةـقح  كةار 
مفـه  نف في مة ض  وة ةرف الف ۜ بةـوة ة نح تة لفـيه  ر ـكذنف  ذ ـمف عةـه ـ فةمفـه ر ـكذذ ــمف ب ـنةا ه ـيفـال

جاى  فةـــمف  خةـه ـــل ــةـسفــالمف تة اج   ــخةـــرف بح رة ۗــيفـــ  خةكةــــرة ر  ﴾٧١﴿ ض ــم  ر  ۜـعف ونة
نحة اي ع ـتةـكة لةـوة لنىـوه ـدف اط  م  مف اي رة يم ـقيـتةـسفـص  ﴾٧٢﴿ وة خة ه  قيـوة از  ة ر  الرح ينةـيف

﴾٧٤﴿ ة ة الح نح اي يـوة ي ـذي م ــنة لة نخ ـونة ب ـن ـؤف ة  عةـالف اط  لةـن  الصح ـرة ب ونةـكننةاــرة ﴾٧٣﴿
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بزح

﴾٢﴿

مفـغفــط  يةان ه  لة ح ـوة رة  مف  وةـنةاه ـمفـوف
ا نةاـۛشففكف يـجح ـــلةـرح  لةـنف ض ــمف م ـه ــب  مة وافي
لة نةاه ـوة ذف دف الخة ان وا ـقة كة تـة ا اسف ذةاب  فةمة مفمف ب الفعة بح ه  ال رة مة ﴿٧٥﴾ وة ه ونةـعفـية مة
اىـحة نةا عة تحن ذةا فةتةحف ذةاب  ۛشـاي مف بةاباى ذةاعة ه  ذةاه ـلةيف يد  اي مفـدي ﴾٧٦﴿ ونة ع  يةتةۛضرحة

ه  ةـــوة الح ةـم  الكمـۛشاة لةـــالنفي ذييوة ةبفــمفــسح الف ارةـۛصـــعة وة ﴾٧٧﴿ ۟ــه  م ـيـفي ونة ل س  بف
ه  ةـــوة الح الــوة ي ذةرة ض  مف ف يـــكمذي ةرف الف ﴾٧٨﴿ ـ  ةفف الف ۜ قةـوة ةة ونةكمشفـاتةـيلىمةـليـدة ر 

ه  ةـوة الح يـوة ـييــ ي ذي ي  حف يـوة لة ت ـمي ف ـت ـه  اخفـوة ل  لة ةيف الح ﴾٧٩﴿ ونة ۛشر  ه  ت حف لةيف اي وة
ة ل ـاقةـلة مةــثفـوا  م ــال ـلف قةــــــبة ةوح ونةـالة  الف ﴾٨٠﴿ ال ةـوة ل ونةــق ـعفـلة تةــفة ار ۜ  الـهةــنح

ذةا م  اي اوا ءة  نةا وةـتفـــقةال 
ةا ت ــكم ابـــنح ع ـرة ةـظةـــاى  وة اي نح ونةــو ث ـع ــبفــمةــا لةـاماى ءة ﴾٨١﴿

ع ـقةـلة نةـــدف  و  اـحفـــا  نةـدف بة ان ا م ـــا  هنـا ؤ ل نةـن   وة اــل  اينف هنــبفـــنف قةـــذة ة لح اا اي ذة ﴾٨٢﴿

مة ن ـمةــلف ل ـق  ض  وة ةرف اا ـــيـــنف فيــالف نف هة مفـت ـــنفـكماي ﴾٨٣﴿ ة ليـاطيـالۛس ةوح الف نةــيـير 
﴾٨٥﴿ ۜونة ـو ل ــق ـيةــــۛس حن  ةـــــتةلة  ـــــــفة لف الـــــ ق ل  و نةــــــذة كح ر  ﴾٨٤﴿ ونةــلةـــعفـــتة م 

ش ـالف رف عة بح نفــــــــــــلف  مةـــــــــق  ة  رة ات   الــــمنــــــ  السح ةــوة بح ع   وةــــــــبفــــسح رة
لفـــــــــق  ﴾٨٧﴿ ۜ ونة  ـو ل ـــق ـــيةـــۛس حن  ةـــتةلة ــــفة لف الـــ ق ل  و نةــتح ق  ﴾٨٦﴿ يـعةــالف م ـظي

ت مفكم نف هي مةــيةـب  نفــمة  وت كمــلةــد 
ه ـۛش لح ـكم ء  وة ي ـجيـوة ي ـيف لة وة ه ـير  لةيف ار عة  اينفجة

﴾٨٩﴿ ۜ و ل ونة ـق ــيةـۛس حن  ر ونةـــــحةـــسفـــــــى  ت ـنحن  اةــــفةلف  ـــق  ل  ﴾٨٨﴿ ونةـلةــعفــتة م 
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ة ااتح لة نفـم الحن  ذةــخةـــمة مة د ــوة اـوة ﴾٩٠﴿ ةـيفـتة ال بةلف نح اي قح  وة مف ب الفحة مفـنةاه  ب ونةـكةـلة ه  اذ 
مفـعفـبة ه  ض  ذاى لةــلن نف ايـه  م ـعةــكةانة مة لن لح ـكم ۛبــهة ذةــه  اي اخةــه  ب ــاي لةـلةـمة لةعة قة وة

ب ـيفــغةــم  الفـــــال ـعة ﴾٩١﴿ لنى ا نة  عة بفحة ۜ س  ض  ا يةــــ  عةالحن بةعف ة ۙـــــص ــــــمح ونة ف 
ة  ايرةبح  لف ــق  يةــــا ت ــمح يـنحيــر  ﴾٩٢﴿ ة وة اـالشح النىــتةـة   فة دة هة ا ي ـعة عة ة ۟ــكـر ــشفــمح ونة

ة نح اي اـوة ﴾٩٤﴿ بح  ي ف يـعةـجفــتة لةـ فةرة ينةـالفقة لفني ةال مي م  الظح وف ﴾٩٣﴿ ا ي  ۙـوعةــمة ونة د 
فة دف ةـب  عفـاي ي ــالح ۛسن ـالحف يةـه تي ﴾٩٥﴿ اى لن يةـالنف ن  عة انةـر  ه ـكة  مة د  ر ونةـمف لةـع  اد  قة
كةـــوذ   ب ــع  ال  رةبح  لف ــق وة  ﴾٩٦﴿ ة ا يةــم  ب ــلةــن  العفـحفـةةۜ  نةـئةـيح ـالسح ف ونةـص ــمة

وذ  ب  ال وة ر ون ـالنف يةرةبح  كة ــــع  ض  حف ﴾٩٧﴿ نف ةـــمةـــ هةم  ا ت  الشح ۙـيـيةاطيــــزة ن 
﴾٩٩﴿ اــــحة ذةا جة اى اي ت  ـــمةــم  الفـــدة ه ــاءة الحةـتحن ج رةبح  قةالة  وف ۙـ ارف ع ون  ﴾٩٨﴿

وة ا ه  اۜـل ــائ ـقة هة ــلةعة ل ــالعف ىــلـ اتةــيـحاى فيــۛصال  مة ا ـــكف ت كذرة ــمة ةهة نح ۜ اي ة ة ـــكفلح ل مة
ور ـالصح  ف يـخة ــــف ـــا ذةا ن ــفة ﴾١٠٠﴿ م  اائ نفــوة رة لنىـمف بةـه ـ وة خ  اي زة ث ونةـية رف عة م  ي بف وف

لةتفـمةـفة نف ثةق  ﴾١٠١﴿ اــفة نف لة مةــمف يةــه ـــنةـــيفــاۛب بةـۛســــال يةـئ ــوف لة ل ـتةـذ  وة ونةـۛسااءة
مة فحةتفــوة نف خة ﴾١٠٢﴿ يــــمة ا  زي اـــــه   فةـــــن ــوة ونةـح ـــل ـففــــم ــــم   الفــ  ه كةـــئ ـا وللن

ةـهةــجة مةـنح يــــمة ا  زي اـــه   فةــــن ـــوة لن يكةــئ ــــا ول اوا الـس ـنة خةـ الحةذي يمف ــه ـۛســف ـنف ر  في
﴾١٠٤﴿ ه ــم  الـه ـوهةـح   و ج ـفةـتةلف ةار  وة اـيـمف فيــنح ونةـح ـــال ــكف هة ﴾١٠٣﴿ ال  ۛــخة ونة د 
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نةاوا ـال ـقة ـة بح رة ﴾١٠٥﴿ يةاتيي اللةمف ك نف ان لةيـف تفلنىـت  تـة ب ونةكممف فـةكمعة كةذح  ا تـ  ت مف ب هة نف
اا نة ـة بح جفــ الخفرة اــنفـنةا م ـــر  هة ﴾١٠٦﴿ نةاـلةـغة لةيف ت  بةتف عة وة قف ةاـكم وة نةاـش  ماىـقة نح ينة وف ۛضاالحي

ا فيـۛســـالة اخفـقة لة ت ـيـــؤ ن ا وة ون ـلح ــكةـــهة م  ﴾١٠٧﴿ نةا فةـا نف ع ــفة ةا ظةــدف نح ونةــال ـا  م 
نحة يق  م ــانة  فةـكف ه ـــاي ي  يةـنف ع ـري ول ــبةادي اا ونة ـق  نة ـة بح ةا فةـانمةرة لةـف ـــاغفـنح نةاـــرف ﴾١٠٨﴿

اى تحن ى حة ياح ر  خف وه مف س  ت م  ذف ﴿١٠٩﴾فةاتحةخة حة ارف النفـوة نةا وة يفـمف اح ـۛت خة ة الرح ۛـر  ينة مي
يفــجة يـنحي اي مةـم  الفـه ـت ــزة يةوف ﴾١١٠﴿ ك مف ذ  ك ونةكذالنفۛسوف حة مف تةضف ه  نف ت مف م  ك نف ي وة ري
ثفـكةمف لة قةالة ض  ت مف ف يـب  ةرف الف ﴾١١١﴿ ا ۛصــب  اواۙ الــبةـمة ة ر  اائ ـــم  الفـمف ه ـه ــنح ز ونةــفة

﴾١١٣﴿ ماى قةال وا نةا يةوف ثف م  فة ۛضـعفـبة الوف لةب  ينةـالف ـةل ـسفـيةوف اادحي عة ﴾١١٢﴿ دة س ـعة يـدة نةـني
ت مفـس ـحةـالفة بف ﴾١١٤﴿ قة مفـت ـثفـب ـلة نف الة ايـقة ة لح الـاي يلى لةوف ة لي ونةــلةـعفـتة مفـت ـنفـكم مفكمـنح م 
الحن  لةى اـعةــتةـــفة ﴾١١٥﴿ ة ال ا خةـنح ةـمة النـح بةثاى وة نةاك مف عة جةكملةقف نةا لة ت رف لةيف ع ونةـمف اي
نف مة عة  وة ع  مة الحن يةدف ﴾١١٦﴿  ل ك ـالفمة

ۛــحةـالف ا قح  هة لة لن  اي

ة لح ۛ اي وة  ه 
بح  ش  رة رف يم   الفعة الفكةري

ل ح ـي  فف لن ب ـاى انخةـهـاي ۙ لة انة لةـرة هة ۙ فةــه  ب ــرف ةــهي نح ا ح ــا  ۜ  دة ــنفـه  ع ــۛساب ـمة بح هي ةه  لةرة نح  اي
﴾١١٨﴿ ق  رف رةبح لف ـــوة ف  حة اغف ارف النفۛت مفـوة ر  وة يف ينة خة مي اح  الرحة ﴾١١٧﴿ ا ف  ر ونةــالفكة

ة  النح ور                ورة                 س   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
﴾١﴿ ة  ورة ا س  لفنةاهة ا النفزة نةاهة ضف فةرة لفنةا وة النفزة اا وة يهة يةات  في نةات  ان ةك مف بةيح  لح  لةعة
ونة ةر  تةذةكح

ك مف تةأفخ ذف ان يةة   ة انيياللزح ة الزح وا وة ل د   فةاجف
نفـكم د  م  اح  ة وة لةـلح ة   وة لفدة ائةةة جة ام  ه مة

دف هة لفيةشف وة أففةـب  ارة مة يـه  ين  ة  في   اينفالحن  دي
م ـت مف ت ـنفـكم م  ب الحن ن ونة ـؤف الفيةوف ۛ وة ر  نخ  الف

انيي ة  اللزح
ح  لة ك   يةنـف

ة لح ان يةةى الوف اي ةى  زة كة ر  م شف ﴾٢﴿ ا ابةه مة ذة ة  عة اائ فة نة طة ينة م  ني م  ؤف الفم 
﴾٣﴿ ان يةة  ة الزح ية وة ااـلة هة ح  ك   نـف

ة لح ان  اي  الوف زة
ل كة مة ذن رح  ح  ۛ وة ك  ر  لةى م شف  عة

ينةـالف ني م  ؤف م 
ه مف م ونة ينة يةرف ةذي الح ۛصنةات  وة حف ة لةمف يةأفت وا الفم  بة ث مح ااءة فةاجفـب اةرف دة هة ة  ش  و ل د ـعة
﴾٤﴿ ينة اني  ثةمة

لة ةى وة لفدة بةل وا جة مف تةقف  لةه 
ائ كة لن ا ول ادةةى البةداىۛ وة ۙـه   ۛشهة ونة ق  اس  م  الففة

﴾٥﴿ ينة ةذي الح ة لح ل كةـبة نفـم  واـاب ـتة اي د  ذن ة  عف واۛ فةا نح لةح  الصف ةوة حيـف ــــ غةالحن م ـيــور رة
ا ة لح مفــه ـس ــف ــنف ال اي م ونة ينة يةرف ةذي الح اجةوة وة لةـه ـ الزف ااء ـهةـمف ش ــه ـلة نفكميـة مفـمف وة دة

﴾٦﴿ اـــۛشـــفة بةمف ــــه  د ـــة  الحة دة هة ادةات  ـــــع  ۛشــــالرف ۙهة ةه  ب الحن  نح نة اي ينة لةم  قي اد  ة الصح
ؤ لا رة يةدف ا وة هة نف عة ﴾٧﴿ ۛسة  ام  الفخة  وة

ة  النح
نةۛتـلة ه  الحن  عف لةيف   اينفعة

نةـكف ينة انة م  بي اذ  الفكة
﴾٨﴿ بةدة ـهةــشفـــــذةاۛب النف تةـعةـالف ادةات  ــعة ۛشــــــالرف ۙهة ةه  ب الحن  نح نة اي ۙ لةم  ينة بي اذ  الفكة
﴾٩﴿ ۛسةة ام  الفخة  وة

ة ۛضۛب النح ااـــيفـلةـــــ عةالحن  غة ة نةــــــــ م  اينف كةانةهة نةــــــيـاد  قيـالصح
﴾١٠﴿ لة لة فةــــوة ك مف الحن  ل ـــــــضفـــــــــوف لةيـف ت ه  عة مة حف رة  وة

ة النح ة وة اب  ــتـة الحن ۟ـيـكيــحة وحة م 
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وة بةلف ه  ى لة ۛسب وه  ۛشراح تةحف ۜ لة ك مف نـف بةة  م  ااؤ ن ب الف ففك  ع صف ينة جة ة الحةذي نح ۜكماي مف
لحنىـتة وة ر ـخة ۜ ل كمــلة يف ئ  م  لح ـكمـمف ر  ااكفـامف مف مة ه  نةـنف ي تةۛسۛب م  الحةذي الف ثفم ۛ  وة

وه  ت م  عف ذف ۛسم  ا اي لة ة الفلةوف ن ونةـ ظةنح م  ؤف م  ﴾١١﴿ مف لةكن ه  نف ه  م  رة ذةاب ـبف يم ه  عة ظي  عة
لة ــلة ااؤ نوف جة ﴾١٢﴿ م  ؤف الفم  مف خةـنةات  ب اةنفـوة ه  ففك  م ـف س  اا اي ذة قةال واهن راىۙ وة ين ـيف بي

دةـنفـع  بةــه  ب ـيفـلةـعة ۛ فةــهةـة  ش ــعةـاةرف ااءة ااء ـهةــشح ــوا ب الـأفت ــمف يةـــلة ا ذفـدة اـفة دة لن ئ كةـا ول
لة لة فةـوة حفمفكملةيـفـ عةالحن  ل ـــضفــــوف رة ت ه   ف يـمةــ وة ﴾١٣﴿ ب ونةالحن  اذ  م  الفكة  ه 

﴿١٤﴾اي ذف نفيةا ة  الدح  رة نخ  الف ةوة سح يمف كم لةمة ااال في ۛـفة مة يم  ظي ذةاب  عة يه  عة ت مف في ضف
ۛسب ونةه  تةحف وة نةه  وف ة نةت ك مف تةلةقح  ب اةلفس 

ول ونة تةق  ك مف وة اه  وة ا ب اةفف م ـلفـع  هيـب  لةك مف  لةيفۛس مة
ذف ۛس ا اي لة لةوف وه   ــت ـــعفـم ــوة اــت ـلفـق م  مف  مة ﴾١٥﴿ ه  ناىۗ وة يح  ع ــهة م ـيـظيـــ عةالحن دة ــنفــوة

ظ ك م ـع ـية ﴾١٦﴿ اا ك ون ـية نة اۗـنة النف لـة ذة ةمة ب هن لح كة انةكةـس  تـة ذةا بفحة تةان ـب  هن يم ـعة هف ظي
ي  ن ـيح ـبةـوة ﴾١٧﴿ ا الــل ــثفــم ــــوا ل  ع ود ــــالنف تةالحن   نفـــبة هي ۛـنيـؤف م ــمف م ــت ــنفـــك  داى اي ينة

ة ة الح نح يـــــاي ونةـبح ــح ـــنة  ي ــذي ﴾١٨﴿ ۜـ لةالحن  نيةات  يــ عةالحن  وةك م  الف يــحةم  ــلي م ــكي
ف ي اح ـــعة الفـيـشيـالنف تة ةف ية  ــۛشـــفة ينة انمةــ الح ۙـيـذةاب  الليـــمف عةــه ــن وا لةــذي م 

لة ـلةوة ل ــفةوف ضف ﴾١٩﴿ نفـال نخ ــدح  الف ۜ وةـــيةاوة ة  النفم ـــلةـعفـ يةالحن رة تةــت ـ وة ونةـمف لة لةم  عف
﴾٢٠﴿ حفكمـيفـــلةــــــ عةالحن  ة ــــــت ــــمةــمف  وة رة النح ةه   وة حي  رة ؤ ن ف  الحن ۟ـيـــــــــــــرة م 
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ات  خ ط وة ا اا اليح هة ن وا ية ينة انمة ةذي تة الح ةـلة ات ـتح وا خ ط وة ـعف ب ع  ةب  نف يةتح مة ۜ وة يفطةان  ة الشح
الحن  ة ةـطةان  فةـيفـالشح نح الفـحفـفةـالفـر  ب ـم  أفـه  يةــا  لةــكفــنفــم ــۛشااء  وة ۜ وة لة فةــر  ل ـضفـوف
ة الحن لةيـف حفمفكمعة رة اـت ـمةـ وة كنى ه  مة لنـــد  البةــنف الحةـمف م كمنـفـم  زة ةــــك ــداىۙ  وة نح

لة يةأفتةل  ل  وة ضف ك مف ا ولل وا الففة نـف م  ﴾٢١﴿ ي كحي ۜ وة ي زة نف يةۛشااء  يم الحن مة لي يع  عة  ۛسمي
ينة ري اج  هة الفم  ي وة يل  في الحن   ۛسبي عةة  ة السح  وة

اوا النف ت  بنى ا ولل ي ي ؤف رف ينة الفق  ۛساكي الفمة وة
الحن  وة لف لفـيةـوة وا وة ف  ت ـفةـصفــيةــعف واۜ اللة رةــغفــونة النف يةـبح ـح ـــح  ۜكمــــــــ لةالحن ف  مف

ة نح ينة اي ةذي  الح
ونة م  ۛصنةات  يةرف حف ت  الفم  اف لة نةات  الفغة م  ؤف الفم  ﴾٢٢﴿ يم  حي ور  رة ف  غة

مة تةـية د ـشفـوف هة ﴾٢٣﴿ نفـال ن وا ف يــع ـل  نخ ــدح  الف لةـيةا وة ة   وة مف عةـرة يـذةاب  عةــه  ۙـظي م 
﴾٢٤﴿ مف ه  لةيف اليفـه ــت ــنةـس ـ اللفعة يه ـمف وة ج ـدي الرف اــمف ب ـه ـل ـمف وة ل ونةــمةـعفـوا يةـان ــكفمة

ين ـالف بي م  ئ ذ ـية مة فحي وف م ـي وة ينةالحن  يه  م  الفحةـ دي يةـه  ة وة لةـقح ة ـعف ونة النح ةم  وة الحن   ه 
قح ــالف حة

بي يثةات  ل لفخة بي الفـيـاللفخة ينة  وة بيــلفـونة ل ـيث ـبيـخةــثي الـيـخة ۛ  وة ةـثةات  بةات ـيح ــطح ﴾٢٥﴿
ۜـل  ونة ة ةـبيــيح ـل لطح الطح ةـب ونة ل لـــيح ــينة وة ائ ــيح ـطح لن ۛ ا ول ؤ ننة م ـــبةــكة م ـبةات  ة ا يةــرح ة وـــمح ق 

اا ةــــــــيح  ال ية ا الح يـــهة ن واــــــنة انمةــذي ﴾٢٦﴿ ق  كةــــف ــغفــمف  مةـــه ــــلة زف ر  ة    وة يـــــرة ۟ـــري م 
ت  واـوة ۛسلح م  خ ـلة تة واــأف ن ـتةـسفــتحنى  تةـمف حةكموت ـي ـرة ب ـــيفـاى غةـي وتــل وا  ب ــدف س 

﴾٢٧﴿ اى لن ل ــل ــ الهفعة اۜ  ذن ةــعةــمف  لةكمــر  لةــيفـمف خةكمـــهة ةـــمف  تةكمــلح ر ونةـــذة كح
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ؤف ذة نةـــي  ااـيـــ في وا د ــج ــمف  تةـفةا نف لة ا  حةـل ــــدف خ ـــلة تةــداى  فةـــالحة هة ىـتحنــــوهة
ۜكمــلة مف ۛ  وةكمـــلة ج كمـــلة لةـيـــنف قي اي مف وا فةـــم  ارف ج ــع  وا ه ـــارف ىـع  كن الزف وة

ك مفـعة لةيفۛس نةاح  لةيـف ل واـتة النف ج  خ  ب ي وتاى دف ﴾٢٨﴿ الحن   ا تةــب وة يـل ونة عةـمةـعفـمة م ـلي
ونةــت كذتـة م  رة يف ا غة يهة ك ونةة  في سف تةاع  مة ۜ وةكمــلة مة لةم الحن مف ا  يةعف ا مة مة ونة وة ت بفد 

ه ــــنف  البفــوا  م ـضح ـــغ ــنة  يةــيـنيـؤف م ـم ـــلف ل لفــق  يةـــۛصا ر  ظ واــفةـحفــمف  وة ﴾٢٩﴿

ع و نةــــــنةــصفـــــية ۜ ــر وجةـــف  مف كنه  ل كة الزف ة ـلة ىــ ذن نح ۜ اي مف ةه  يـــ  خةالحن اــــر   ب ــبي مة
ق لف ل لف م ـم ـوة ه ــبف نف الــنة  م ـضفــض ــغفـنةات   يةـؤف يةــۛصار  ة  وة ظفنةــفةــحفــنح ﴾٣٠﴿

ة نح ه  ة ه نح ي ف ر وجة لة ةـ وة لح ة اي ينةتةه نح ينة زي ا بفدي ر ـظة مة بفنة ب خ م  ر  لفيةضف ا وة هة نف رة م  هة
ةـــه ـــئ  نح لة ي ـه ـوب ـي ـج  لنىـــعة ة  وة يــبفــنح ينة زي ةــه ـتةــنةــدي ولةنح ل ب ع  ة لح ة الوفـه ـت ـ اي انح بة ا ان

ةـن  نح ه  ااء  ب  وف ال بة ولةـان ةــه ـت ـع  اانح البفنة البفـه ـــئ  الوف ة الوف ااء  ـــنح ة الوفـــه ـــت ــولةـع ـــب نة اــايخفنح وة
لةكةتفـمة ان ــي ايخفـنايـــبة الوف ةـه ـوة يــبة الوف نح ات ـ الخةناي ة الوفــه ـوة ة ــــه ـائ ــۛساــن نح االوف نح مة
ل ـالطح  فف اــاليف الــه ـن  مة ة الو  ةاب ـنح بة ا ولل ي ر ــيفـينة  غةـعيـتح جة نةــة  م ـالف رف ال   الو ـالرح 
نةـبف يـــالحة وا عةــهةــــظفـــمف يةــــنة لةــذي ات ـــلنى عةـــــر  رة يةء   اۛساـــ النح وف لة ر ــضفــــ وة
لة ىـاي ة  ل ــه ـل ـاةرف ج ــب  ا ي ــلةـعفـي ـنح نف ينة  ــفيـــخفــمة  مة يم  ت ــه ــت ــنةــ زي ۜ  وة ة اـنح واــوب 

﴾٣١﴿ ةــعةـــــن ونة  لةـــــم  ؤفـــم ـــهة الفــــيح  يعاى  الـميــــ  جةالحن  ح ونةــــل ـــففــمف  ت كمــلح
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

352



353

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

24-Nur Süresi       /  Yaprak 07A Cüz 18 Süre 24 Sayfa 353

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

353 ﴾٢٤﴿ وَرةو النحوِر سو ﴾٢٤﴿

نف اي نـف ى م  ةيةامن وا الف ح  ك  النـف ينة كموة ا ل حي ة الصح نفمف وة ك م  بةاد  اائ ـ ع  مة اي ۜـك ـمف وة مف
﴾٣٢﴿ م  ن ه  ااءة ي غف ـرة ك ون واف قة ۜ  وةــــنف فةــــ م الحن  يـة ل هي اس الحن  ضف م ــــيــليــــــع  عةــوة
الحن  لف ينة لة يةــف ــعفـتةـسفـيةــوة ونة ن ــج ــف  الحةذي م ـــه ــيةـن ــغفـــى ي ـتحنــكةاحاى حةـد 
ه مف نف ۜ م  ل هي ينة فةضف ةذي الح ونة وة تةغ  تةاۛب يةبف ا الفك  ة مح لةكةتف م  ان  مة كةات ب و مفكمــاليفمة فـة
لة وة يـت ـمفـل ـاينف عة مف خةـمف في ت ـيفـه  ان ال  ـمف م ـوه ـراىۗ وة ةالحن  نف مة تن يذييالح ۜكميــان مف

واـل تة تةغ  بف ـ  ه كذت ااء  ايـب ـالف لةىـمف عةكمــيةا ت ــتةـوا فةـــر  نة تة نف ال غة دف ناىـصح ــحةــرة
اه ـكك اي ةـه ـرة نح ۛض رة نف ينوة ـحةـالف عة مة يةاۜـالدح  ر  نفـوة كف  يـ 

ة ة فةا نح نح ه  ة هف د ـعفـــنف بةــ م الحن
لة دفـوة اا قة ـنة لف ك مف النفزة لةيـف يةات  اي مة ان بةيح نةات  وة ينة نةـم  ثةلىـم  ةذي الح ﴾٣٣﴿ يم  حي ور  رة ف  غة

ات  ور ـن  اللحن  وة من ۜ السحة ض  ةرف الف وة ﴾٣٤﴿ ا لةوف نف خة ل ـقة م  ع ـبف وف مة ۟ـل لف ظةةىـك مف وة ينة ةقي تح م 
ة  اجة اللزح جة ثة هيـ ن ل ـمة  ور 

وة  كف كن شف ام  يهة ۜ الـم  في بةاح  ي صف بةاح  في صف ۜ لفم  ة  اجة ز جة
يف ة ــــت ونةــــزة ة اةـكة ا ــنح ة  م ــــجةـــ ۛشنفــم د  ــــقة وـــب  د رح يح  ي ــــكفوفــكفهة  بةارةـــرة

ة ــكف
ۜــنة ار  ۛش ق ـلة ةــرف غةــيح لة ب ــة  وة ةــرف ۙ يةــيح يفـكةـة  ا ي ـت ـاد  زة لةـهة يء  وة لةـضاي ه ـسفـۛسـمفـمف تةـوف

الحن  ي ــهفــور ۜ يةـلنى ن ـــور  عةــن  هي  مةــن ـــ ل الحن د  ۜ وةـۛشاــــنف يةــــور  ب ـــضفـــــية اء  ر 
ي نة  ب ي وت  في الحن الذ  ﴾٣٥﴿ ة مف ۜ وة ــــــلــ ل الةـثةـــــالف ء  لح ـب ك  الحن نحةاس  يـعة ۛشيف ۙـلي م 

﴾٣٦﴿ كةرة  ي ذف االنف ت رف فةعة وة يهة  ۛسبح ح ـــه ۙ ي ــم ــاسففي
اـيـفي ه ـلة وح ــغ ـالفـب  هة ۙ د  نۛصال  الف وة
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Nur /37 –(bak 36)

Nur /38 – Allah 
Teâla onlara 
yaptıklarına karşılık en 
güzel mükâfatı verecek,
onların mükâfatlarını 
kendi lütfundan 
artıracaktır. 

Allah dilediği 
kimseyi hesapsız 
rızıklandırır. [39,34; 
25,16; 16,31; 6,160] 

Nur /39 – Dini 
inkâr edenlere gelince: 

Onların işleri düz, 
ıssız bir çöldeki serap 
gibidir ki susayan onu 
su zanneder. 

Nihayet onun 
yanına varınca su 
namına hiçbir şey 
bulamaz… Fakat 
Allah’ı bulur. 

O da onun 
hesabını tam tamına 
görür. Zira Allah hesabı
pek çabuk görür. 
[25,23] 

Nur /40 – Yahut o 
kâfirlerin duygu, 
düşünce ve davranışları
derin bir denizdeki 
yoğun karanlıklara 
benzer. 

Öyle bir deniz ki 
onu, dalga üstüne dalga
kaplıyor... 

Üstünde de koyu 
bulut. 

Üst üste binmiş 
karanlıklar... 

İçinde bulunan 
insan, elini uzatsa 
nerdeyse kendi elini 
bile göremiyor. 

Öyle ya, Allah 
birine nûr vermezse 
artık onun hiçbir nûru 
olamaz. [2,257; 6,122] 
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Nur /41 – Baksana
göklerde olan, yerde

olan herkes, kanatlarını
çarparak uçan dizi dizi

kuşlar, hep Allah’ı
tesbih ederler. 

Onlardan her biri
kendi duasını ve
tesbihini pek iyi

bellemiştir. Allah
onların yaptıklarını

hakkıyla bilir. [17,44;
22,18] 

Nur /42 –
Göklerin ve yerin

hâkimiyeti Allah’ındır. 

Bütün işler O’na
götürülür, hüküm

O’nun kapısından çıkar.

Nur /43 –
Baksana, Allah bulutları
sevkediyor, sonra onları
bir araya getirip üst üste

yığıyor. 

İşte görüyorsun ki
bunların arasından

yağmur çıkıyor. 

O gökten, oradaki
dağlar büyüklüğünde

bulutlardan dolu indirir
de onunla dilediğini
vurur, dilediğini de

ondan korur. 

Bu bulutların
şimşeğinin parıltısı

nerdeyse gözleri
alıverecek! 

ااء  يتة اي وة ت  ۙ لة ال  بةـت  مفـيه ـلفهيــر جة لة ة  وة ارة كف نفــعة ع ـيفــجة لنوة الحن ر ـذ  ة قةام  الصح اي  وة
يةـل يةجف م ـز  ه  ﴾٣٧﴿ اف ونة ية ۙ يةخة وة  كن ة ماى تةـالزح يه ـتةـوف لحةب  في ل وب  قة ۙ الفق  ةبفۛصار  الف وة

يةۛشااء  ا الحن  ۛسنة مة نف فةضف الحف مف م  ه  يدة يةزي ل وا وة م  ۜ وةـل ـعة ز  ق  مةــــيةالحن  هي نفـــرف
ينة  الحةذي اوا العفكفوة ر  اـفة مفـل  مة  ه 

اب  ب ـۛسـكف ة ـيعةـقيـرة ﴾٣٨﴿ يفـب  ح ـغة ۛساب ـر 
جة وة دةـوة ةـب ـۛسـحفـية ۜ حةـه  الظح ااءى انن  مة ه  لةــمف ااءة ذةا جة اى اي ه   ۛشــج ـمف يةــتحن ـاىـــيفـــدف

ات كـ الوف ي ظ ل مة في ﴾٣٩﴿ ة نفالحن ه  فةـ ع  يه  ح ـدة فحن يع  الحن ه ۜ وةـۛسابةــوة ۙ ۛسري ۛساب  الفح 
ات  ظ ل مة يح  ل جح  ر  ج   ـية بةحف وف يه  مة شن نفغف ق ـفة م  ج  ـــهي مةــوف نفوف ق ـفة م  ۜـوف اب  هي ۛسحة
ل  عة يةجف اـبة هة ض  قة عف اا الخف فةوف ذة ۜ اي ض  جة يةـبةعف ه  لةـرة كة مفـدة يــدف يةــيـة مةـرن اۜ وة لةمف نفـهة

ة  ال رةــتة مفــاللة ةنح ــۛسـ ي الحن ف ينف ــه  مةـح  لةـبح  ﴾٤٠﴿ اـن وراى فة ه ـ لةالحن  ۟ـن  نفــه  م ـلة مة ور 
ۜ ه  يحة بي تةسف وة ات  وة من ض السحة ةرف الف ةيف  وة الطح ۜ ر ـوة ل مة ۛص دفـقة ك لح  ۛصاافحةات  تةـعة ه ـلة

حن وة ةـلفــ م ل  ايـــمنــك  السح ۛ وة ض  ةرف الف ات  وة ىـلة وة ﴾٤١﴿ الحن  يم  وة لي ا عة  ب مة
ل ونة عة يةفف
ة ال رةـاللةمف تة ة نح جيـــ  ي الحن ابـــي ۛسـزف ة ي ــــاى ث ـحة نةه ـلح  ؤةــمح ف  بةيف ﴾٤٢﴿ ير  الحن  صي الفمة

نةـم  ة يةــث  ى الفـتةـاماى فةـكة ه  ر ـل ـعةـجفــمح قة يةـرة دف نف ر ج  ـخفـوة ل ـخ م  ي ـلة ۛ وة ل ــنةــهي زح 
ف  ر  يةصف ه ـوة ا مة ة ا ـبةال  فيـنف ج ـ م ء االسح د  فةـ بةنفـم يهة نف يةۛشااء ـيب  ب ـصيـي ـرة هي مة
﴾٤٣﴿ ۜ  يةـــنف يةــنف مةـــعة ق ــنةا بةــاد   ۛسـكةــۛشااء  هةــــهي  يةــــرف ةبفــب   ب ـــذف ار ۜـۛصــالف
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ةبف ۛصار ـــالف لح ب   ةالحن ي قة الــيفــ الح ةــلة وة ة فيــنح نح ۜ اي ارة ل ـهة ل ـــبفــع ـــلة كةـي ذن ةى ل  ول يـرة
ةالحن  وة اابح ة دة لةقة ك لح اــة  م ـخة ۛ انف مة نف مفـه ـنفـم ـفةء  ي  مة شي ۛـن ـطفـبة لنىـعةيةمف هي ﴾٤٤﴿

بة ۜـالرف ع  م  ۛـمفـنف يةـمف مةـه ـنفـوة لةيفن  لنى ر جف ي عة م شي مف مةـنفـ وة اىيـشيـمفــية نفــه  لن  عة
دفـلة اا قة ـنة لف يةات  النفزة ان ﴾٤٥﴿ ل ق   االحن يةخف   مة

ة نح ۜ اي ة يةۛشااء  ء  ك لح  لنىـعة الحن ير  ۛشيف قةدي
ول ونة يةق  وة ﴾٤٦﴿ ۜ نةات  بةيح  يالحن وة م  دي نف  يةهف لنى يةۛشااء  مة اط  م  اي رة م ـيـقيــتةــسفـص 
ل  ۜـذن كة ةا  نح ول انمة س  ب الرحة نةا ب الحن  وة الطةعف ةـث  وة لحنىـتةـية مح يق ــفة وة مفـنفـم  ري نف ه  د ــعفـبة م 

ذةا اي ا د  وة لةىــع  س  وا اي رة مةكم ل يةحفهيـول ـالحن  وة ﴾٤٧﴿ ائ  لن اا ا ول مة م ـوة ؤف ينةـكة ب الفم  ني
نف ية اي اـقح  يةـحةـالف م ـه ـلة نفكمـوة واـأفت  ﴾٤٨﴿ نةه مف  ونةبةيف ض  ر  عف مف م  ه  نف يق  م  ذةا فةري اي

ي تةـمف مةـه ـوب ـل ـق  الفي اـرةض  الم  ارف نف ونة الـاف ـخةـوا المف يةـاب  ﴾٤٩﴿ ه  م  لةيف ع ـاي ۜـذف ينة ني
﴾٥٠﴿ س ـه ـلةيفـعةالحن  ۛف ـيـحيـية رة ائ لفــــه ۜ بةـــول ـمف وة ةال م  ــكة ه ــ ا وللن ۟ـم ــــالظح ونة

ك مةـيةـل  حف ة اي لةــانة قةـكـا ـمةــنح ذةاينة ـنيــم  ؤفــم ــالف وف ا د  اي لةـع  س  ىـوا اي رة هيــل  وـالحن  وة
نف مة ﴿٥١﴾وة مف نةه  ول واـ النف يةبةيف نةا ق  عف ۜ ۛسم  نةا الطةعف م  الفم وة ائ كة ه  لن ا ول ل ح ونةـففـ وة
﴾٥٢﴿ ـع ــي  ة ط  ولةه  الحن س  رة ۛش وة يةخف ة وة ية الحن ةــوة اــ فةه ــقفـتح اائ ـالفم  ــه  كة ـئ ـا وللن ز ونةـفة
ۛ وا م  س  ت قف وا  القفۛسم  دةب الحن وة هف يف  جة مفـال ان ه  مف ال ئ نفـلة مة تةه  رف ر ج ـلة مة ۜـيةخف ة لة لفـق  نح
﴾٥٣﴿ ة ـــر  و فةــــعفــ  مةة ــطةاعة ةة ۜ   اي نح ا تةـــــــر   ب ـــيــبيـــــ  خةالحن ل و نةـــمةـــــعفـــمة
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ه ـيفــلةــعة واــطي ال لفـــق  ةيع  الطي الحن وا ـيـــوة س ع  ۛ ــالرحة ة وةــــا نف تةـ فةولة ا  فةـــلح ة ا ـــوف اــنح مة
ا مة لةىــعة وة عة لة وة ا ح مح  اكميـفـلةـمة نف ت ـت ـلفـمح ـح  مف مة اي ۜ  وة وه   ـمف يع  تةـتةطي ۜ د ـهف وا

عة ةالحن دة ـــوة ينة انمةـ الح نـفـذي مفكمن وا م  ﴾٥٤﴿ س  الفــالرحة ة لح غ  الفـبةـــول  اي يـم ــلة ن ـبي
تة لةۛفـاسف خف عة اـم ـوة ة ات  لةـل  ل وا الصح تةـيةـحة مفـفةـل ـخفـسف ةه  ض   ف ي نح ةرف  الف

اكف مة
مفـه ـلة ينة لةـه ـل ــبفـنف قةــ م الحةذي يــنةــكح ـمةــي ــمف   وة مف دي ة لةه  ةـه ـنةـنح تةـم  الح ي ارف ىـذ  ضن
يـبي لة ةــدح  لةـبةـي ـوة د   نفــمف م ـه ـنح ف ـخةبةعف ناىۜ يةـه ـوف ونةـب ـعفـمف المف ي ــد  ي لة ونةـكمر ـشفـني

وا يم  القي وة ﴾٥٥﴿ نف  مة ـاىۜ وة رةكفۛشيف دةفة ل بةعف م  الفـكة فةـ ذن ائ كة ه  اس ـا وللن ق ونةـفة
ة لة ۛسبةنح تةحف ﴾٥٦﴿ لنوةة ة ت وا الصح ان وةة وة كن ة وا الزح يع  الطي  وة

ولة س  لحةك مف الرحة  لةعة
ونة م  حة ت رف

لة ۛسـئفـب ـوة ينة وا م كف الحةذي ر  يـج ــعفــفة مةـنة ف ــزي ۛ وة ض  ةرف يه ـي الف ۜـأف ون ةار  م  النح
ينة انمة ةذي ا الح اا اليح هة تةأفذ  نفـوا ل ـن ـية ةكمــيةسف يـم  الح تفكفـلةـنة مةـذي ﴾٥٧﴿ ۟ـمةـالف ير  صي

ل ـبفـقة انـ  ينة لةكماليفمة ةذي الح ۜ ـح ـل غ وا الفـبفـمف يةـمف وة ات  رحة ك مف ثةلنۛث مة نـف نفل مة م  م 
د ـعفـبة ينة تةۛضع ونة ث يةابـةۛصلنوة  حي ر  وة جف ةـال نةـمف م كم الففة نفــم ة   وة  رةـيـهيـظح

مف ه  لةيف عة ۛشااء   ثةۛصلنوة   ات  لةــث  عةـلنـالفع  رة ۜ كمـــوف لةكملةيـفـعة ۛسـيفــلة مف مف وة
ۜــعفــبة ض  ه ـعفـنةاح  بةـــج  ۜ طةـدة ة اف ــنح ة لنىـعة مف كمض ـــعفـمف  بةكميـفـلةـونة  عةـوح

﴾٥٨﴿ ل كة ي كف يةكمـــــــــــــــ لةالحن  بةيح ن ـذن ن ۜ  وةــم  الف م ــيـكيــم  حةـيـليـــ عةالحن ات 
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اكف مة ة طفــلةـــــذةا بة اي وة واــأف ذ  ن ــتةــسفــيةــلفـــمة فةـل ـح ــم  الفكمـنفـــال   م ـفةــــغة الف

الحن  ةــتةــــاسف ينة  م ــــأف ذة نة الح ۜ ــــــــه ـــل ـــبفـــنف قةـــــذي ن ــــيح ـــبةـــــــكة   ي ـذن ل ــــكف مف
ا ع ـقةــوة الف ء اۛساـــنح ـنة الـد  م ــوة ﴾٥٩﴿ يةكمــلة ۜ  ــات ــمف ان الحن هي ي وة لي يم ـعة كي م  حة

النف ي لة يةـــالحن ج ـــــتي ة  ج ـــــه ــيفـــلةـــــۛس  عةــــيفــلةـــاى  فةـاحـكةــونة  ن ـرف اح ـنةـــنح
نةـعفـتةـسفــية فف ف  ة غةــه ـيةا بةـنة ث ـعفـۛضـية يـــات   ب ـرح  جةــبةـتةـرة م ـيفـنح النفـــــنةـزي ۜ  وة ة 

لةى يفۛسـلة ةعف عة لةـالف ج  وة رة ى حة من ﴾٦٠﴿ ۜ ـــه ــر  لةـيفــــــخة ة الحن نح يع  وة يم  ۛسمي لي عة
النف لةى ج  عة رة ةعف ج  الف رة لة حة لةى وة يض  عة ري ج  الفمة رة لة حة اى وة لن مفكمنفف س  ال عة

مفكمــت  نف ب  ب كمت ي و ـتةأفك ل وا م  اا وت ـي ــمف الوف بة ب كمــئ  ان ة  ا وت ـي ــمف الوف اـــمح هة
مفـك ـم  ب  ا ـ ايخفوت ـي ـالوف ب كمــن وة اـ الخةي وت ـمف الوف ب كمت وة اــ العفوت ـي ـمف الوف مة
مفكمـت  ب ي وت  ا الوف ة مح ب كمـت  عة ا ـ الخفوت ـي ـمف الوف ب كمــل وة الةي وت  ـــمف الوف خة

مفكمــيفــلةــعة ا ت ــمف مةــت ــكذـلةـا مةـ مةالوف ا  الوف ۛصـــحةـــفة ۜ لةكمــق ــدي يــه  ۛســيفــمف
مفــت ـــلفــخة دة ا  ذةاـــــاىۜ  فةــتةاتــــــشف يعاى الوف الـميـــــوا  جةـل ــــكم أفــنةا ح   ال نف تةـــــج  

الحن  وا  عةـــلح ــۛســاى  فةـو تــي ــب  اى ال نفــم  ةـــح ـــمف  تةكمس ـف ــلن د ــــنفــنف ع ــةى  م ـــيح
الحن  ن ـــــيح ــــبةـــكة   ي ـــذن ل ــــــــــــــكفةىۜ    ــبةـــــــــيح ـــــــةى  طةـــــــــــكفا  رة ـبةــــــــــــــــم 
﴾٦١﴿ ن يةكمــــــــلة ةــــــعةـــــــــــــــات    لةـــــــــم   الف ۟ـل ـــــــق ــــــعفــــــــمف   تةكمــلح و نة
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25-FURKAN SÜRESİ

اى لن ر  عة المف ة نح ا الفـاي ة ن ونةــؤف م ـم ـمة ينةــالح ول هي ب الحن  واـن ـــانمة ذي س  رة ذةا وة اي عة كةان وا وة ه مة
ينة الحةذي ع  ام   جة

ب واـلة هة تحنى مف يةذف  حة

ة نح ن وه ۜ اي تةأفذ  ينة يةسف ةذي  الح
ن ونةكة تةأفذ   يةسف

ائ كة ا وللن
نف ذة أفــفة ۛ  ونةـن ـؤف م ـــي  ول هي س  رة مفــه ـأفن ـۛش ض ـعفـبةــوكة ل ــن  ذة أفـتةـا ذةا اسفـفة ب الحن  وة

﴾٦٢﴿ نف ش  نفـل مة تةـئفۛت م  اسف مف وة ف ـه  م  ـغف لةه  ۜرف ة ة الحن نح ة   اي حيـف ــــغةالحن م ــيــــور  رة
ۜ ضاى بةعف تة ااءة ل واد ـــعةــجفــلة ول  عة س  ااء  بة د ــكفمف كمـــنةـيفـبة الرحة مفكمض ــعفـــعة
ينة الحةذي لةم  ـدف يةـــقة ينة  الحن  عف ةـۛسـتةـيةالحةذي اذاىۛ  فةـمف ل كمنـفـل و نة  م ــلح ر ـيةـلفـوة ذة حف
يم  اللي ال ــي  ا ــالمف نفـونة  عةــف ـخة هي مفـي  ة  الوفـنةـتفـمف ف ـه ـيبةـصيـت  النف ر  يبةه  ذةاب ـعة صي

ا ة  اللة نح حن اي ال  ۜ  ف ي  مة ض  ةرف الف ات  وة وة من ااـلةـعفــية دفـــقةالسحة نف م  مة ۜــمف عةـت ــال ه  لةيف ﴾٦٣﴿

﴾٦٤﴿ مة ي  يةوف ع ونةـوة جة ه  فة رف لةيف مفـي ـاي ئ ه  ا نةبح  ء  ك لح ــب  الحن ل واۜ وةـم ـعة ب مة يم  ۛشيف لي عة

قةان                 رف ة  الفف  ورة             س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

يـنة ۙـذي راى كةـتة ي بةارة لة ـنة الحةذي ة قةانة زح رف هي ل ـبفـلنى عةـعةالفف  الةـونة ل لفـك ـيةـــد  نةـيـميـعة
ي لفك ه  ـلة اللحةذي ض  م  ةرف الف ات  وة وة من لةالسحة لةمفـ وة لةداى وة ذف وة نفكميـة مف يةتحةخ  ﴾١﴿

﴾٢﴿ يك ـه  ۛشــلة لفك  يـف  ري خة الفم  ة ۛشــكمقة ـلةـ وة ء  فةـلح ه  تةــقةــيف رة ة يـــقفــدح راىـدي
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لةق ونةــخفــي  ة اتح ل ـــنف د ون ـذ وا م ــخةــوة ا ان يةــهةــهي ه ــيفــق ونة ۛشــل ـــخفـــةى  لة مفــــاى وة
ية لة ونةكمـل ـــمفـــوة لة ية ةنفكمـــــل ــمفـــــوة لة نةـه ــــس ـف ــــونة  ل  ى  وة اعاــففــــــمف ۛضراح

قةالة ةوة ينة  ـــــــــ  الح اواكفذي ر  فة ﴾٣﴿ تــــمة لة حةـوف لة ن ــينـــــاى وة وراىــــــــوةى  وة ش 
ۛ ــــانخة ونة ر  ا اي ففــــــاينف هن ة لح اا  اي يــتةــــــك   اففــذة انةـرن العة م ــــــه   قةــيفــلةــه   عةـــــه   وة وف

اوا قةال  ة ليــــيـۛسا طي  الوة ةوح نةـيـــر  الف ﴾٤﴿ اــــقةـــفة ۛ ــــلفـــاؤ ن   ظ ــدف   جة ز و راى ماى   وة
لفــق  ﴾٥﴿ ا  فةـــبةـــتةــتةـــكذا الصيكذه   بـ ــيفــلةـــلنى  عةـــمفــية  ت ـه ــــهة ةى  وة لىــيــرة
انةــكف لةــالنف يه  ـــزة ةـــم  السح ـلةـــعفـ يةالحةذي ة ف ي السح ات  ـــمنـــرح ة وة نح ۜ اي ض  ةرف الف ه ــــوة

قة ا الـــال  هنـوا مةـل  اـوة س ـذة ة ل ـكم أفــية ول ـــرحة امةـــالطح عة ﴾٦﴿ حيـف ــغة ماىـيـو راى رة
ه ــعةـمة ية يــمفــوة ةسف يـف  شي ۜ لةــالف اق  ا ا ــوة لة لة ايـــنف وف ونةـكمــيةـــك  فةـلةـــه  مةــيفــلة ز 

اىـــلفـــي  الوف ةــــ جةه ـــون  لةكمز   الوف تـةــــنفــكفه  ـيفــــلة اي قن ل ــكم أفــيةة  ـــنح ﴾٧﴿ ۙــنة يراى ذي
ظ رفـنف ا  ﴾٨﴿ ۜ ا هة نف قةالة الم  ةال ـ وة نف تةــظح ونة اي ةــم  ج ـــب ـتح ة رة لح وراىـلى مةـع ونة اي ح  سف

﴾٩﴿ ب ـــيفـكة ةمف والةكةـــۛف ۛضرة يةـلح وا فةــۛضـثةالة فةــالف تةـلة يـسف ۟ـع ونة ۛسـطي يلى بي
يـتة ري جف كة ـــتة يبةارة لة اينف ۛشااءة الةــذي عة ل كة  نفـــم  راىــيفـ خةلةكة جة نحةات ــجةذن

ب ــــكفلف ــبة ة واـــذح ﴾١٠﴿ نف ةنفـــت ـحفــ تةم  ا الف ۙ وة ـهة ار  لفهة عة وراىــــــــــــ  ق لةكة يةجف ص 
﴾١١﴿ ا عةـب  ة نةــــــتةــــة  وة العفـــــالسح ةۛب ب ــــكف نفــمةــــا ل ـدف اعةــالـذح ة يـة  ۛســـسح ۛــعي راى
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في زة راىـيـوة ال ذةا رة اـــــع وا لةــم ـد  ۛســيـعيــــان  بةـكةـــنف مةـمف م ـه ـــتف اي ظاىــــيح ــغةــتة هة
اا ا  ذة اي وا م ــــــلف وة ا مةـــنفــــق  نيـــــقةـــقاى  م ــــــي حــــاناى ۛضـكةـــــهة ة اــــ دةعةنة ـيــــرح وف ﴾١٢﴿

تة مة  ث ـــيةـــوا الفــدف ع ـــــلة اح ـب ــوف ع داى وةــــوراى وة واـــــادف ﴾١٣﴿ ۜــنةال كة ث ــه  ب وراى
ل ــــق  ةــر   ال مف  جةــيفـــــكة  خةـلف الذن ةــــخ ــة   الفـــنح يــلفد   الح تي ﴾١٤﴿ يراىكفب وراى ــث  ثي

مفـه ـلة ﴾١٥﴿ ع  ةـم ـــدة الفــــو  ۜ  ـق ـــــتح ااءى وة مةــــمف  جةـــه ـــتف لةــــانةـكـونة راىــــيـصيـزة
ؤ نلىـسفـــمة اـيــــفي ا  مة يــــال ـاؤ ننة  خةـــۛشاـــية هة ۜ  كةـدي بح لنى ــانة  عةــنة عفكة ـرة داىـــوة

مة ية يةوف ه ـحفـوة ر  ا يةـش  مة ونة م ـب ـعفــمف وة النفـق ـيةــــ فةالحن نف د ون  ــد  مفــت ــول  ءة ﴾١٦﴿
واـقةال  ﴾١٧﴿ اــــمف ع ــت ـــلفــلةــالضف ي  هن ء   المفـــــبةادي ا ةـلح وا الـــۛض مفـــ ه ؤ ل لة ۜـبيـسح يلة
نفـــم  ا نةــبفـس  ا كةـحة ي لةـــبةــنفــانة يةـكة مة اا النف نةــغي ةــــــنة كةـــنف  د ون ــذة م ـخ ــــتح
ۛـــكذ رة ل  لنــالوف ااءة  وة ةـنف  مةــك ــية اـه ـتةــعفـتح بة ان وا الـــتحنى  نةــــ حةمف ـــــه اءة ــمف  وة ذح ـــس 

ةــــكفدف  ــقةـــفة اــــمف  ب ــــكـو ـــب  ذح و ل ــ تةمة ۙـق  ونة  ﴾١٨﴿ ماى ب ــــــــــــوا  قةـان ـكـوة وراىـوف
ه ـقف ذ ـن  ا تة يع ـسفـــفةمة فـونة ۛصـتةطي لةـرف مةـنة اى وة راىۛ  وة مفكمنـفــم  مفــل ـظفـية نفــصف

ا مة ۛسـوة ۛسـم ــالف نةـلةكة م ـبفــنةاقةـــلفـــاالرف يـرف ةـلي نح ا اي ة لح مفــه ـنة اي ﴾١٩﴿ ابــعة يراىـكف اىـذة بي
مفكمۛضــعفـــبة ةـكميةأفــلة يةـل ونة الطح امة وة ونة ف ـمفـعة ةسف يـش  جةـالف ۜ وة ا ق  نةاــلفـعةـوة

﴾٢٠﴿ ۛ   وةــب ــصفـــــتة ةىۜ  الـــنةــتفـــض   ف ــــعفــبةــل   ر  و نة
بح انة  ــكف يـــبةكة  ـــرة ۟ـــصي راى
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اـمةـالف ة ـكةـــئ ــلن قةالة ينة  وة ةذي ج ــ لة يةالح نةا  لةـونة ل ـرف ااءة ا ا ــقة لة نةاـــيفــــلةــــلة عةز ــــنف وف
يراىــبيـكف ى  نةاۜالوف نةرن ـة بح تـة رة اسف د  يكذلةقة وا  فاي ه ـف ـــنف ال بةر  عةـس  ىـــت ــوف ع ــتةـمف وة واح

نة وف مة يةرة اـالفمة يةوف ب كفـئ ـلن ى ـشفـةة لة مةــيةرن ميـم ـل لف ذ ـئ ـوف ر  ونةـول ـق ــيةنة وةـيـجف ﴾٢١﴿

قة لنىـمف د ـوة اااي ا عة نة لفنةاه ـمةـنف عةـل وا م ـم ـمة عة ل  فةجة ﴾٢٢﴿ وراىـحفـراى مةـجفــح  ج 
اب  الفـالصف ةـجةــحة مةـيةة   ــنح ىــتةـسفــر    م ـيفــ خةذ   ـــئ ـوف راح قة ﴾٢٣﴿ اـهة وراىـث ـنفـاءى مةـبة

ية مةـوة ق ـۛشـ تةوف لة قحة ن زح  ام  وة مة ااء  ب الفغة مة ة ة  السح ائ كة لن الفمة ﴾٢٤﴿ الحف يـۛسن  مةـوة لىـقي
لفك   ـاللف ئ ذ   ـيةم  مة ۜ قح  ـحةـــالفوف ن  من حف كة ل لرحة مــــانة يةــــوة لةىـــاى عةـوف ﴾٢٥﴿ يلىـنفـتة زي

ية مةـــوة ةال م   عة ضح ــعةــية وف يفـــلنى يةــالظح ق ول ـ يةه ـــــدة ﴾٢٦﴿ ينة عةـالفكة ري يراىـاف  سي
يــتةـيفــتنى  لةــلةــيةا وة يف ني ﴾٢٧﴿ ةــتةـيفـلة اـية ت   مةـخةـن ي اتح س ـال عةــذف يلىـبيـول  ۛسـرحة

ةــدف الۛضـقةـلة ي  عةـلح دةــعفـر  بةــكذذح  ـن  الـني ﴾٢٨﴿ ة ال مفــلة ذف  ف ــتح ناى خةـــخ  يـــلة لىــلي
قة الةـوة ﴾٢٩﴿ ا ذف جة ةــكـۜي  وةـاءة نيـاي ذ ولىـــــان   خةـۛســلف  نفـان   ل ـــطةـــــيفــانة الشح
ل كةكـوة ذن ﴾٣٠﴿ ول  س  بح  اـية الرحة ة قة رة نح يـــاي م   وف

ة اــاتح ذة ذ وا هن اننة  خة رف وراى الفق  ج  هف مة
﴾٣١﴿ لفنةا عة  نةب يح  ل ك لح  جة

ى واح د  نة عة ۜ م  ينة مي ر  جف ى الفم  كةفن  وة
بح كة  ب رة

ياى اد  نة هة يراىـوة صي
ۛ ةى دة اح  وة قةالة ينة وة ةذي  الح

وا لةكف ر  ن ــفة لة انن ه  ـــــيفــلةــلة عة زح ــــوف رف ةىـــلةــمفـــــ ج الفق 
﴾٣٢﴿ ةــــهي   ف ـــۛت  ب ـبح ـــثةــن ـــذن ل كة  ل ـــكف تح ادة كة    وة رة ل تيـــــنةا ه    تةــــلفـــــؤن لىــيــرف
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﴾٣٣﴿ ية لة ج ـأفت ونةكة  ب ـوة ثةل   ايلحة الحفـــالفحةـب  نةاكة ــئفــمة ۜـسيـففــنة تةـۛســقح   وة يراى
ا ئ كةــا وللن ة يــاللح لنـــه ــوه ـــلنى  و ج ــــر  ونة عةـــۛشــحفــ ي نة ـذي ةـهةـــى جةـمف   اي ۙــنح مة

تةا ۛبــــك ـــالف نةا م وۛسىـــيفـــــتة دف  انـقةـــوة لة ﴾٣٤﴿ الۛضـرح  مةـۛش اناى وة ۟ـكة يلى لح  ۛسبي
هةـــلفـق ــــفة اـنةا اذف لةـبة م ــالف ىـااي وف قة ﴾٣٥﴿ جة ا الخةـعةـنةا مةــلفـعةـوة يـاه  هنـه  زي ۛـر ونة  وة راى

قة مةـــــوة وف ﴾٣٦﴿ ة يـــــالح ب ـــكف نةـذي ة يةــوا ب ــذح ة دةــنةاۜ  فةــــات ـان نةــــمح ميــ تةمف ـه ا ـرف ۜـــيــدف راى
نحةاس ــل ل ا ـــوح  لةـــــن  ة ب ــكفمح ة لة الغفـوا الــذح قفــــرح س  جةمفـه نةا ـــرة مفــنةا ه ـــلفـعةـ وة

عة ثةـوة ودة الـــــاداى  وة م  ﴾٣٧﴿ ية العفـــان نةا ل لــتةـةىۜ  وة ةاــدف يـل  ظح ا بـــنة عةـمي ۛـــيــاى الليــذة ماى
ىـــوة ك  لح ﴾٣٨﴿ ال اـــصف وة ق ــۛب  ال حة يراىـثيـــــكفكة ـل  ذن نة ــــيفـــاى بةـر  ونـــــرحةسح  وة

لة اـــدف ال تةـقةــوة وف ﴾٣٩﴿ بفــۛض ةمفــنةا لةــرة ى تةـــثةا لة   وة ك ـــه  الف ةــــلح نةــبح راىــيـبيـــتفـــا تةـرف
واــن  رف ية لةىــعة ةـــالفقة اي ا ـــة  الح تف  مةـط ـــمف تي ۜ  الـرة الــطةــرة ء  وف ة وكممف يـةــلةــــفة سح

كة ال ذةا   رة وة اي وف ﴾٤٠﴿ نةـــــــية وف اۛ  بةـــــرة يةــان ــكـلف ــهة ج ــــــــوا  لة و راىــــونة  ن ـرف ش 
و لى س  الحن  رة ةــــ يةاينف ة  ه ـنةذ و ــــخ ــتح لح واىۜ  الهنــــكة اي ةـــــز  ا الح ي  بةـــذة ۛثــعةـــذي

نفـض ـي ــادة لةــكـاينف  ل  لح نةا عة اــنةا لةـت ـهةـان لة نةا عةـالنف ۛص وف ۛسـيفـلةـــبةرف اۜ  وة ۛفــهة وف ﴾٤١﴿

ۛتـــيف ال الرة  ﴾٤٢﴿ ونة حيـــلةـعفــية نة الفـينة يةـم  وف يـلح  ۛسـنف الۛضـذةاۛب  مةـعةـرة لىـبي
﴾٤٣﴿ ذةن  ـــمة لناتحةخة يه ۜ  الفةـــه   هةــهةــ اي ۙـــيــكي ه   وةـــيفـــلةــون   عةكمۛت  تـةـــنف اةـون لى
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نف اي ة ال ب  الـــۛســحفـــالمف تة ه ــــثةــكذ نح ۜـــــق ــــعفــــوف ية ونة  الـع ـــمةـــسفــــمف  يةـــرة ل ونة
لنىـــــلة ال مف تةرة اي ﴾٤٤﴿ ة ـــــه  لح ة نفـكفمف اي ام  بةـــالف ۟ــيـــبيـــلح  ۛســـمف الۛضـــلف ه ـــعة لى

لفنةا عة جة بح كة ة الــۛف مةـيفـكف رة لةــظح ـدح ۛ  وة ة ةـــناىۛ  ث ــكناـ  ۛسه ــلةـعةــجةــلةاءة ـوف ۛشاــلح مح
﴾٤٦﴿ ة  قةـث  يراىــمح نةا قةبفضاى يةسي لةيف نةاه  اي بةضف ﴾٤٥﴿ ةــال ۙـيــه  دةليــيفــلةــۛس عةــمفـشح لى
لة عة جة وة ه  ةـــوة الح ي ــوة لة لةـــجةذي ةكمــعة ا لـبةــل  يفلةـــم  الح ةـــاساى  وة مة س ــنح اىـبةاتــــوف

ة ـوة الح ه  ۛسي ذييوة يةـال لةـالرف يفــنة يةـيفـراى بةــشفــاحة ب ـرح  دة ﴾٤٧﴿ ة ن ـهةــــالنح وراىـش ـــارة
تاىـل ن  يف ةى مة ي ية ب هي بةلفدة حف ﴾٤٨﴿ حف الـمةـرة ۛ وة لفـنف ت هي نةـــزة ااء  ـال نةا م  مة ة ااءى سح ۙمة طةه وراى

لة ة ففــدف  ۛصـقةـوة نةاه ــرح ﴾٤٩﴿ ن  اـه  م ـيةـق ـسفـوة ة اامح نة لةقف النةاس ـ النفخة اماى وة ةـعة يراىـكة يح ثي
لة نةاــئفـوف ش ـوة ﴾٥٠﴿ ةــيةـمف ل ـه ـنةـيفـبة ة كح وا  فةــذح اىــر  الـثةـكف ال اةبن ة ــر  لح وراىـف ــكمنحةاس  اي

ع  اف  فةلة ت ط  يـالفكة ه ـري دف اه  جة مف ب هيـنة وة ﴾٥١﴿ ي ك  نةا في ثف يةـلح  قةـلةبةعة يـة  نةـرف راى ـذي
ي الحةذي وة ه  جة الفبةـ مةوة يفـرة رة ب  ف ــذةا عةـن  هنـحف ات ـذف رة ﴾٥٢﴿ هة راىـيـبيــكفاداى ـج 

﴾٥٣﴿ هن ا م ــوة جةـلفـذة ۛ  وة اج  ا بةـيفـلة بةـعةـح  ا جة خاىـنةه مة زة راى مة رف جف ح  وراىـوة ج  حف
انةـكف وة ه  لةقةــوة ي خة الحةذي اــالف نةـــ م وة ص ـۛسـنةه  ــلةـعةـجةـ فةراىـۛشـبةء امة ۜـهفــباى وة راى

الةالحن  ون   نف  د ــــــونة م  د ـــــب ـــــعفــــــوة ية ع ـيةنف  مة مفـفة ه  ﴾٥٤﴿ بح كة يـــ قةرة راىـدي
﴾٥٥﴿ لة ية ۜ   وة ـــرح  ه ــــض ـــــوة بح هي لنى  ــــــر   عةـــاف ـــكةـــــــانة  الفــكـمف يـــ ظةرة راىـهي
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سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿

اق لف ه كمل ـــةـا السفـ مة لةيف مف عة ﴾٥٦﴿ ا مة م ــلفـــا الرف ۛسـوة ة لح نةـشح ـبةـنةا كة اي يــراى وة راىــذي
تة ةــوة لفـوة كح ﴾٥٧﴿ ة مةــالجف نفــم  لح اي ةـاءة النف يةـنف ۛشاــر  لنى ــخ ـــتح بح ذة اي يــ ۛسهيـــرة لىـبي
وب ـذ ن ـب  يح ـالف لةىــعة ية حة ي لة ۛسـالحةذي وت  وة ۜ  وةــمفـحةــحف ب ــبح ـم  هي  د 

ى ب ـكف هيــفن
ة ال ي  خةـــــــلح ةــــــــــلةـــــــذي ۛضـــمنــقة السح ةرف الف ات   وة وة ﴾٥٨﴿ هي خةــبةـع  ۛ ـيـبيـــاد  راى

ۛ ــعةـالف ش  رف مة ا  فيـــه ـــنةـــيفـــــا بةــوة ةــي  س ـمة ة ة  الـــتح ة اسفـــ ث  ام ــيح ى عةـــتةــمح لةىــــون
ذةا  اي واـــــــج ـــم  اسفـــه ــــــ لةلةـيــقيوة د  ﴾٥٩﴿ ن  من حف بيـــلف ب ــةـسفـ فةاللرحة راىـيـهي  خة

مفــه  ن   من حف مةــال ـقةل لرحة حفـالا ــوا وة ۗـمنـرحة ا تةـد   ل ـج ـسفـنة   الن  نةــم  أفـمة ادةـر  زة ا  وة
كة ـتة ةبةارة يـالح ة لة ف يــعةـــ جة ذي اء  ب ــالسح ا جةــــمة لةــعةــر وجاى  وة ﴾٦٠﴿ ۟ــف ـــن  وراى

ه  ي جةــــوة الحةذي ة لةـعةــوة الــيفـالح ةـلة وة ارةـــنح هة ﴾٦١﴿ ا س ـيـفي قةـهة اجاى وة يراى راىـمةـرة ني م 
بةاد ـــــوة ع  ﴾٦٢﴿ ادة النف يةـــمةــةى ل ــــفةــلفـــخ  ةـــــنف الرة ة كح ادة ش  رة الوفــــــذح وراىــكمـــالرة

ل ونة ه  ن  من حف ينةالرحة ونةـمفـية  الحةذي لةى ش  ض  عة ةرف ذةا الف اي ناى وة وف م  هة اطةبةه  ا خة الفجة
﴾٦٤﴿ ينةوة ةذي بح ـل ت ونة ـــيـبيـ يةالح ةـ  س مفـه ـرة ق ـجح يةاماىـــداى  وة ﴾٦٣﴿ ماىــال وا  ۛســقة لة
اـبة هة ة الح ينة يةــوة نةاونة ـول ــق ـــذي ـة بح ففـ اصفرة ةا عةــعة ر  ةـهةــجة ذةاۛبــنح ة عةــنح نح ۗ اي اــمة ذة
ة الح ينةــوة ذي ﴾٦٦﴿ ة نح تف  م ــاي ا ۛسااءة م ــقةــــتةــسفـــهة ى  وة امــراح اىـقة ﴾٦٥﴿ اماىۗـانة غةــكة رة

﴾٦٧﴿ اا ال ذة وا لةـفةـنف اي ف ـسفـمف ي ـق  لةـر  كةـت ـقفـمف يةــوا وة وا وة ل ـيفـانة بةـر  اماىـكة قةـنة ذن وة
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مةـحة ة رح ة الح يـوة يةـذي ع ـنة لة يةالحن  عةـونة مةـدف لة رة وة لنهاى انخة ة ل ونةـت ـقفـ اي ۛسـالنح  فف
ة يـالح تي

ة ال ۙـث اماى ب الحن  ة لح لة يةـــــــحةــالفـ اي مةـن  زفـــــقح   وة ۛ  وة ل ــعةـــففــــنف يةــــونة قةــلفـــكة يةـلف ذن
مة الفــذةاب    يةــعةـالف ه ـــفف لةــۛضاعةــي  يةـمةــينـق ـــوف ن م ـيـدف فيــل ـخفــة   وة اناىۗـهي هة ﴾٦٨﴿

مة ة لح انمةـنف تةــاي عةــاۛب وة ائ كة حاىــلى  ۛصال ــمةـعة لةـــم ــنة وة لن ل ــبةــ ي  فةا ول دح  ﴾٦٩﴿

﴾٧٠﴿ ات ــــيح ـــــــ ۛسالحن  ۜ وةـــــــۛســـمف حةــه ـــة  نةات 
حيـف ــ غةالحن انة ــكف ماىـيـو راى رة

الحة نةــي ذيــــوة ﴾٧١﴿ نف مة ةه  ية وة نح لة ۛصال حاى فةا  م  عة لةىــتةاۛب وة تةاباىـــ مةالحن  ت وب  اي
ةذي الح نةــي وة ﴾٧٢﴿ ية ونة الــهةـشفـلة ذةاـد  اي ۙ وة ةـالـرح وا ب ــمة زح ورة اماىـــكن رح واــو  مةـغفـلح رة
ع  يةـاناىـمفـــوة ذةا ذ  وا ب ـــــكح  اي يةــــر  مفات  ـــان ب حه  ىــرح وا عةــخ ــمف يةــ لةرة ـماح ا  ص  ـهة يف لـة

ة الح ينة يةـوة ول ــذي نةاونة ــق  ـة بح اج ـا   م ـنةـبف لةــــ هة رة وة ذ ـــنف الزف ة رح  نةا  وة نةاـــا ت ــيح ﴾٧٣﴿

ائ كة  لن زة وف نةــجفـــ ي ا ول ﴾٧٤﴿ ةة الـــق  ة اجفــي ـعف رح ةــم ــلفـنةا ل ــلفــعةـــن  وة اماىــتح مة ينة اي قي
ا نةـي ديـل  خة ﴾٧٥﴿ فةـغ ـالف اــةة ب ــرف وا وة ي ـبةـۛص مة ةـلةـر  نة فيـقح ا تةـوف ۙـح ـيهة ماى ۛسلة ةةى وة يح

ا ب ـبةــعفــية اـلف مةـق  مفكمــؤ ل ﴾٧٦﴿ اۜ حةـيـــفي ى  وة م ـــتةــسفـتف  م ــنةـس ـهة راح اىـامـقةــقة
﴾٧٧﴿ بحيي اــ لةرة د عة لة ۛ  فةكماؤ ل ـوف بفـكف دفــقةـمف ة ۛف يـةــۛســت مف فةـذح اماىــون  ل كموف زة

اء            رة عة ة  الشح  ورة              س   
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بزح

﴾٢﴿

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ة ۛسكة اللح ع  نةفف لحةكة بةاخ  ﴿٢﴾لةعة ين انيةات لفكة ـت  بي تةاب  الفم  ﴿١﴾ الفك  ۜ ما طنسا

لف نةۛشأف اينف مف  ن نةزح  ه  لةيف نةعة ة م  اـالسح ية ء امة ةــظةـــةى فةـــان تفـلح ﴾٣﴿ ينة واـك ون ـية ني م  ؤف م 
ا مة مف وة يه  ر  يةأفتي كف نف ذ  نة م  ن  م  من حف ث  الرحة دة  م حف

ة لح اي ﴾٤﴿ مف نةاق ه  ا العف ينة لةهة عي اض  خة
دف  فةقة

اكف ا مة اؤ ل مف النفبن يه  ب وا فةۛسيةأفتي ة  ذح
هيـب  ان واـكف ﴾٥﴿ ان  ضيـعفـه  م ــنفـعةواـكة نةـيـر 

لة لةىــية مفـالوة ا اي وف ض  رة ةرف نفكف الف ا م ــفي نةاـتفـبةــمف ال لح ـكم نفـيهة ﴾٦﴿ نةـتةـسفـية ؤ ن ز  هف
ة في نح نية ي ذنـاي اـــل كة لة مة  ةىۜ وة

 انة الـكف
ه ـثةــكذ يـم  ؤفـــمف م ــر  نةــني ﴾٧﴿ ج  كة وف يــزة م ـري

ذف اي ى  وة بح نةادن ىـــ م كةــرة ا الن  وسن ﴾٩﴿ ة  نح اي بحةكةوة ي وةـه ـ لةرة زي حي ز ـالفعة ۟ـيـالرحة م  ﴾٨﴿
ح قةالة ب  ايي رة ح ن اف  اي الخة ﴾١١﴿ مة ۜ قةوف نة وف عة رف  ف 

 اللة
ونة ةق  يةتح ﴾١٠﴿ مة ائفت  وف ۙ الفقة ينة ةال مي الظح

ية يةـــيق  ۛصـضيــوة لة ي وة ري لفــۛسانيي فةـق  ل ـل ـطةــنفـــدف س  اةرف ﴾١٢﴿ ۜـكةذح  ب ــالنف ي  ون 
الةــقة ﴾١٤﴿ لة ة ذةنفــلةـمف عةــه ـوة ۛـــب  فةــيح ت ل ون  اف  النف يةقف اةخة ﴾١٣﴿ لن ر ونةــهن ىــاي

نة ـأفت ـفة وف عة رف اـفةيةا ف  ق ولة ﴾١٥﴿ بةا  هة ۛ فةاذف ة ااكةلح ةاب انيةات نة نح عة  اي ع كممة تةم  ونةـمف م سف
قةالة ﴾١٧﴿ لف س  نةا النف الرف عة ۜــبة مة لة اايـي رة ي ايسف ناي ﴾١٦﴿ ول   س  ةا رة نح بح اي ۙرة ينة الةمي  الفعة
﴾١٨﴿ لةـينةا وة ليـكة  فيـرة بح ــمف ن ـــاللة كة س ـــع  نفـــم نةا ـيـــۛت فيــثفـب ـيداى وة ر  ينةـنيـم 
﴾١٩﴿ ةـتةـــلةـــعفـۛت  فةــلفـعةـــوة فة النفــلفـعةـي  فةـتيـكة الح يـاف ـكةـنة الفـۛت م ـۛت  وة نةـري
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رفــفة رة نـف فة اكمت  م  ة مف لةمح ﴾٢٠﴿ ااـت ـــلفـعةــقةالة فة ذاىـهة النةاي اـال نةــال م ـ  وة ة ۜــيـلحي اـضح نة
ت لفكة ﴿٢١﴾وة تـ  فف ۛب مفكمخ  هة بحيي ليي فةوة ماى رة ي ح كف لةني عة جة نة وة ينة م  ۛسلي رف الفم 

اـف  قةالة مة ن  وة وف عة بح  رف رة ﴾٢٢﴿ ة  تة مة اـن عف نح هة ة م  لةيح ۛت بة عة ةدف بح ۜـالنف عة لة اايـي رة ي ايسف ناي
منرةبح   قةالة ض ـالسحة ةرف الف ات  وة اوة مة نةه ــبة  وة نفـيف اۜ اي  مة

ت مفـكم نف ﴾٢٣﴿ ينةـالفعة الةمي
بح قةالة  بح ـــرة رة ك مف وة ﴾٢٥﴿ نف حةـ ل قةالة ع ونةـمة تةم  ا اللة تةسف ه  لـة وف ﴾٢٤﴿ ينةـنيـوق ـم 

س قةالة ة رة نح ةكمـــولةـ اي ـذييم   الح س  لةــي ا رف ـــلة اي مفكميف ﴾٢٦﴿ اائ  بة ة ك م ــان لي الف ة ينةـوح
شفــ الفرةبح  قةالة الفـمة ق  وة ب  ـر  ر  غف امة مة نفـيفـبة وة اۜ اي  نةه مة

ت مفكم نف ﴾٢٧﴿ ن ون ـلة جف مة
ۛت لةئ ن  قةالة ذف  اتحةخة

لنهاى ي اي يفري  غة
لةنحةكة عة ةجف نة لة ينة م  وني ج  سف الفمة ﴾٢٨﴿ ل ونةـتة ق  عف
ا ــأفت  ب ـقةالة فة نفهي  اي

ۛتـكم نف ﴾٣٠﴿ لةوف ء  م ـۛشـكة ب ـت ــئفــج  قةالة الوة ن ــيـبيــيف ﴾٢٩﴿

﴾٣٢﴿ ىـــلف اةــفة ۛـيـبيــان  م ـبةــعفـــية ث ـا ذةا ه ــاه  فةـۛصـعة قن ن  ﴾٣١﴿ قي نةـم  اد  ة ينةـالصح
ةقةالة  نح ا اي ه  لـة وف لةل  حة ل لفمة ﴾٣٣﴿ نة عة يةــوة ذةاـــفةه    دةــــزة ةاـية بةـه  ا  اء  ل لنح ۛضا ي يف ري ۟ـظ  نة

جة ر  يد  النف ي خف ك مفكمي ري ض  نف الرف ۗمف م  هي ر  حف ﴿٣٤﴾ ب س  ۙ يم  لي ر  عة ا لةۛساح  ذة هن
اـقة ج واـال  الخةـــ الرف ابفـهف  وة اائ ـمةـــالف ثف ف يـعةـــاه   وة ن ــدة ﴾٣٥﴿ ر ونةـاذةا تةـمةـفة أفم 

عةـج ــفة ة م  ة ـالسح رة حة ﴾٣٧﴿ ار  عةـلح  ۛســك ــوكة ب ــأفت ـية ة يم ـحح لي ﴾٣٦﴿ اش  يـحة ۙـري نة
﴾٣٩﴿ قي ۙـت مف م ـنف ال لفـنحةاس  هةـلة ل لـيــوة ونة ع  تةم  جف ﴾٣٨﴿ م  مةـل  ات  يةوف يقة ۙـمي ل وم  عف
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ااءة الـلةـفة اجة ة ة ـمح رة حة سحة ﴾٤٠﴿ ةنةا لح ةب ع ـنة لةعة حة تح ان ـالسحة ةة اينف كة ينةـالف م ـوا ه ـرة ال بي غة
مفـعةـقةالة نة ﴾٤١﴿ عةـف ـقةال وا ل  نة الئ ـرف نفـوف راى اي ةجف ة لةنةا لة  نح

ةاكم ن ـنة نح ينةـالف حف ال بي غة
مف  قةالة ىلةه  ا ونة م وسن لفق  اا النفت مف م  وا مة اللفق  ﴾٤٢﴿ نة ذاى لةم  ك مف اي نـحة اي ينة وة بي ة رح قة الفم 

ا وف بةفةاةلفقة ع ــالةـ ح  مف  وة ةـص ــه  مف  وةـيح ة   ف ـع ـ ب قةال واه  ة عةـزح ةا لةـرف نح نة اي ن ـنةـوف حف ﴾٤٣﴿

ىـلف اةـفة ىـم  قن ۛصاه  فة وسن اـقةـلفــية تةـه  ا ذةاـعة ۛــأفف ـية ف  مة ك ونة ﴾٤٤﴿ ب ونةــال ـغةـالف
﴾٤٧﴿ اوا ةا قةال  نح بح  انمة ۙ ب رة ينة الةمي الفعة ﴾٤٦﴿ يةــفة ة  ۛساج  ا لفق  رة حة ۙــالسحة ينة دي ﴾٤٥﴿

ةكمــلة النف انذةنة لةـبفــه  قةــمف لةـت ـنفــقةالة انمة نح ۛ اي ه ـــمف ﴾٤٨﴿ بح  ىرة هن  م وسن ر ونةــوة
ك مف يـة اليفد  ك م  لحةمة ي عة ك م  الحةذي ير  بي ۛف لةكة ۛ فةلةۛسوف رة حف  السح 

ة نح عة ۜ لة قةطح  ونة لةم  تةعف
 قةال وا
اا لة ة نح رة  اي لنى ۛضيف اي ﴾٤٩﴿ لةك مف ج  الرف نف وة ف  م  لة ك مف خ  لة ۛصلح بةنـحة ينة وة عي مة الجف

ةا نة نح بح نةا ــلة رةــف ـغفــــع  النف يةـمةــطفـــاي اـــ خةنةاــرة ا النفـطةايةا نة ﴾٥٠﴿ بح نةا نفرة ۛـل ب ـقةـ م  ونة
لنى  اا اي نة يف حة الوف ىوة ا ر  م وسن  النف السف

ة نح ي اي بةاداي مفــك ــب ع  ﴾٥١﴿ ۟ ۜ ينة ني م  ؤف لة الفم  ة اا الوح ة ك نح
ء  ا اؤ للة ة هن نح ﴿٥٣﴾اي ن  ف ي وف عة رف ۛسلة ف  ۛـالف فةاةرف ينة ري اش  اائ ن  حة دة مة ﴾٥٢﴿ ونة ةبةع  تح م 

ة نح اي يع ـلة اـوة مي ۜ جة ر ونة اذ  حة ﴾٥٥﴿ مف ةه  نح اي اائ  نةاـلة وة غة ۙـلـة ظ ونة ﴾٥٤﴿ ۙ يل ونة ة  قةلي مة ذ  رف لةش 
مةكم وة ام  كةــن وز  وة يــقة م ۙـري ﴾٥٧﴿ نةاه  جف رة ع ــنف جةــم  مفـفةاةخف ۙـــي ـنحةات  وة ون  ﴾٥٦﴿

﴾٦٠﴿ ينةـاةتفـفة قي ر  مف م شف بةع وه  ﴾٥٩﴿ ا بةكف ثفنةاهة رة الوف ۜ وة ل كة يــذن ۛـايسف ناي لة اايـي رة ﴾٥٨﴿
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ۛ قةالة ة  كةلح

ة نح اي ﴾٦١﴿ ا ة ااءة فةلةمح رة ان  تـة عة مف  الفجة
اب  قةالة حة اى الصف ةا م وسن نح ۛ اي ك ونة رة دف لةم 

اا نة يف حة لنى فةاةوف اى اي بف الن  م وسن ر   اضف
ۛصاكة ۜ ب عة رة الفبةحف ﴾٦٢﴿ ية ع  بحيي مة ين  رة دي ۛسيةهف
نةاــففـلة الزف وة ﴾٦٣﴿ ق  ــلح  ف ـــكةانة ك ـــقة فةـــلةـــفةــــنف فةا ةـا لـكفرف د  الفـطح يم ۛـــظيـــعةــوف
ة نةا ث مح قف رة الغف ﴾٦٥﴿ نةا يف النفجة ى وة ۛ م وسن ينة عي مة ا الجف ه  عة نف مة مة وة ﴾٦٤﴿ ة ۛثةمح ينة ري نخة  الف

﴾٦٧﴿ ية ن ل كة لة ي ذن ة في نح ا كةانة الــاي مة  ةىۜ وة
ه كذ م ـمف م ـثةر  نةـيـنيـؤف ﴾٦٦﴿ نخة ۜــالف ينة ري
اتف مف نةـل  عةـوة ه  بفـبةــلةيف هيـــاةاي مةۢـيـرن ﴾٦٨﴿ ة  نح اي بحةكةوة الفــه ــلة رة يـعةــوة حيـــزي الرحة ۟ـيـــز  م 

نةاماىــد  الصفـب ـعفـــقةال وا نة ﴾٧٠﴿ ةبي ذف قةالة ل  قةــيــاي م ــه  وة ا تةــوف ونةـب ـعفــهي مة د  ﴾٦٩﴿
لف يةقةالة ونةـمةـسفـ هة ذف تةكمــع  ۙــدف ع ـــمف  اي ونة ﴾٧١﴿ اـلح  لةــظةـــنةـفة ا عة يـكن هة نةـفي

جةـــوا بةـقةال  اـــلف وة اـدف نة بة نةـا ان انـاءة ﴾٧٣﴿ ونـةـفةــنفـــالوف ية يةكمع  رح ونةـض ـمف الوف ﴾٧٢﴿

اليفــفة الالة ــقة ۙـــب ـــعفـــمف تةــت ــنفـكم اـمف مةـــت ـــرة ونة د  ﴾٧٤﴿ ل ونةـــعةــففـــــل كة  ية ذنــكف
ةــــــفة يـــــمف عةــــه ـــا  نح اي وح  ل د  ﴾٧٦﴿ اـــت ـــــنف ال بة ان ةقفكما ؤ ل ـمف وة ونةــدة م ـــم  الف ﴾٧٥﴿

ة وة يــالح وةـــــ ه ذي ﴾٧٨﴿ لة ي خة يـاللحةذي ني وة قة ۙ فةه  ين  دي يةهف ﴾٧٧﴿ ة لح ةاي بح  رة
الةــالف ۙـعة ينة مي

ي الحةذي ي وة يت ني ي مي ﴾٨٠﴿ ذةا اي ت   وة ضف ر  وةمة ين  ـيةفةه  في شف ﴾٧٩﴿ ي ني م  ۙ ي طفع  ين  قي يةسف وة
ة الح ي خة رةـف ـغفـــع  النف يةـمةـي الطفذييوة ـيـلي ـةـط ي يةــي مة الـتي ۜـوف ين  دحي ﴾٨١﴿ ة ۙث مح ين  يي  ي حف

﴾٨٣﴿ ي  ـــ هةرةبح   ي  ب ــقفـح ــ   وة ال لفماىـــكفــح بف لي ا ل ـني ة ۙـــحيــــالصح ينة ﴾٨٢﴿
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بزح

﴾٣﴿

ي لفني عة اجف ة وة ث رة نف وة ةة ـم  نح ة  جة ﴾٨٤﴿ لف عة اجف ق  ف يـص  ل ۛسانة ليي وة نخ  دف ۙـالف ينة ري
ت  لة نييـخفــوة ز  ﴾٨٦﴿ ةه   نح اي اي ة بي رف ل  ف  اغف نةانةـكفوة الحي  م  ا ة ۙـيــالضح نة ﴾٨٥﴿ ةعي يم ۙـالنح

مة ة لح ة ىـتة نف الـــاي الحن ﴾٨٨﴿ يةـية مة لة بةــنفـوف لة ال  وة ع  مة ۙـفة ن ونة ﴾٨٧﴿ مة ي ـية ۙـث ـعةـبفـوف ونة
ب  ت  الفـــوة زة يم ـحيـجةـرح  ﴾٩٠﴿ ت  ل فة ا زف ۙ وة ينة ةقي تح ةة  ل لفم  نح الفجة ﴾٨٩﴿ يم ۜ لفب  ۛسلي ب قة

ۜنف د ون  ــــم  الحن  ﴾٩٢﴿ يف مفـه ــلة يلةـقيوة ا نةــال ۙـت مف تةـنفكم مة ونة ب د  عف ﴾٩١﴿ ۙـل لف ينة اوي غة
الفـــيــب وا فيــك ـبفـك ــفة مف وة ا ه  ۙــهة نة او ن غة ﴾٩٣﴿ لف ك مف الوفـية هة ونـة ر  ۜـيةنف نفص  ر ونة تةص 

تةالحن  ﴾٩٦﴿ مف في ه  ۙـقةال وا وة ونة م  تةص  ايةخف يهة ﴾٩٥﴿ ن ود  ج  يۛس وة بفلي ۜ اي ع ونة مة الجف ﴾٩٤﴿

اا مة اا وة نة ـة الۛضلح ﴾٩٨﴿ ذف  يـك مفاي بح  ن ۛسوحي ينة ب رة الةمي الفعة ﴾٩٧﴿ نف ةا اي ي ك نح ل  لةفي ۙ ۛضلة ين  بي م 
﴾١٠١﴿ يق  لة ۛصدي يم ـحة وة مي ﴾١٠٠﴿ اـفة ۙ نفـم  نةاـلة مة ينة عي ۛشاف  ﴾٩٩﴿ ة لح ونة اي م  ر  جف الفم 

ة في نح ل ـــاي نيةــي ذن ۜــكة لة ةى ﴾١٠٢﴿ ة لةـلةــفة ةى  فةـكف نةاــوف النح ة نة الفـرح ك ونة م  ؤف م ـنـة يـم  نةـني
﴾١٠٤﴿ ة  نح اي بحةكةوة وةــ لةرة يـالف ه  زي ۟ـعة يم  حي ز  الرحة ﴾١٠٣﴿ ا  مة ينةكةانةوة ني م  ؤف مف م  ثةر ه   الكف

ذف قةالة تةـلة اي مف ن وح  اللة مف الخ وه  ةـه  ۛـتح ونة ق  ﴾١٠٥﴿ م  ن و ةبةتف قةوف رفكةذح ۛح   ا لفم  ينة ۛسلي
اا مة ل ك مف وة ـة السف ﴾١٠٨﴿ وا ةق  ة فةاتح ۛ الحن ون  يع  الطي وة ﴾١٠٧﴿ نحيي ۙ اي ين  ول  المي س  لةك مف رة ﴾١٠٦﴿

ةـفة وا ــاتح ةق  الحن ﴾١٠٩﴿ نف الجفــعة ه  م  نف الجفـلةيف ۛ اي عةــر  ة ية ايلح ۛ رةبح  لنىـر  ينة الةمي الفعة
﴾١١١﴿ اواـقة ةــــؤف م ــــن   الال  اتح ةـــــعةــبةــــــن  لةكة  وة ۜ رف كة  الف ذة ل ونة ﴾١١٠﴿ ي الطي ۜـوة ع ون 

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

370



371

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

26-Şuara Süresi       /  Yaprak 06A Cüz 19 Süre 26 Sayfa 371

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

371 ﴾٢٦﴿ َعَراِء وَرةو الشح سو ﴾٢٦﴿

عةـه ــۛساب ـاينف ح  ة يلنى ـمف ايلح بحي رة ﴾١١٢﴿ يقةالة لفمي اع  مة ا كةان وا ية  وة ۛـعفـب مة ل ونة مة
﴾١١٥﴿ نف  اي

ة النةال لح ير م ــنة اي ۜـذي ين  بي ﴾١١٤﴿ اا مة  وة
د  النةال ۛ ب طةار  ينة ني م  ؤف الفم  ﴾١١٣﴿ تة ۛـلةوف ع ر ونة شف

بح قةالة  رة ﴾١١٦﴿ تةه ل يةاـلة ئ نفـلةواـال ـقة ة م ـك ونةـتةـوح  لةـن  مف تةنف ومي نةــنح ج  رف ۜـالفمة ينة
بةـيفـحف بةـتةـاففـفة ي وة نفـمف فةـه ـنةـيفـني مة ي وة ني نةجح  تفحاى وة ﴾١١٧﴿ ة قة نح ميـاي ب ـكف يـوف ة ۛــذح ون 

ه  ف يـفةاةنف عة نف مة مة نةاه  وة يف ۛ جة ون  ح  شف لفك  الفمة الفف  ﴾١١٨﴿ ية  ع  ينة نةـم مة ني م  ؤف الفم 
ل  ي ذن ة في نح ا ـــــــــية ـل كة ــاي مة انةـكفةىۜ  وة ﴾١٢٠﴿ ة الغفـث  قفـمح د ـنةا بةـرة ۜـبةاقيـالف عف ينة ﴾١١٩﴿

﴾١٢٢﴿ ة   نح اي بحةكةوة الفــه ـــ لةرة يــعةـــوة حيـز  الـزي ۟ــيـرحة م  ﴾١٢١﴿ ه ـثةـكذال ينةــنيـؤف م ـم مف ـــر 
نحيي ﴿١٢٤﴾اي ذف قةالة مف اي ود  لةه  مف ه   الخ وه 

ۛ اللة ونة ةق  تةتح ﴾١٢٣﴿ ةبةتف اد  كةذح رفا  عة ۛلفم  ينة ۛسلي
اا السف مة مفكمــل ـــةـوة ﴾١٢٦﴿ ةـفة واــاتح ة  ق  يالحن الطي ۛـوة ون  ع  ﴾١٢٥﴿ ۙ ين  ول  المي س  لةك مف رة
ن ونة يع  ب ك لح  التةبف يةةى ري ان ﴾١٢٧﴿ ه  لةيف نف عة ۛ م  ر  نف الجف ية اي ر   الجف

ة لح لنى اي بح  عة ۜ رة ينة الةمي الفعة
ذةا اي ت مف وة بةطةشف ﴾١٢٩﴿ ۛ ونة ل د  لحةك مف تةخف عة لةعة ۛصانـ  ذ ونة مة تةتحةخ  وة ﴾١٢٨﴿ ۙــتة بةث ونة عف

ا ة وة ةــــتح وا الح يذييق  ﴾١٣١﴿ ة واــفةاتح ة ق  الطي الحن ۛـع ـــــيـوة ون  ﴾١٣٠﴿ ۛ ينة ةاري بح ت مف جة بةطةشف
جة نحةات ـوة ﴾١٣٣﴿ ة ــالمة بةـاةنفـمف ب كمدح ام  وة ۙـعة ينة ني ﴾١٣٢﴿ ة دح ۛكمالمة ونة لةم  اتةعف مف ب مة

﴾١٣٥﴿ اي ح ن م   عةــذةاۛب  يةــمف  عةكملةيـفـــاف  عةـي الخةــاي يم ۜــظيــوف ﴾١٣٤﴿ ع  ۛــوة ي ون 
﴾١٣٦﴿ ااء   عةــ ۛسقةال وا عةـــيفـلةـــوة اا الوة نةكمــمف تةــظفۛت المف لةـنة ا نف م  ۙــع  الفوة ينة ظي
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﴾١٣٨﴿ ا نة مة ن   ب ـــــوة عةـــــحف ة بيـم  ۛـيـــذح نة ﴾١٣٧﴿ خ ــاينف هن اا ايلحة لي ق ـــل ـــذة ة ةوح ۙــيـالف نة
انةـكف ة ب ـــكةـــــفة ۜـــنةا ه ــــكفـــلةــاة هفـــوه  فةـــذح ة فيمف نح ل ـــــ  اي نيةــــي ذن مةــــــــكة لة اـةىۜ وة

﴾١٤٠﴿ ة  نح اي ةوة بح الفــه ـــ لةكةـرة يــعةـــوة حيـزي ۟ـز  الرحة يم  ﴾١٣٩﴿ يــؤف م ــمف م ــر  ه ـثةكذال نةــني
﴾١٤٢﴿ ذف قةالة مف اي مف لةه  تة ۛصال ح  الخ وه  ۛـاللة ونة ةق  تح ﴾١٤١﴿ ةبةتف ود  كةذح رف ثةم  ۛ الفم  ينة ۛسلي

ـة اا السف مة ل ك مفـوة ﴾١٤٤﴿ ة وا ـفةاتح ةق  الطيالحن ۛـ وة يع ون  ﴾١٤٣﴿ نحيي ۙـلة اي ين  ول  المي س  ك مف رة
ك ونة ي الت تفرة ا في اا مة نة ه  هن ﴾١٤٥﴿ ه  لةيف نف عة ۛ م  ر   الجف

نف ية اي ر   الجف

ة لح لنى اي بح  عة ۜ رة ينة الةمي الفعة
ت ونةوة تةنفح  ﴾١٤٨﴿ وع  ر  ز  ل  وة نةخف ا وة هة ۛ طةلفع  يم  ضي هة ﴾١٤٧﴿ ي نحةات  في ۙ جة ي ون  ع  وة ﴾١٤٦﴿ ۙ ينة ني انم 

ت  لة يـوة اوا ـطي رة ع  المف ﴾١٥٠﴿ وا ةق  ة فةاتح الطي  الحن ۛـوة يع ون  ﴾١٤٩﴿ نة بةال  م   الفج 
ۛ ب ي وتاى ينة هي فةار 

﴾١٥٢﴿ ينة ي  ةذي ونة ف يـففـاللح د  ي  س  لة ض  وة ةرف ح ونةـل ـصفـــالف ﴾١٥١﴿ فيـالفم  ر  ۙـيـسف نة
اا ال ة بةــنف مة لح ۛـل ـثفـر  م ــۛشــۛت اي نةا ﴾١٥٣﴿ ـةـقة نح اوا اي االنفـال  ا ةـۛسـم ـالف نةـۛت  م ــمة ۛـحح ينة ري

هي نةـــالة هنـقة اـــة  لةــاقةـذ  هة ﴾١٥٤﴿ يةــأفت  ب ــفة نفــــان  ة  اي
ا نةــــۛت م ــنفــكم ة ينةــقي د  الصح

لة تة اب ــمةــوة و هة وء ــسح  ا س  ﴾١٥٥﴿ لةــش  ب  وة ب  ــمف ش كمـــرف م ــــيةرف ۛــعفـــ مةوف ل وم 
ا فةـقةـعةـفة واـــر وهة بةح  اةصف ﴾١٥٦﴿ م ـــــيةذةاب  ــمف عةكمذة ــأف خ ـيةـــفة م ـيـظيــ عةوف

ۜـــعةـالف م ـــذة ه ـــاةخةــفة ل   ايذةاب  ي ذن ة في نيةـنح مةـــكة لة انةــكف اـةىۜ وة ﴾١٥٧﴿ ميـنة ۙـيــاد  نة
﴾١٥٩﴿ ة  نح اي بحةكةوة الفـــه ــ لةرة يـــعةـــوة حيـز  الــزي ۟ــيــرحة م  ﴾١٥٨﴿ ه ــثةـكذ ال م ــم  مفـر  يـؤف نةـني
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ذف قةالة مف اي ۛ اللةل وط   مفـوه ــ الخ لةه  ونة ةق  تةتح ﴾١٦٠﴿ ةبةتف م  ل وط  ــ قةكةذح ۛ وف ينة ۛسلي رف الفم 
ا مة اـوة ﴾١٦٣﴿ ة واـــــــــفةاتح ةق  الطيالحن ۛــع ـــيـ وة ون  ﴾١٦٢﴿ نحيي س  مفـلةك  اي ۙـيـالمي ول ـرة ن  ﴾١٦١﴿
﴿١٦٤﴾التةأفت ونة ل ك مف ـة نف السف ه  م  لةيف لنى عة ة عة لح ية اي ر  نف الجف ۛ اي ر  بح  الجف ۜـالف رة ينة الةمي عة

تة اخةــوة بـح مف كمقة لةـلةـذةر ونة  مة مفكمرة ﴾١٦٥﴿ انة ـكذ ذح ـال يــالةـعةـالف نةــم رة ۙـمي نة
ل وط  اـتةه ل يةــنفـلةمف تة قةال والةئ نف ﴾١٦٦﴿ نف اج  م  وة ۜ  بةـالزف نف لفـك مف اد ونةــقة مفـــت ــال م  عة وف

بح  رة ﴾١٦٨﴿ نحيي قةالة ل ك مف اي مة نة ل عة ۜ م  ينة الي الفقة ﴾١٦٧﴿ ة ك ونةنح نة لةتـة ينة م  جي رة خف الفم 
﴾١٧٠﴿ يفــنةـفة ة الهفـجح ا الجفـنةاه  وة ه  يـمةـلـة ۙـعي نة ﴾١٦٩﴿ يـجح ـنة الهف ني يـوة اـم  لي ة ل ونةــية مح مة عف

المف نةاـوة طةرف ﴾١٧٢﴿ ة دةــث  ة مح نةــمح نخةـرف يـاالف ۛـري نة ﴾١٧١﴿ عة ة لح وزاى ف يـاي اب ـالف ج  ۛـغة ينة ري
ة نح ي اي ل في نيةــ ذن اةىۜ  ـــــكة لة مة وة ﴾١٧٣﴿ مف ه  لةيف طةراىۛ فة عة ينةـالفم  طةر ــۛسااءة مةـمة نفذةري

﴾١٧٥﴿ ة  نح اي بحةكةوة الفـــه ــلة رة يــعةــوة الـزي حيـز  ۟ـــرحة يم  ﴾١٧٤﴿ مف م كذكةانة ال م ـثةر ه  ينةـؤف ني
ذف قةالة مف اي يفب لةه  عة ۛـتة اللة  ش  ونة ةق  تح ﴾١٧٦﴿ ة  كةذحةۛب كة يـف ـة اب  لف حة ۛ الصف ينة ۛسلي رف الفم 

ا مة اــوة ﴾١٧٩﴿ ة وا ـــــــفةاتح ةق  يالحن الطي ۛـ وة ون  ع  ﴾١٧٨﴿ نحيي ول  مفكملة اي س  ۙـالمي رة ين  ﴾١٧٧﴿

ف وا ﴿١٨٠﴾الوف ل ك مف ـة نفــلةيفــعة السف نف ه  م  ۛ اي ر  ية الجف ر   الجف
ة لح بح لنى ـعة اي ۜ رة ينة الةمي الفعة

ن وا ز  طةاس  وة سف يم ۛ ب الفق  تةقي سف الفم  ﴾١٨١﴿ لة يف  الفكة
لة ك ون وا وة نة تـة ۛ م  ينة ري س  خف الفم 

﴾١٨٣﴿ لة وا وة س   النحةاۛس تةبفخة
لة مف وة ه  ااءة ية ا الشف ثةوف ض  ف ي تةعف ةرف ۛ الف ينة دي س  م فف ﴾١٨٢﴿
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اـقة ـةواـال  نح ا النفـــ اي ا ۛتــمة ﴾١٨٤﴿ ة اتح ةــوة وا الح لةقةـق  ي خة الفكمذي ليـج ـمف وة ة ةوح ةةة الف لح ۜـب  ينة
اا مة  النفۛت وة

ة لح ل نةا بةۛشر  اي ثف  م 
نف اي  وة

نة نةظ نح كة ۛ لةم  ينة بي اذ  الفكة ﴾١٨٥﴿ نة ۙ م  ينة ري ة ۛسحح الفم 
طف عة ق  ة نةـۛسفاى م كننةاــيفـلةـفةاةسف اـالسح نف امة نةــنفكمء  اي قيـال ۛت م  اد  ة ۜــصح ينة ﴾١٨٦﴿

م  ذةاب  يةوف ذةه مف عة ب وه  فةاةخة ة كةذح ﴿١٨٨﴾فـة ايي قةالة ح ب اـلةم  ب ـالعف رة ل ونةـتة مة مة عف ﴾١٨٧﴿

ة في اي اــــــية ـل كة ـل  ذن يـنح مة ةىۜ وة ﴾١٨٩﴿ ةـالظح  ةـلح نح ۜ اي م  عةــــذةاۛب يةـ عةكةانةه  ــة  يم ــوف ظي
نحة اي ه ــوة ﴾١٩١﴿ ة  نح اي بحةكةوة وةرة يز ـعةــالف  لةه  ۟ زي يم  حي الرحة ﴾١٩٠﴿ ينة ني م  ؤف مف م  ثةر ه  كةانة الكف

لنى لفب كةـقة عة ﴾١٩٣﴿ لة ۙنةزة ين  ةمي ﴿١٩٢﴾ ب ه  الرح وح  الف يـتةـلة زي بح ل  ـنف الةـالف رة ۜـعة ينة مي
نحة اي ه ــوة ﴾١٩٥﴿ ب ـــل ۛسان  عةــــب  ۜـيـبيـيح  م ــرة ن  ﴾١٩٤﴿ يـنفـم ــنة الفـونة م ـكمــتةـل  ري ۙـذ  نة

لة يةــنف لةكممف يـةــالوة مف ان اــه  اؤ ل لةمن ه  ع  لةمة ةى  النف يةعف ﴾١٩٦﴿ ب ـــلة ي ز  ةـــفي الف ة ر  نةــيـلي وح
الـقةـفة ه  رة ﴾١٩٨﴿ لة لفنةاه ـ نةوفــوة ة لنىزح ض ـبة  عة ةعف عف ۙـالف ينة مي جة ﴾١٩٧﴿ يــبة ۜ ناي لة اايـي رة ايسف

يـنةـكفـلةـۛس  ل كة ذنــكف وب ـل ــق  اه  في ﴾١٩٩﴿ ه ـلةـعة اـيف ۜـيـنيــؤف م ــهي م ــب واــان ـكفمف مة نة
﴾٢٠١﴿ م ـــي  لة ا الفــتحنى يةـحة هي ــب  ن ونةـؤف و  ۙـعةـرة يمة ةلي ذةاۛب الف ﴾٢٠٠﴿ ميـم ـالف ر  ۜـجف ينة

ول واــيةـفة ن ـحفــنة لفــــ هةق  ﴾٢٠٢﴿ ه ـتةــغفــمف  بةــه ـيةــأفت ــيةــــفة ۙـشفـية مف  لةـةى  وة ر ونة ع 
اليفــالفة نفـــرة ۛت   اي ﴾٢٠٤﴿ ا ب ـب ــفة ال ذة ل ونةـج ــــعفـــتةــسفـنةا يةـــعة ﴾٢٠٣﴿ ۜــظةـنفـــم  ر ونة

﴾٢٠٦﴿ ه ـــــث  ااءة ة  جة اـــمح  مف  مة
ۙــــوعةـ ي واـان ــكف ونة د  ﴾٢٠٥﴿ ةــمة ۙـه  نةاـــعفـتح ينة ني مف  س 
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اا مة نةا م ــلةــالهف وة يةــنف قةــكف ة ــرف ﴾٢٠٧﴿ اا اـه ـنفـننى عةـغف ال مة  مف مة
ةـمةــي  واـان ـكف ۜـــتح ونة ع 

اتة مة لةـــنةــوة ة تفــزح ﴾٢٠٩﴿ اكذ ذ  مة ى   وة ةا ظةــكم رن نةـيـميـال ـنح ﴾٢٠٨﴿ ۗ ر ونة نفذ  ا م  ة لةهة لح اي
ة نح مفـاي ن  ه  عة ﴾٢١١﴿ ا مة يـبةـنفـية وة مفـلة غي اية ه  مة يـتةـسفـوة ۜـطي ع ونة ﴾٢١٠﴿ ة ه ـب  ين ـالشح يةاطي

ع  مةـلة تةــفة رة فة الحن  عةـدف لنهاى انخة نةــم ونة كمـــتةـــاي ﴾٢١٢﴿ مف ة ۜـعفـمةـع  لةـالسح ول ونة ز 
ضف ف  اخف  وة

كة نةاحة ن  جة ل مة ﴾٢١٤﴿ رف النفذ   وة
تةكة يرة شي ۙ عة ينة بي رة ةقف الف ﴾٢١٣﴿ ۛ ينة بي ة ذح عة الفم 

﴾٢١٦﴿  فةا نف
كة ۛصوف  عة

لف نحيي فةق  يء بة اي ا راي ة مح ۛ م  ل ونة مة تةعف ﴾٢١٥﴿ كة بةعة ـة نة اتح ۛ م  ينة ني م  ؤف الفم 
لح بةكة تةقة ﴿٢١٨﴾وة ي  اللحةذي

يكة ينة يةرن ۙ حي وم  تةق  ﴾٢١٧﴿ ةلف كح تةوة لةى وة يز  عة زي ۙ الفعة يم  حي الرحة
لف ك مف هة ئـ  لنى ا نةبح  نف عة مة ﴾٢٢٠﴿ ةه  نح وة اي يم  ه  لي يع  الفعة مي السحة ﴾٢١٩﴿ اج  ف ي ة ينةـالسح دي

ة ق ونةـلفـي  عةـالسح مف ﴾٢٢٢﴿ لنىـنةـتة ل  عة ۙ ك لح  زحة يم  ةاك  الثي الفح ﴾٢٢١﴿ ۜ ين  يةاطي ة ل  الشح ة تةنةزح
رةــمف تةــاللة ﴾٢٢٤﴿ الشح  ااء  يةـــعةــوة ةــرة ۜـم  الفـه ـب ع ـتح نة او ن غة ﴾٢٢٣﴿ ۜ ب ونة مف كةاذ  ثةر ه  الكف وة

ة لح اي ﴾٢٢٦﴿ مف ةه  النح الةـية وة ول ونة مة ۙـففـية ق  ل ونة عة ﴾٢٢٥﴿ ة ال مفـنح ي ه  اد  ك لح  في ۙـيـهيــية وة ونة م 
نف م  ينة عة ن واـانمة الحةذي ل واـوة ال  م  ة ات ـالصح ذة حة واـكفوة ة ر   الحن

انفكف يراى وة واـتةــثي ۛصر 
﴾٢٢٧﴿ اظ ـعفــبة ۛســـل ـد  مة واۜ وة ينة م ـلةـــعفـيةـم  ةذي ل ب ونةـظة الح قة لةب  يةنف قة نف ة م  اوااليح لةم 

ل                 ة  النحةمف ورة              س   
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بزح

﴾٤﴿

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ى ى ه دى رن ب شف م  وة ؤف ۙـل لفم  ينة ني ﴾١﴿  طنسا 

انن انيةات   ت لفكة رف ۙكن وةالفق  ين  بي تةاب  م 
ة ينة ي ـاللح ونةــذي يم  ة قي ي ـالصح ةــال ونةــت  ؤفــلنوةة وة ه  زح وةة وة نخ ـــكن ة   ــمف ب الف مفــه رة ﴾٢﴿

ة نح  اي
ة ي ـالح ينة  لة م ــذي نخ ـونة  ب ـن ـؤف ةـالف يح ة   زة ةالةـــرة اــمف العفـه ــنح لةه مفمة ﴾٣﴿ ن ونةــوق ـي 

ا ة كةــئ ــا وللن يـــالح ا مفــه ـــنة لةـذي الفــس  مفـــه ذةاب  وةـعةـــوء  ﴾٤﴿ ۜـه ـمةـعفـمف يةــه ـــفة ونة
نحةكة اي  لةت لةقحةى وة

اننة رف نف الفق   م 
نف يم  لةد  كي حة ﴾٥﴿ نخ  ف ي ة  ه ـالف ةخف م ـرة ۛسر ونةـالف

ذف ى قةالة اي ايي م وسن ح ن ل هاي اي ةهف ت  ل  يـ اننةسف تي ا مفكمنةاراىۜ ۛسان هة نف بةر  م  ب خة ﴾٦﴿ يم ـعة لي
اــلةــفة هة ااءة اجة ة يةـن  مح ود  ﴾٧﴿ يـ تي ان اب  مفكمالوف هة طةل ونةـتة لحةك مفـعةـلة قةبةس  ب ش  صف

﴾٨﴿ نف ف ي ور كةـب  النف ةار  مة نف النح مة بفــحة وة س  اۜ وة لةهة انةــوف بح  حة الةـالف الحن  رة ينةـعة مي
ۜ فةـلفق  عة ال وة اـلةـۛصاكة انهة ا رة ة مح ﴾٩﴿ ىــام ـية ا ـة وسن نح ا الــاي يز ـعةـالف الحن  نةاله  ۙـالف زي يم  كي حة

نحيي اي ة اةـزح  كةـتةـهفـتة لحنــنح اانح  وة اجة ب ـم  ىـهة لةـدف قح ـي  مفــراى وة ىـعة ۜ يةام وسن تة بف ففـخةـلة
نف مة ة ةــظةلةمة ث  ايلح لةـبة مح ة ناى بة دح دةـح سف اوء  عف س  ﴾١٠﴿ ية اف ـلة  خة

ةـلة يح ۛس دة رف ۗـالفم  ل ونة
لف الدفخ   وة

كة ي يةدة  في
ب كة يف جف جة ر  اءةـبة تةخف ۛضا نف يف ر  م  يف غة ﴾١١﴿ نحي يم ـغة يـفةا  حي ور رة ف 

ينةـقيـفةاس  ي وء  في ا ع ـت  س  لنى سف عةـف  انيةات  اي قةــرف نة وة ةـوف نح ۜ اي هي م  ان  مفـه ـوف ماىــواقةـكة وف
﴾١٣﴿ تفـفة ااءة ا جة ة يةات ـه ـــلةمح ةى   قةال وا هنـبفـم  نةاــمف  ان رة يــر م ـحفـذةا س ــص  ۛـبي ن  ﴾١٢﴿
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رفـظ ــانفـفة جة واب ــحةــوة اسفــد  ا  وة اا الــتفـنةـقةــيفـتةـهة ع ـلفــمف ظ ـه ــف س ــنف هة ۜـل ـــماى وة ى واح
لة دف انـوة س ـيفـتة قة دة وة نةـنةا دةاو ن ۛ لةيفمن لفماى ع  ﴾١٤﴿  يفۛفكف

بةة  انةـكف اق  ۟ عة ينة دي س  فف الفم 
ينةـم ـالف ني م  ؤف قةالة حن د  ـمفـحةـالف وة ة ل  ي فةـالح ةـذي  لنىــعة نةاــلةـضح

يـكف م ـثي ه ـبةــنف ع ـر  اد 
ۛث  ر  وة قةن ـمنـيفــلةــس وة دة وة اــ دةاو ن االـــاال يح ـالة ية قةـــنفـنةا مةـمفــلح ــنحةاس  ع ـهة ط  ﴾١٥﴿

يـم ـــالف ن ـبي تيـيفـالطحة ا ون ة هنـــلح  ۛشـكمنف ـــنةا م ـيـر  وة نح ۜ اي ء  ا لةـــيف الفــه ــذة ل ــفةــوة ضف
ح  الف نفـج ــالف نةـــه   م  ن ود ـ ج نةـمنــيفــلةـس ــل رة ــش ـوة الـنح    وة ر ـيفـطحةـس  وة ﴾١٦﴿

اى تحن اا  ال حة ذة ا ــتة اي اد  اللنىـعةوف ةـ وة ۙ  قةـمفــنح ة ــلةـمفـــتف نةـالةـل  ﴾١٧﴿ ع ونةـفة مف ي وزة ه 
ن ـلةيفـس  من ا االــااليح ـية ةـهة خ ــمفـنح ۛســل  ادف يةكمنـةــكنا ـل وا  مة ۛ  لة ةـمةـط ـحفـمف ك مفـــنح

ةـــبةــتةــــفة نفـــكاى م ــا ح ـمة  ۛضـسح ﴾١٨﴿ ج  ر ونةــع ـــشفــية مف لةـــوة ه  ه ۙ   ود ــن ـــــوة
ۛتــالنف مف عة ل ــقة ا ــوف قةهة بح الة  ـوة ز عفرة ي النف الشفــ الوف ةـتةــمةـعفـرة ن ـكمــناي ايـــكة الح تي

ت كة مة حف ب رة لة مة النف العف ة وة يح ال دة لنى وة عة ة وة لةيح خ  عة الدف يه  وة ضن يـۛصال حاى تةرف لفني
تة ةـفةـوة ةـقح الة  مةـــرة فةـيفـدة الطح اــل  اـقة رةى ال ية لة ﴾١٩﴿ ي ع  كةـبةـفي ة اد  ينةـال ـالصح حي

ةـذح  بةـــعة ُلُ اباى ۛشــه  عةـنح يداىـــذة دي ﴾٢٠﴿ ه ــه ــالف اائ ــالف نةـانة م ـكفدة  المف ــدف نةــيـبيـغة
يد ـۛث غةكفـمةــفة بةعي رة يف ﴾٢١﴿ ل لة ةـحةــبة ذف ال الوف لةـنح ا الوف ي ب ـيةـأفت ـيةـه  لفـنحي ين ـطةان  م ـس  بي

﴾٢٢﴿ الةـفة الةـــــت  ب ـطفـ الحةقة طفــت  مفــمة نفــب  ح  ئفت كة م  ج  ين ـية نةبةأ ـب  ۛسبةأ  هي وة قي
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سجد ه

﴾٠٠٠٠﴿

ش  رف عة نحي جةـاي الـي وة رة ت  امف ل ـ تةةى دف ت يةتف م مف ـه ـكممف ا ون لةـلح  ۛشـك  نفــوة ء  وة اـيف هة
جة ت ـوة قةــدف ا وة مةــهة ا ـوف ونة ـج ـسفـيةهة ةـل لد  الحن  د ون  نفـس  م ـمفـشح ﴾٢٣﴿ يم ـظيـعة

يل ـال بي ة سح يحة زة ةــه ــــنة لةــــوة الةـــان  العفـطةـــيفـــم  الشح ةــۛصــمف  فةــه ـــمة ن ـــمف عةــه  دح
ة  ال واــج ــسفـيةلح حن  د  ي ي ــالحةل  ج ــخفـذي ءةــخةـالف ر  بف ﴾٢٤﴿ ۙ د ـتةــهفــمف  لة يةــه ـفة ونة

اللحن  ﴾٢٥﴿ ة ف ي يةــمنـالسح ض  وة ةرف الف ات  وة ات ــلةـعفـوة اــخفـم  مة مة ل ن ونة ف ونة  وة ت عف
ۛتـالۛص قةالة ۛسنةنفظ ر  قف ۛتـالمف ك  دة نف ﴾٢٦﴿ ة لح هة اي لن ا اي وة لة  ه 

بح  ش  رة رف يم  الفعة ظي الفعة
يــك ــبف ب ـهة ذف اي مفـهن تةابي ه  لةيف هف اي ا فةاةلفق  ة ذة ة ث مح لح مف تةوة ه  نف عة ﴾٢٧﴿ ينةـكةـالف نةـم  بي اذ 

اا تفـقةالة يح  ية اـال ايـالف هة ح ن ا اي لةؤ ل يةـلف ا  يـمة ة ق  لةيح تةاب ـك  اي ﴾٢٨﴿ ونة ع  ج  اذةا يةرف فةانفظ رف مة
﴾٣٠﴿ ة نح لة نفـه  م ــاي ايـيفــــس  نة وة ة من م ه  ـــنح ن  الحن  ب سف من حف ۙ الرحة يم  حي الرحة ﴾٢٩﴿ يم  كةري

ا ا الفـااليح ـقةالةتف ية ا الففـلةــمةـهة يــؤ ل ت وني ﴾٣١﴿ ة ةـل واعةـعفـتة اللح  لةيح
أف ۟ـت  وة ينة ل مي ونيي م سف

ن ــوانةـال ـقة حف ﴾٣٢﴿ ي ا ك ـالمف فاي ۛي مة ون ـهةـشفـتحنى تةـراىحةـةى المفـعةـاط ـت  قةـنفـري د 
اذةا مة ا ولل ـــا ولل وا ق  ة  وة ة يــأفس  ۛشــوا بةـوح ةمفــــدي الف يـــظ ــــانفـك  فةـيفـلة ر  ايـــد   وة ري

ة تفــالةـقة نح ذةا  دةل وكةــم ــالف اي يةــل وا  قةـــخة   اي اـد  وهةـۛسـةى  الففـــرف ﴾٣٣﴿ ينةـم  أفـتة ري
نحي اي يــوة ﴾٣٤﴿ جة اوا الع ـعةــوة ةـل  اا  الــل ـهف ةة  ال زح ة ذ  هة ل ونةـــعةــــففـــكة  يةـذن ل ـــكـةىۛ  وةـــلح

﴾٣٥﴿ س ــم  مف  ب ـيفـلة ة  ايــلةـرف ةــهةـه  يح ة   ب ــنةاظ ــة   فةـد  ج ــمة يةــرة ۛسـم ــع  الفـــرف ل ونةــرف
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تني ۛــان ك مف ا ة ااءة فةلةمح نة جة لةيفمن  س 
ونةن  قةالة دح  ال   الت م  اا ب مة تنين  ية فةمة ر الحن  ان يف اـم   خة ا ة مح

عف ج  رف  اي
لة مفـاي ه  مف يف ةه  لةـب ج  فةلةنةأفت يةنح  ن ود 

ق بةلة ﴾٣٦﴿ ةـب  النفت مف بةلف يح د  ح ونةـتة ت ك مفـهة رة فف
اا قةالة ا ية لةؤ لا اليح هة الفمة ﴾٣٧﴿ مف ا لةه  مف م  ب هة ةه  نح جة ر  لةن خف ااـوة هة  نف

ة لح ه ـالذ  ونة مفـةى وة ر  ۛصاغ 
يت  قةالة ري فف نة ع  م  ﴾٣٨﴿ ك مف ي اليـح  يني اـب  يةأفتي هة ش  رف  بفلةـقة عة

ينةـم  يةأفت ونيي النف ل مي سف
﴾٣٩﴿ نح   الفج 

 بفلةـب هي قة النةالانتييكة
ومةـتة النف نف ق  ۛ م  كة ام  قة نحيي مة اي ه  وة لةيف  عة

يح  و  ين  لةقة المي
لة يفكةـاي نف قةالة ي ع  ه  ع ـالحةذي نة م ـلفـدة تيـك ـالف م  تةــية النف لةـبفــهي قةـب  يكةـتةاب  النةالان ةـرف دح
ل وة  ـييل يةبف ن ف  ۜ فةـطةرف انه  م سفـكة ارة ة ى ع ـلةمح راح ه  قةالة هنــنفـتةق  ا ـدة نفذة ل ـفة م  ي  ضف بحي رة
ةـفة ا نح الشف المفكمءة نفكذال ر  مة ۜ وة ر  اكفۛش ف  نحةمة ل نةكميةشف رة فةا  مةـر  ۛ وة هي س  رةكف نفــفف فة

والةـكح ــقةالة نة ا عةــر  ۛشــهة ا نةـــرف الــنفــهة يـــتةـــهفــتة ظ رف داي ﴾٤٠﴿ بحيي  ن يح ـ غةرة
يم ـكف ري

اــلةـفة ة امح تف قيـ جة ذةاكفـالهن لةـيـاءة ﴾٤١﴿ ية نةـون   م كمالمف تـة ينة لة ونةـهفـالحةذي تةد 
يـسفــم  نةـل مي ك ۜ قةالة ش  رف ةـكـتف ـعة ينةاـه  ه ــاةنح تي ا ون ۛ وة لفمة  وة نفالفع  ةاــكـوة اـهةـل ـبفـقة م  نح

ۛص ة هةـــــوة ا ـدح ۜ  ن  و د  نفــد  م ـــب ـــعفـــتف  تةــانةـكـا مة ةالحن  نح اـــاي نفتف ـانةــكـ هة م  ﴾٤٢﴿

 يلةـقي
اـلة خ  هة ۛ  ل يـادف حة رف ة ا ــلةــفةالصح ة بةتفه  ل ــتف ال رةمح س  ةىـه  حة ة جح ﴾٤٣﴿ م  ينةـكـ قةوف ري اف 

تفـالةـقة اۜ قةالة ايكف وة هة نف ۛساقةيف تف عة ة ۛشفة ح  م ـه  ۛصــنح د  م ـمةــرف ة ۜـــقة نفـــرح يرة اري وة
﴾٤٤﴿ بح  نحييرة ت   اي ي ظةلةمف سي ت  نةفف لةمف السف عة وة نة  مة لةيفمن بح س  حن  رة ۟ل  ينة الةمي  الفعة
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واــب ــاعف ـد  لة اا  ايـــلفــــۛس رف دف  الــــقةـــوة ة لنى نة اــــــث ودة  الخة ن  حاى الـــــمف  ۛصال ـــه  م 
م  ــــــالة  يةا قةـقة مةـــــــل  وف ﴾٤٥﴿ ة  يـــمف   فةــا  ذةا ه ــفة الحن ان   يةــري ونةـص ـتةـخفـقة م 

ر ونةـف ـغفـتةـسفـتة ةـل ونة   ب ا لـــج ـعفـتةـسفـتة ۛ   لةـــنةـۛسـحةـالف لةـــبفـة   قةــــئةـيح ــسح لةــة  وف
ة ةــــقةال وا اطح نةـيح ۜـعةـنف مةــمةـــب  كة  وةــب  اــرف كة ﴾٤٦﴿ ة ةـعةـلة الحن ونةـمف ت كملح م  حة رف

انةـــكف وة ﴾٤٧﴿ اا دة ــمف  ع كمر ــــئ  قةا لة  طة نف لفـ بةالحن نف م   ت ــمف  قةــت ـال ن ونةــتةـففـوف
ل ح ونة ي صف لة وة هفـعةـسفـة   ت ــدي ينةـمةـالف ف ي س ـــط  ي ــة  رة ونة  ف ـفف ض  يـد  ةرف الف

ا ۛســــوا تةـال ـقة ةـــتةـيح ــبةــن ـــلة ب الحن  وا ـم ـــقة ة لةــه   ث ــلةــهف ال ه    وةـنح و لةـــنةـمح ةــق  نح ﴾٤٨﴿

واكفـوة مة ر  ﴾٤٩﴿ اـيح ــوة ل ــل  نةا مةــه ــۛش هي مة ة اي هي  وةــل ــل كة الهفــهفـدف ونةــاد  ق ـۛصـلة اـنح
رفـــظ ــفةا نف ﴾٥٠﴿ مةــكذـــمة نةـكفــراى  وة ية مف ــ  وة ه راىـكذـا  مةـرف ر ونةـــــع ـــشفـــلة
مفـه ــقةوف مةوة  ا ق  انةـكـۛف  ـــــيفــكف ۙ  ـه ر  كذة   مةـــبةــعة ة المف ةـنح نةـــــــــا دة مح مفــــا ه ـرف

او  ية مف ـه ــــت و ــي ـكة ب ـلفـت ــــفة ا ظةــــةى  ب ــــــــخة ةـلةــــمة نح واۜ اي م  ﴾٥١﴿ نةـيــعيـمةـال جف
ةــيفـجةـنف ال وة نةــذي يـنةا الح ﴾٥٢﴿ ن يةـــذن ل  ي ــــفي م   يةــــقةـــةى  ل ـــــكة   لة و نةــلةـعفــوف م 

ل  م ـــقةـــالة ل ـ قةذف اى  ايـو طـوة ونةــأف ت ــتة  ال هايــوف ﴾٥٣﴿ ةـــ يةواــان ـــكةوا وةـــن ــانمة ونةـق ـــتح
ةـــالئ  جةـو نة الــأف ت ـتةــمف  لةكمـــنح الةـرح  ﴾٥٤﴿ اح ـالف ر ونةـص ـبفــمف ت ـت ـنف ال ةة  وةـۛشــفة

﴾٥٥﴿ ۜ  بةاۛساـــنح ــون  ال نف د ــةى  م  وةــهفـــۛش م    تةــــمف  قةـــت ـــــنف لف الــــء  ل ونةــهةـــجفــوف
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نف م  اـــفة اۛب قةــــ  جةانةـكف مة م ـــــوة ا الـــوف ة لح اـنف قة هاي اي اوا انلة ل ـــــوا الخفـال  ج  و ط ـر 
ةــلـةـهف ال نةا ه  وةــيفـجةـــاة نفـــفة لح ا اي ه  ﴾٥٦﴿ ۛ ايكمت ـرف يةـقة مف ا  مف ةه  ر ونةـطةـتةـنةاس  ية نح ة هح

نةاعة طةرف المف طةراىۛ فةۛساـلةيفـوة مف مة ءةاه  ﴾٥٧﴿ الـامف نةــه   قةــتة رة رف ة ينةـالف نةــم  اـاهةـدح اب ري غة
حن د  ـمفـحةـل  الفـق  ۛسل  م  عةــ وة ةـبةـع  لنىــلة ه  الح يـاد  نةــذي ﴾٥٨﴿ الفـمة ۟ـم ـطةر  ينة ذةري نف

ة ال ات  قةـلةـــخة نفـمح وة من السحة ﴾٥٩﴿ الحن ۜى ـفنـــطةــاصف ة ر  الـــيفـ خةان ۜــكمر ــشفــــا ي ـمح ونة
هيـــب  ال نف ۛض  وة ةرف الف ةـال نةــــمف  م كمـــــزة لة لةــــوة اـــسح ااء   مة ۛ  فةـمة نةاــــتفــبةــنف اةــــاءى

اۜـرة هةـجةــۛش اائ ـــحة ا كةـــجةـــهفـــقة ذةاۛت بةـــــدة ۛ  مة ت واــب ــنفـــمف  النف ت كمــانة لةـة 
ة ال ۛضـعةــ جةنفــمح ةرف لة الف ﴾٦٠﴿ اي ۜعة ــه  مةــلن ءة م  يةــــمف قةــلف ه ــ  بةالحن  ۜـــعفـــوف د  ل ونة

نةـيفـبة جةــقة اراى وة لةــخ  لةـعةـرة اا الــلة جةـنف ـهة اراى وة جةـــلة لةـعةـهة ية  وة اس  وة ارة لةـعةـهة
ية ۜـلةـعفــلة ونة م  يفــحفــبةـالف اج ــرة ايزاىۜ  ــن   حة عةــلن ءة ۜ ه  مة ه ـــثةـــكذ لف الـــ  بةالحن  مفــــر 

نف يةـي  المحة اه  وة ذةا دةعة ة اي طةرح ضف يب  الفم  ف ـجي ية كفش  وءة وة ا ل ـجفـالسح  مفكمعة ﴾٦١﴿

﴾٦٢﴿ ۜ  ــلـةــخ  ض  ةرف ااءة  الف لنفة اي ۜ عة ــــه  مةــــءة ة ذةــــتة اــلى  مةــيــليـــــ قةالحن  ۜـــــــكح و نة ر 
ي  ظ كمــــدي يــــــهفـــــية ا ت    الفــــل ــــــــمف     في الفــــبةــــمة ر ـــبةــــرح    وة حف ة ال نفــــمح

ۜــــت ــــمةــرة حف هي س ــ   ي نفــــمةوة  يفــــنة   يةــيفــــراى  بةـــشفــاحة    ب ـرح  يةــــل    الــرف دة
﴾٦٣﴿ لن اي ۜ  عة ــــــه   مةـــــــءة ا لةى   ــــــ تةالحن  ا  ي ــــــ   عةالحن عة ة ۜـكمر   ـــــشفــــــــــمح ونة
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نة ا م  مة ة ء االسح ؤ االف دة نف يةبف ة ي ــــقة ث ـلفــخةـالمحة مة د ـيــعيـــمح ز  ق ـــــنف يةــه   وة مفكمــرف
نف اي  ۜ ض  ة رف الف ايوة ۜعة ـــــه   مةــــــــلن ءة ا نةـــــــــوا  ب ـــات ــهةلف  ــق   الحن  هة مفكمـــــــــرف

يةق لف  ةـ النف  ف يـــــم   مةـــلةــعفـــ لة ات ـمنــسح وة ﴾٦٤﴿ نةـيـــقي اد ــمف  ۛصـــــت ـــنفـــكم
﴾٦٥﴿ ض  ةرف الف ة ـيفـغةـــ الفوة لح ۜۛب اي مةالحن  ة ر ونة  الـع ــشفــايةـ  وة ث ونةــعةــبفــــنة  ي  اـيح

اـنفـم  هة كة ع  ل ـبة ةارة نخ ـلفم ـادح مف ف ي الف ة   بةلفـه  مف رة ي ۛشه  ا  بةلف ه ـ في هة نف مفـكح  م 
قةالة ة وة ينة ـالح ذةاكفذي اي اوا ءة ر  ةاــــكمفة ابــت  نح ا اى وةـرة بة ا اؤ لــان ئ  اـنة ةاــــال نح ﴾٦٦﴿ ۟ــــعة و نة م 
ع ـقةـلة ا نةـدف و  ذة نةا هن نةا م ـدف ااؤ ل بة ان ن  وة ۙـنف قةــحف ل  ااـ اينف هنبف ذة ﴾٦٧﴿ ج ـخفـم ـلة ونةــرة

وا ق لف ير  ض  فةانف ف ي سي ةرف واـالف  ظ ر 
يفۛف كةانةكف ﴾٦٨﴿ ير  ا الۛساطي ة لح ينة اي لي ة ةوح الف

تة لة يـحفـوة ك نف  في لة تـة مف وة ه  لةيف نف  عة ا زة ة مح ۛضيفق  م  ﴾٦٩﴿ جف اق بةة  الفم  يـعة مي نةـر 
﴾٧١﴿ ية ول ونة  مةـوة عفــى هنـتنـق  االفوة ينةـنفـكم نف د  ايـــذة قي ت مف ۛصاد  ﴾٧٠﴿ ونةكميةمف ر 
ة نح اي ﴿٧٢﴾وة اى ق لف سن ۛف لةك كميـة النف عة د  ض ـمف بةـونة رة ل ونة عف ج  تةعف ي تةسف الحةذي
ة اي وة نح ﴾٧٣﴿ بحةكة ل رة لةى  لةذ وفةضف  نحةاس ـال عة

لن ةـوة نح يةـه ثةرة كذال ك  ر ونةـكمشفـمف لة
مة نفـا م ـوة ﴾٧٤﴿ بحةكة ا ت ـعفــيةــ لةرة ور  ـــنح  ص كنـــلةم  مة مةمفــه د  ن ونةـل ـعفــا ي ـ وة

ة هن نح اــاي ذة ﴾٧٥﴿ ا  ة   ف يــبةـــائ ـغة
ة لح ض   اي ةرف الف ااء  وة مة ة ي السح بيـتةــكن في ن ـيـاب  م 

﴾٧٦﴿ اننة رف يـــبة لنىـعة يةق صح  الفق  لة ناي اايـي رة مفثةرةـكذال ايسف ي ه  يه  الحةذي تةل ف ونةـية في خف
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ة  نح بحةكةاي ي بةـقفــ يةرة مفـه ـنةــيفـــضي ﴾٧٧﴿ ة نح اي حفـه ـه  لةـوة رة ى وة نةـيـنيــؤف م ـم ــة  ل لفـمةـدى
لةى  كحةلف عة ۜفةتةوة لةىالحن  نحةكة عة قح ـالف  اي حة ﴾٧٨﴿ ه ـب  ۛ وة هي م  الفـح كف ۛـالف يز زيعةـوة يم  لي عة

ت  نحةكة لة ــع  الفـاي م  ت ـسف لة تنى وة وف ااءة ـمة عة ة الدح  مح ــع  الصح  م  ذةاسف اي ﴾٧٩﴿ ين ـالف بي م 
ا مة يـــۛت ب ــــاالنفـوة اد  ي   عةـع ـــالف هة ۜــت ــلة لةـنف ۛضــمف مف ه  ﴾٨٠﴿ ة لح ا م ـوة ينةـــدف ب ــوف ري

اي ذةاوة ﴾٨١﴿ نف ت  ة مةـم ـسفــاي لح ن   ب ــنف  ي ــــع    اي يةـؤفم  ونةــل ـسفـ  م مفـه ـفةنةا ـــات ـان م 
ۙـم ـلح ــكةــت  مف ه  قة ل  عةـقةـالف عةـوة جفـالخفمف  ــه ـيفـلةـوف ةـه ـلة نةاــرة اابح ض ـةى  م ـمف  دة ةرف نة الف

ية نفـوة ر  م  ش  مة نةحف  وف
ةلح  ــكم ة ــا مح ﴾٨٢﴿ ة ال ةاۛس كةـالنح يةـوا ب ـان ـنح ي ـات ـان ۟ـن ـوق ـنةا لة ونة

اى ايـــحة ااؤ ن قةالة تحن ذةاجة ﴾٨٣﴿ جاى م ـفة نف يـ ـوف ونةكفمحة ع  مف ي وزة يةات نةا فةه  ب  ب ان ذح 
﴾٨٤﴿ بفـكفال ة يط واب ـمف ت ـلة  وةانيةاتيي ـب مف ـت ـذح اذةاـحي ة لفماى المح ا ع  ل ونةـكمهة مة ت مف  تةعف نف
مفــلة ال ﴾٨٥﴿ قة وة ل  عةــقةـالف عةــوة ا ظةــب مف  ــه ـيفـلةـوف وا  ــلةــمة يةمف ـه ـفةم  ق ونةـط ــنفـــ لة

ة نح اي ا الـية وف ة رة ةــلفـعةـا جةـنح ةـيــوا فيـن ــكمـسفــيةــلة  ل ــيفـنةاالح النح ارة  م ـــه   وة ۜــص ــبفـهة راى
ية مة ي ــوة عةـالصح  خ  ف يـفةـنفــوف ز  ور  فةفة ﴾٨٦﴿ ل كة ـفي نيةي ذن م  ي ـل ات  ـلة وف ن ونةـقة م  ؤف

وف ه ــالتة ات  نف ف يــمة وة من مة السحة مة نف ف يـوة ة لح ض  اي ةرف ۜاءةـنف ۛشاــــالف    وةالحن 
لح ــكم

تةرةى  وة
بةالة ا الفج  ۛسب هة ية تةحف ه  ةى وة دة ام  ة جة رح رح  مة ۜ تةم  اب  حة السحة ﴾٨٧﴿ ينة ري دةاخ 

﴾٨٨﴿ ة الحن  عةـــنفـص  تفذييالح ةــنة ك ــقةـــي ال ةـۛش لح نح ۜ اي ء  اـــير  ب ـبيـــخة ه ـــيف ل ونةـتة مة عة فف
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28-KASAS SÜRESİ 

ئ ذ ـمة وفـية اــمة ۛــنفــ م ر ـيفـه   خةــلةـة    فةـنةـۛسـحةـالفـاءة ب ـنف جة ا ه هة ع ـــ فةنفــم مف  ــ  وة زة
مة ااءة  ب الــوة ةـنف جة ةكمـة   فةـئةـيح ــسح و ه ـبح ةار ۜـال مف  ف يـه ـــتف  و ج  نح ﴾٨٩﴿ ونةـن ـانم 

ـة اي اا م ـنح ا ت   النف العفـمة دةـب ـرف ﴾٩٠﴿ ا ــجفـلف ت ــهة ة مة لح وف نة  اي ل ونةـمةـعفـمف  تةـت ـنفـكمزة
ه  الفــهن ةـلفــبةـــذ  ة  الح ي  حةــدة ة مةــذي لةـــرح ا  وة ا  م ــۛش لح ــكمه   ــــهة ء    وة ت ـــيف رف بحة رة

النف التف اـل ــوة ۛـالفوة اننة رف ن ق  ى فةـتةـاهف  فةمة ةـدن نح اـا  مة ﴾٩١﴿ نة ونةـالنف الك  ۙ م  ينة ل مي سف الفم 
ق ل  د  وة مف الفحة ﴾٩٢﴿ ي تةدي ۛ يةهف هي س  نف ل نةفف مة  وة

ة  ۛضلح
لف اا فةق  مة ـة نح نة اي نة الـال ينةـالف  م  ري ذ  نف م 

﴾٩٣﴿ حن   يــۛسي ل  ية مفكمري ف ونةـتةـفةهي ـات ـان ر  اـعف مة اۜ وة بح كةهة ل ـب  رة اف  ا غة ة مح  عة
ل ونة مة تةعف

ة  الفقةۛصص                ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من ة الرحةحف يم ۛحيالرح
 تفل واـنة

لةيفكة نف عة ى أ ـبةـنة م  م وسن ﴾٢﴿ تةاب انيةات ت لفكة  ين   الفك  بي الفم  ﴾١﴿ ۜ ما طنسا
لة ف ي نة عة وف عة رف ة ف  نح ض  اي ةرف  الف

لة عة جة وة ﴾٣﴿ م  وف قح  ل قة نة ب الفحة وف عة رف ف   وة
ن ونة م  ي ؤف

ية ـييـوة تةحف سف اش ـلةـالهف اائ ـيةعاى يةـهة ف  طة ع  تةضف ةى ـسف ه مففة نف بح ــ ي م  ه ــح  البفـذة ااءة مفـنة
ن  يد  النف نةـوة ة عةـم ـري ينة لةىـنح ةذي الح ﴾٤﴿ ةه  كةانة م ـن  نح ۜ اي مف ه  ينةـالفم  نةـۛسااءة دي س  فف

﴾٥﴿ ت  وا ف يـضفـاسف ف  نة ع  ض  وة ةرف لةـالف عة مف الئ ـجف نةـه  ةى  وة ة ثيـمح ار  م  الفوة لةه  عة ۙـجف ينة
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انة ا مة هة وة ض   وة ن ــمف   ف ـــــه ـــنة لةـــــكح ــمةــــوة ن  ة رف ية  ف ـــي الف عةـــــر  وف نةـــــرف
حة ال وة اىـــيفــــوف لن اا اي نة ﴾٦﴿ ج  ا م ــن و دة ه ــــوة اـــه ـــنفـــمة ذةر ونةـــحفــــوا يةـان ـكة مف  مة

مح ـيةـالف ى   ا ۛـعيـ الرف ض النفا مح   م وسن ه   ف يـيـقيـــلف اةــه   فةـــيفــلةــت   عةـففــا ذةاخ ـ فةيه 
نة ينةـالف م  ۛسلي رف م  لة تة تةـوة لة ي وة افي نيـحفـخة ةـزة نح لةـۛي اي اادح وه   اي ل وه ـارة اع  جة يفك   وة

ا  انـطةــقةــتةــــــفةالف عةــــل  ف  ه  نة  ل ــــرف حةــمف   عةــه ــونة لةكمــيةــوف ى  وة واح نـــد  ۜـزة اى ﴾٧﴿

قة ت ــالةـوة ﴾٨﴿ ة ف  نح عةـاي ج ــرف انة  وة امة نة  وة هة ا  كةــودة ه ـن ــوف يـاط ـواخةـان ـمة نةــي
النف الت   ف ــامف عةـرة نة  ق ــرف لةـيفــرحةت  عةــوف ي  وة تةـن  لي ۜ  لة ىـــوه ۗ  عةـل ــت ــقفـــكة ا سن

الصف اد ـحة  ف ـبةـوة ؤن ﴾٩﴿ نةــعةـفةـنفـية اا  الوف ةـنة ه ـخ ــتح لةداى  وة ه   وة يةـذة ر ونةـع ــشفــمف  لة
النف ىـــــا  مح   م  ي  ب ـــــــبفــــــت ــــــــــادة تف   لةـار غاىۜ   اي نف كةـ  فةوسن اــهي  لةــــــدي وف لة

قة تفــالةـوة ﴾١٠﴿ بة لنىنةا  ــطفــرة ا ل ـــب ـــلفــ قةعة ينةـنيـؤف م ــم ـــالف نةــــونة  م كمــتةــــهة
﴾١١﴿ تف ب ـص ــبةـيه    فةــصحيـهي ق ــت ـل  خف ه ب ــن ـنف ج ـهي عةـــرة ۙـشفـيةمف لةـ وة ع ر ونة

مفكملح  د  ال حة مفــوة ة اض ــمةـه  الفــيفـلةـ عةنةاــرح الةـــل   فةــبفــنف قةــم عة  ــرة لفــتف  هةـــقة
﴾١٢﴿ اى الهفــعة ه مف  كمــه  لةــو نةـل ــف ــكذت   يـةــيفـل  بةـلن ونةــح ــاص ـه  نةـ لةمفــوة
النحة ا نةا دف دة رةـــفة لن عةـقةـيف تةـكفهي  ــمح  ى ا ـه   اي ة تةــن ــيفـــرح لة ا  وة ل ـحفـهة نة  وة مةـلةـعفــتةــزة
﴾١٣﴿ عف لنــ  حةالحن دة  ـــوة ة   ال كنــــقح    وة ۟ـم ــــلةـــعفــــــ يةمف   لةـــه رة ــــثةـــكذنح ونة
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ذن ل كةكف وة لة ةـوة ةـــغة الش ــلةـ بةاـمح اسف دح اى انــتةــه   وة ع ــكفــنةاه   ح ـــيفــتة ون ۜــلفـماى وة ماى
دةخة ينةةة لةـوة دي لنىالفمة ين  غة  عة لةة  ـحي نففف ام  ل هة ﴿١٤﴾ الهف ينة ني س  حف ز ي الفم  نةجف

نفــــم  جةــفة ج ـدة فيـوة ا رة ن  ـت ـتةـقفـن   يةـيفـلةـيهة ا م ـ  هنلة هنــت ــعةـيـ شينف ـذة اـــهي  وة ذة
د  ۙ وح  عة هي ۛ   وح  د ــعة اثةـتةـاسفـفةهي ةه  ـــغة يـ الح  لةىــهي عةــت ــعةــيـنف شيــ م ذي

ة ي ـالح نفــم ذي
نحة ه ــاي ه  م ــكف وةـفة ىـزة ىـقةـفة وسن ة ل ـمةـ عةنفـذةام ـ هنالةـه   قةـيفـلةـعة ضن ۜــيفـالشح طةان 

بح  قةالة نحيي رة ت  اي ي ظةلةمف سي رف نةفف ف  رة ليي فةاغف فة ۜ فةغة  لةه 
ة نح ه اي ﴾١٥﴿ وح  د   عة

لح  ين  م ض  بي م 
االنفرةبح  قةالة ا ۛت عةـ ب مة مف ةـعة يراىـونة ظةـكمال نفـلةـفة لةيح هي ﴾١٦﴿ وة ور  ه  ف  يم  الفغة حي الرحة

بةحة ف ي اةـفة ينةة  صف دي اائ الفمة قحةب   فةـتةـفاى يةـ  خة ةـرة يـا ذةا الح ذ  ﴾١٧﴿ مي ر  جف ينةـل لفم 
﴾١٨﴿ تة ه ـاسف س  نفۛصرة ةمف ۜ ب الف ه  خ  ر  تةصف ىيةسف ا ة  قةالة لةه  م وسن نح يح  كةـاي و  ين  لةغة بي م 

يد ـالت  ري اـلةـفة ا ة ادة مح ۛش ـبفـالنف ية النف الرة ي ط  وح  لةـوة عةـه ب الحةذي اۙ قةالة يةام ـد  ىـه مة ا وسن
ونةــكمتـة يـت ـقفـتةالنف  ا قةــكة لةني ساى ب ــۛت نةـلفـتةـمة ةمفـفف نف ت ـالف ۗ اي الـــس  ا ة لح يد  اي نف ري

ااءة وة جة ﴾١٩﴿ ةاراى ف يـجة ك ونة  بح يد  النف تـة ا ت ري مة ض  وة ةرف ل  نةــم الف صف ينةـالفم  حي
ر ونةـتة أفـية م  نف ج ل  م  ينةة  ية ۛصاـقف ال رة دي ى  ـالفمة عن اى يةا قةالةسف ةم وسن نح ةـمةـالف  اي لة

ا هة نف رة جة  م  فةخة ﴾٢٠﴿ نحيـ فةاخفل وكةـت ـقفـيةـل  كةـب  ينةـالنحةاص  نةـلةكة م  يـر جف اي حي
﴾٢١﴿ اائ  ةـــتةــفاى  يةـــخة قح بح   قةالةب   ــرة ي م ـجح ــ  نةرة ةال ــقةـنة الفــني م  الظح ۟ـيـميــوف نة
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هةـتة ة جح ااءة  وة يةت لفقة دف ىـعة  قةالةنةـمة ايي سن ح ب يةـهفـية النف رة يـد  ااءةـۛس ني ة وة يل ـالسح بي لة اـوة ة مح
لة ااءة ـوة دة مة رة ا وة ة يةــمةمح جة نةـدف ة  ا ه ــيفـلةـعةدة ـــ وة ق ونة ـسفــية نحةاس ـال نةــةى م ــمح ﴾٢٢﴿

اۜـخة ك مة بـ  طف جة وة الـــم   امفــه ــــون  نف د ــــدة  م ـــوة ۛ   ذ ـــــن  تةــيفـــتة رة اـ مةالةـقةودةان 
ى فةۛسقن ﴾٢٣﴿ رةتةاــقةالة د  تحنى ي صف ي حة قي نةسف الب ونةا ۛش  لة ااء  وة عة ير كفيفخ  ـالرح  بي
نف م  ا ث  ة تةــلةه مة اى وةــمح لةى لحن الة ــلح  فةـظح ـال اي بح قة نحيي ل رة ا النفـــــ اي ا لفـــمة لةــزة ةــۛت اي يح

تفـــفة ااءة ا ه  ــجة دن يه مة ي عةــمفـــ تة ايحف اــحفــت ـاسف لةىـشي ء  اية ﴾٢٤﴿ ير ـقيـفةر ــيفـخة
بي اي ة  ال ع ــي  يةــنح يةــجفـيةــوكة  ل ـدف ا  ۛســـكة   الجفــز  نةاۜـــۛت  لةـــيفــقةــرة مة تفــالةـقة 

نةـــم  اـلةــفة ة امح قةـ  جة ه   وة ة عةــاءة تةـۛصـقةـه  الفــيفـلةـصح ۛتـخةـۛصۙ قةالة لة وف فف  نةجة
يــايحفتف ـالةـقة ا ــه ـدن اا المة ةــــأف ج ـتةــت  اسفـــبة ية نح ه    اي رف ﴾٢٥﴿ ةاـالفقة م  الظح ينة وف ل مي

يقةالة  ايي ا ري ح ن د  النفــــــاي ﴾٢٦﴿ ۛت الفــأفجةـتةـاسف ن ــ مةرةـــيفــخة يح ــقةـرف ةمي و  ن ــيـالف
ۛـح  ج  جة ىـحةكة ايحفكننـف ا  اتةـتةـنةـابف دة ة هة اى يفن  ـيح لن ي ثةـالنف تةعة ني رة ان يةـأفج  مة
ةـــش  ال قح ي د ــنفـــنف  ع ــم ـــراى  فةــشفـــۛت  عةــمفـــمةــتف ا نف  الـفة اا ا ري مة ۛ  وة د   النفـــــكة

قةالة ﴾٢٧﴿ ۜ  ۛســــيفـلةـعة ا  د ــج ـتةـكة نف ۛشاـني ا ل ــــ  م الحن اءةـي  اي ة ينةـــــنة الصح حي
ت ـــيفــۛضــــقة بةـــيفــــــــل كة   بة ذن ي    وة ۜ   الــنةـيفـــــني ة كة ة جةـــــيح ا   الف ن ـــــيفــلةـــمة

﴾٢٨﴿ ا نة    عةــــــلة  ع ــــــــــفة ۜ   وة ــلةـــدف وة ة ا ــعةالحن   يح ول ــــنةلنى مة ۟ــيــك   وةق  ل 
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ب ـان ـجة ا قةــلةــفة ة ى  م ــمح ةجةــضن ب ـــوۛسى الف ۛسارة نةۛس  م ــل ــاةهفــلة   وة ا  ان نفـهي
ـ ــعــل ىـلـ ةهف اوا   ايــكمــه    امفــل ـــــالطح ور  ناةراىۛ   قةالة  ل  اي ث  ح ت   ناةراىــــسفــنة ي انـن

ةــعةـلة مفكملح يـ تي ا  ب ـــنفـــمف   م كمان ةار ــنة الــــذف وة ة     م ــــوف جة ر    الـبةـــــخةــهة نح
ا التنــلةـفة ا ة ا  ن ــمح ية  م ـيهة ةيفـئ  الفــنف  ۛشاط ـــود  اد  الف ن ـــمةـوة ﴾٢٩﴿ ل ونةــطةــصفـتة

الحن  ة  الفم ـقفـي الفب ـف   ارةـبةـعة
ةـة   م ــكف ة  النف يةــجةــنة الشح اــا م ـرة ايـوسن ح ن الـنةي الـى اي

ۜ  فة ۛصاكة النف اللفق  عة ةـلةــوة ا تةـمح انهة ةـزح  كةـتةـهفـا رة اانح ـاةنح ا جة هة ﴾٣٠﴿ بح  ۙرة ينة الةمي  الفعة
نةــم  لحنى م  ب ـوة لةـدف ۜ  يةـقح ــعةـــمف ي ـراى وة ى القفـا م ـبف ا لة تةـب ـوسن نحةكةـخةـلف  وة فف  اي

ل كف ية يـا سف كة في ر جف بة دة ب كة تةخف يف نفـيفـجة اءة م  ر  ۛضا يف اوء   غة س  ﴾٣١﴿ نم  يـالف نةـني
نفـم  اضف هفـال نةـــم كة  ــنةا حةــيفكة جةـلة مف ايـم ـوة ة ان ـب   فةــرح انةان ـكة  ب ــذة هة رف

﴿٣٢﴾قةالة بح  لنى ف كة ــرة عةـاي مةـرف نة وة لـــوف ةــئ  لة نح ۜ  اي ماى فةاس ـواقةـان ـكـمف ـه ــهي ينةـقيـوف
﴾٣٣﴿ بح  نحيرة ل و ن ــت ــقفـاف   النف يةـاةخةـــساى  فةــففـــمف  نةــه ـنفـــت   م ـلفـــتةــي  قةـ  اي

ءاى دف ر  ر ون   ه  ال وة ي هن س ــۛساناى  فةــ ل يـنحيـــم ح   ـۛصــفف ال وةـخي يةــع ـه   مةــلفــاةرف
دح ـش ــنةـقةالة  ۛس ﴾٣٤﴿ ايـــــدح   ق ـــۛصــــــي  ح ن ي  اي ب كفنف  يـ  اف   الـي  الخةــني و ن ـــذح 
ل ونةــية ص  نةـاةخيــدة كة  ب ــض ــعة ا  س ـــكمـل  لةــعةـــجفــيكة   وة لةــــفة اى ـطةانـــلفـمة

﴾٣٥﴿ ا  ب ـكميـفـــلة اي يةـمة مةــت ـــنف نةاۛ  الــا ت ـان ا  وة ـةــمة ا الفـكمــعةـبةــن   اتح ال ـــمة ونةـــب ــغة
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ة لح اي اـلةـفة ا  جة ة ى  ب ـ م مف ـــه اءة ـمح ااـــا هنـوا مةـال ـات   قةـنةــــيح ــــنةا بةـــات ــان يةـــوسن ذة
﴾٣٦﴿ ا ۛســـتةـففـر  م ــحفـس  مة ى  وة ا فايــهنــب نةا ــعفــم ـرى ايـذة بة ة ليـــائ ـــ ان ةوح نةـيــنةا الف
مة نفــوة قة ى ـــ م الةــوة اييوسن ح ب ب ــمةـم  ب ــلةـالعف رة ااءة ى ــه ـــالفـنف جة نف دن هيـنفـــــع م  د 

﴾٣٧﴿ ةـة   الـــبةــاق ـ  عةه ــــ لةون  كمتـة نح ار ۜ  اي ة ي ــــدح ةال ـالح   ـــل ــففـــه   لة ونةـم ـــــــظح
ۛيـيفــغة ري قة اـ ف الةـوة ن  ية وف عة اــيح  ال اـرف لننفــم مف كمــلة ت ـمفـل ـاعةـمة لة لـمةـــالف هة ه ــ اي
ـ ـــعــل ىـلـ ي دف ــق  وف اةــفة حاىـلةى الــان   عةـامةـهة  يةالي ي  ۛصرف لف لي عة ين   فةاجف طحي

﴾٣٨﴿ ة اى  ـــل ـالطح لن لنع   اي ۙى  وةـــ  م ه ــاي ةظ ــنحي اي وسن بيـكةـ الفنةـــم ه    ـــنح ــــي لة نةــيـاذ 
ظة اواـــوة نح  ا سف ج ـبةرة  ه ـكذتـةـوة ض   ب  يـه    ف  د  وــن ـــوة وة ةرف الفـيفــغةـــالف قح ـــحةــــر 

ج  اـذف نةـــاةخةـــفة نةا ذفــبةـنةــه   فة ن و دةـــه   وة ﴾٣٩﴿ ة نح جةــنةا لة ي ــيفـلة مف  ايــه ـــال ع ونةـرف
﴾٤٠﴿ ۛ   فةــيةـــالف مف ف يـــه  رف ــظ ـــانفـمح

ةال ة  ــــبةــا ق ـانة عةـكـۛف ــــيفــكف نةــيـميـــالظح
ة ــمةـينــق ــالف جة ةـــالئ   مفـــه ا ـنةـلفــعةــــــوة لةـــــــةى  يةـــمح يةــى الـدف ع ونة اي ةاۛر   وة مةـــــنح وف

نفـالذ  ه   ــــي هنـ فيمف ــنةا ه ــعفـبةـوة ال تف نةـيةا لةـــدح  يةــعف وف مةـــةىۛ  وة ﴾٤١﴿ ي  نفۛصر ونةـــلة
لة تةــقةـــوة و ۛسىــــيفـــدف ان نةا م  ﴾٤٢﴿ ۟ـــو حيــب ـقفــمةــنة الفــــ م مفــه ة   ـمةـينـق ــالف ينة

ائ رةـۛصاــبة اا الـــعفـــنف بةـــتةا ۛب   م ــــك ــالف لنىــــق ـــنةا الفـــكفــلةــــهف د   مة ر ونة الف ون
﴾٤٣﴿ ةـــلـل  حفـــــا س    وة ه ـنح رة ى  وة ةـــعةـــــةى  لةـــمةــــدى ةـــتةـــــمف  يةــــه ــــلح ر ونةـــذة كح
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ةمف رةـــالف ا مة  وة
اـــب  ۛتـنفـكم ذف  يح ـــرف ب ــــغةــالف ب ـــن  جة لنــيفـۛضـــقةاي اا اي وۛسىـى  م ـنة

اا  النفــكنــوة لن ة و ناىــا  ق ـأفنةــۛشــنح ر  ﴾٤٤﴿ مة اه ــــنة الـــ م ۛتـــنفــــــكم اـوة ة يــــشح ۙــدي نة
ل ــالهف مةــم ــــع ــم   الفـــه ـــيفـــلةـطةاوة لة  عةـــتةــفة ۛ  وة يـۛت  ثةــــــنفــــكما ـر  يـاى  فايـاو 

﴾٤٥﴿ يةـــمة يةــه ـــيفــلةـوا عةـل ــتفـــــــنة تةـــدف لنــــات ــمف ان ةا ـــك ــنةاۙ وة ةا م ـــكمنح س ـــنح نةـيـليـرف
بح كة رة ا  مة ا ن ـۛت ب ـنفــكموة لنـنةـادة يفـ نةذف اي ور ـ الطح ب ــجة حفـك ـا وة نفــــةى م ـمةـنف  رة

ةــتةــية ر ونةــذة كح قةــنفــت ـل  رة اـــذ  ماى مة ير  م ـنف نةـمف م ـــه ــيـتن ا الــوف مف نفـذي ةه  لح ل كة لةعة قةبف
لة ا النف ت ــوة لة مف م ـصيـوف يبةة  ب ـيبةه  ا قةـصي مةتف اليفـمة ة يه ـدح ول واـمف فةـدي نةا يةق  ـة بح رة ﴾٤٦﴿

نةـــم  ۛســـلة ا الرف س ــيفـــلة ۛت ايــلفــوف لة ةــنةـــولى فةــنةا رة يةـب ــتح نةــات ــعة  ان ونةـكمـــــكة  وة
ه ــلةــــفة ااءة ا جة ة نةـنفـنف ع ــقح   م ــحةـم  الفـــــمح اـوا  لةـال ـا قةـد  لة وف ﴾٤٧﴿ م ـالف ؤف يـم  نةـني

ى م وسن ت  اــية م ــا ون ت ـثفلة مة لةـية م ــا ا ون ۜى الوة وا ب ــف كذمف يـةـــوسن ت ــر  ا ا ون ا يةــمة
﴾٤٨﴿ ۛ قةــبفـنف قةــم  ان  تةـحفـال وا س ـل  قةـظةاهةـرة ا  وة اـرة ةـال  نح ر ونةــاف ـكفلح  ـك ـا ب ـوا اي

ةب  ال ه ـتح عف د ــتةاب  م ـك ـوا ب ــت  أفــلف فةــق  نف ى م ــــــوة ال هفــــ ه الحن  نف ع  اــه ـــنفــــــدن ا مة
مفــلةــــاعفـب والةكة  فةــيـجيــتةــسفـــمف  يةــا  نف لةــــفة ﴾٤٩﴿ نف ت ـكم اي نةــيـقي د  اــۛص مفــنف

يـــهة ه ـون ة ال ا يةــنح ةـــمة ااءة ه ـــونة  الهفـع ـب ـــتح مةـــوة ۜ  وة ةــلح   م ـــنف الۛضــمف ةــمح عةـــبةـــن  اتح
﴾٥٠﴿ ى م ــــر  ه ـــــيفـــغةــــب  ۜ نةــــدى ةالحن  نح ة  اي ية الحن يـلة د  مةــقةـالف هف ةاـال وف نةـيـميـل  ظح
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ة لح ينةـال ذي ﴾٥١﴿ ةـقةـوة لة ةــعةــلة   لة وفــقةـم  الفــه ـنةالةـلفـدف  وة صح ةـــتةــمف  يةــه ــلح ر ونةۜ ۟ــذة كح
وة اي ذةا ﴾٥٢﴿ ونةـن ـؤف م ـــهي  ي ــــــمف ب ـــهي  ه ــل ـبفــقةنف ــم تةاۛب  ــك ــالفم  ـــه نةا ـــيفـان تة
ةاــك  نح اـمف  قةـه ـيفـلةـلنى عةـتفــي  ةــمة وا  انـال  ةــــا ب ـنح نح ا   اي بح  نفـــــقح   م ـــحةـه  الفــــهي ااــــرة ةنة نح اـاي

ا واـا وللن ا ۛصبةر  تةيفن  ب مة ة رح مف مة ه  رة نة الجف تةوف ئ كة ي ؤف ﴾٥٣﴿ نف قة ل ـل هي م ـبفــم  ينةــسف مي
ذةا اي واــۛس وة ع  م  ﴾٥٤﴿ ؤ ننة ب الفحة رة يةدف اـوة ة مح م  ئةةة وة يح  ة ونة ۛسنةة  السح ق  ف  مف ي نف نةاه  قف زة رة

ك مف  لةيـف عة وة ةغف وا اللح ض  رة ه  العف نف اا عة نة قةال والـة ال نةا وة مة لةك مف العف  وة
ال  مة م  مف كمالعف ۛسلة

نحة يـهفـتة لة كةـاي نف دي ۛتـالحف مة  بةبف
ة نح لنك  ة وة ي الحن دي يةهف ﴾٥٥﴿ ي لة تةغ  ينة نةبف لي اه  الفجة

نف نةـوة قة اوا اي ةــــال  ىـه ـالف ع ـــــب ــتح دن ﴾٥٦﴿ ه ـية نفـمة ۛ وة العفـۛشااء  ينةـهفـم ـم  ب الفـلةـوة تةدي
ماىـحة رة ةـخةــتةـــكة  ن ـــعةـمة ض نفــــم فف  ـطح مفـه ـــنف  لةـــكح ــمةــ ن مفــلةنةاۜ  الوةــــ الرف
لن ةـك ــوة نح اــجفـاى  ي ـنــانم  ات  ك ـــمةـه   ثةـيفــلة اي ىـبن قـلح  ۛشــرة زف ء  ر  ةـ لةنفـم اى  ـيف نح اــد 

يةـقةنف ــم نةا كذــلةـمف الهفكف وة تفــرف رة ة  بةط  ﴾٥٧﴿ يةمفــــه رة ــثةـكذال ونةــلةــعفـــ  لة م 
مفــــه  يـمة اۛ  فةــتةـۛشـعي د ــعفـــنف بةـنف  م كفسفـ ت مف ـــلةمف  ـه ـن ـكنۛسا ـلفكة  مةــت ـهة

ا كةانة  مة بح وة ل كةـــــهفـــــ م كةـــرة ﴾٥٨﴿ ة قة لح ك ـيـليــــاي ةا نةــلىۜ  وة ثيـن  الفـحفـــنح ار  نةـيـوة
ية ۛــات ـان نةا ى  حةـق ــالف س ــمح  ي ا ـۛث  فايـعةــبفـتحنى يةــرن ا  رة مفــه ـيفـلةــل وا عةــتفـولى يةـهة

﴾٥٩﴿ ا   مة ةا  م ــكـوة ة وةـــق ــي   الفـكنــل ــهفــــنح لح اى   اي ا  ظةـــل ـــــهف ال رن ونةــــــال ــهة م 
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دةـع  نف تي اا ا ون مة ء ـنف ۛشـــيت مف  م ـوة نفـينـتةاع  الفحةـمةـ فةيف ييةا ـوة  الدح  زي مةــت ــنةـوة اۛ وة اـهة
عةـمةـالفة نةـنف وة عفـدف ۛسناىـداىحةـاه   وة ﴾٦٠﴿ البفــيفـخةالحن   ۜى الفةــر  وة ۟ـعفــتة لةـقن ل ونة ق 

ة  مة ين الفق  قيـه ــفة نف مةكفه  ـيــوة لة ةــمة نفـالفحة تةاعةـمةنةاه  ـعفـتح وة  الدح  ة ه ــ ث يةاـين يةـمح مةــوة وف
ية مة  ي ــوة ـرةـش نة  ـــاليفول  ـق ـيةــمف  فةـه ــنةا دي يــوف اء يةـكـ ﴾٦١﴿ ينة ۛضري حف نة الفم  م 

ةـقة ينة حةـالة الح ة عةـــذي ل ـــقةـم  الفـه ـيفــلةــقح وف ﴾٦٢﴿ ة ينة ــالح و نةـم ــمف تةزف ع ـت ـنفـكمذي
أفـبةــتة ة ا رح اـنة ةنةا بح ارة ةـــ هن ء  الح ا ينة  الغفــؤ للة يفــذي اغةكفمف ــنةاه ـــوة يفـــنةاۛ  الغفــــوة يفـــمة ۛـــوة نةا

يلة قي وا وة ع  رة ادف ـش   اءةـكـ
مفكم ﴾٦٣﴿ لة اـكـا ـيفكة  مةــاي ةانةــان  يح ونةـــب ـعفــــــا يةـوا اي د 

ان واـكف وف فةدة مف  عة تةجيــلةمف يةـفةه  االف ال رة مف وةـه ــب والةــيـسف ة وف الــذةاۛبۛ لةـعةـــو  مفــه ــــنح
ية مة ي ـوة يــوف مف فةــنةادي اا الجةق ول ـيةـه  اذة ۛسـم ـم  الفــت ـبفـ مة ينةـرف لي ﴾٦٤﴿ د  ونةــتةـــهفــــية

ا ة فةاةمح ﴾٦٦﴿ ةنفــتف عةـيةـم ـعةـفة م  الف ه  ااء  يةـلةيف مةـبة يةـئ ذ  فةـوف ل ونةاۛساـتةـه مف لة ءة ﴾٦٥﴿

﴾٦٧﴿ اى لة ۛصال حاى فةعةسن م  عة نة وة انمة نف تةاۛب وة  مة
ك ونة ينة النف يـة ل حي فف نة الفم  م 

انةـس  بفحة بح  رة ية اء ـۛشاــية اـق  مةـل ـخفـ يةكةــوة ۜ مةــخفــوة ۜـيةــخ ـالف م ـه ــانة لةـا كةـتةار  ة  رة
ا ـــلةـعفـــ يةكةــبح  رة وة نح كنــــت م  مة ﴾٦٨﴿ ا ي ــالنى  عةـعةـــ  وة تةالحن  ة ونةكم ر ــشفــمح
ه  لنالحن وة ـــــوة ا اي ه هةــــ لة ة ۜـــــــ ايلح ه ـــــ لةوة ﴾٦٩﴿ مةمف ـــه د  ور ــــص  ونةـن ـــل ــعفــــا ي ـوة

﴾٧٠﴿ نخ ـحةـالف الف لنى وة د  ف ي الف ون لةــمف ة    وة جةـه  ت ـيفـلة اي م  وةكذه  الفح ـرة ع ونةـرف
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

392



393

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

28-Kasas Süresi       /  Yaprak 07A Cüz 20 Süre 28 Sayfa 393

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

393 ﴾٢٨﴿ وَرةو العَقَصِص سو ﴾٢٨﴿

م ــية وف يف لفــق  ال لة ــمف اينف جةــت ــــالرة ةكميـفـــلةــ عةالحن عة مةـــلة  ۛسـيفـم  الح لنىـــرف داى  اي
﴾٧١﴿ لنــة  مةــمةـينـق ـالف ۜ الفةـ ب مفكميـــأفتيــ يةالحن ر  ـيفـه  غةــنف اي ااء  ية ع ونةـض  مة تةسف لة
م ـــية وف اليفـق  ةـ الم كميـفـلةــ عةالحن لة ــعةـــمف اينف جةــت ـلف الرة ارة ـــنح مةـــۛسهة لنىـــرف داى اي
ۜــــيـــفي ه  ة  مةــينـق ـالف لنــمة ونةـن ــــكمسفــ تةل ـيفـلةـمف  ب كميــــأفتيــيةالحن  ر  ـيفـه  غةــنف اي

نفوة  حفم  ةكمـــلة لةـعةــهي جةـــت ــمةــ رة الـيفــم  الح ةـلة وة ارةـنح هة ﴾٧٢﴿ ونة ر  الفةلة ت بفص 
و نةكمــشفــــتة ر  وا م ـتةـبفـتةـــ وة ل ه ـيـفين وا كمسفـتةـل  لةـــل ـضفــنف فةــغ  ةـعةــهي وة مفكملح

ية مة ي ـوة يةـوف ااء  كة رة مف فةيةق ول  اليفنة ش  يه  ة نةادي يـالح ع ــمف تةـت ـنفـكمنة ـذي ونةـم ــزف ﴾٧٣﴿

مفكمنـة عفــوة نة ة لح  ا ــكـنف ــنةا م ـزة يـة   ۛشــمح اـــواب ــات ـنةا هةــــلفــق ــداى فةـهي هة رف ﴾٧٤﴿

۟ــتةــففــية ر ونة اــل ــعةـــــفة ةــم  ة  ــــحةـــــالف وا  النح حن قح ۛضل  ةــــ  وة اــــه ــنفــعة لح واـان ــكة مف مة
ة قة نح م  م ــقةنف ــم انة ـار ونة كةـاي ى فةـوف ى عةـبةـــوسن تة مف   وةـه ـيفــلةـــغن نةاه ــــيفــــان ﴾٧٥﴿

ۗــق ــالف يـا ولل  ة  ة وح ة مةــن ــكمـالفنة ـــم  نح اا اي اــتةـه  لةــحةـــا ت ـفةــوز  مة ة ــبةـصفـع ــالفــوأ  ب ـن 
﴾٧٦﴿ ذف  قة م ــه   قةــــالة لةـاي تةـــوف حف  ـــففــــه   لة ةرة نح ة اي ي الحن بح  ـــــ لة حيـــالفح  ر  ينةـفة

يبةكةــنة صي ابف اــيــغ   فيــــتةــــوة نخ ـ الالحن كة ـيــتن  انامة الف ارة ة تة رةـــــدح لة ۛســنفـــــةة  وة
غ ـــــــبفــــــــتة نفـ النةــم  الحفـــدح  نف ـيةا وة ۛسنة ــكفس  ا الحف ا لةـــيفـــــلة  ايالحن   مة كة    وة

﴾٧٧﴿ ۜ  ي ـف ۛسا دة   ـــــــــــفةــــــــــالف ة رف ض  ة  الف نح ةاي ي الحن بح  ـ لة ينةح  دي س  فف الفم 
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لةكةـالهف ـة قةالة نح اـاي ا تي مة لةـنفـم  ع ـلفـع  لنىـه  عةـيت ـا ون ۜي الوة ة ـلةـعفـمف يةــدي ةمف النح دفـــ قةالحن
ال ثةر ـكذ وة ةــــه  ق ــــنفــدح  م ــۛش وة الـــنف ه ـــر ون   مةــــق ــالف نةــهي  م ــــل ــبفـــــ قةنفــــم  ةى وح

جة عةـخةــفة م ـلنى قةـرة هيـوف ﴾٧٨﴿ لة عاىۜ وة مف ـةل  جة نف ذ  ي سف م  الفم ـن وب  عة م ونةـه  ر  جف
ثفلةـم  يـفي ةـت ـنةـي زي ۜ قةالة الح ينة ي ــهي يــــذي ونة الفحةـري نفـوةة الـينــد  نةاــلة ۛتـيفـلة اـيةا يةـدح 

قةالة  ةوة يـــالح ت نةـذي واـ ا ون ﴾٧٩﴿ ا ت ـمة ۙ ايـية قةــاا ون ة ار ون  يم ـظيـظح  عةــــذ وحةــــه  لةــــنح
ۛ ۛصال حاى يفـــلفــع ـالف ةكملةــمة وة اب  ـــمف ث عةنة ــنف انمةــمةـر   ل ـيفــ خةالحن  وة لةــم ـ وة

ۛضــهي  وة ب ـــ ب نةاـففـۛسـخةـفة ةرف ه  الف ار  دة ﴾٨٠﴿ ي  لة ة الـــيـقحنــلةــوة لح اا اي ةـهة ر ونةــاب ـصح
انةـكف ا كةــــفة ۗ نف د ون  ــه   م ــــر  و نةـــص ــنفــة  يةــــئةــنف ف ــــ م ه ـــ لةانةـــمة مةالحن  اـوة

ة بةحة الح الصف يـوة ةـــمةــنة  تةـذي ا مةـنح س ـه   ب ــانةـكةـوف ةمف الف ﴾٨١﴿ ينةـتةـنفـم ـالف نةــم  ري ص 
هيـبةـع  اد  ة ـــكةــــ وة يفونةـول ـق ــــــية ةاةنح قة ل ـط  الـس ـبفـ يةالحن زف نفــۛشااء  م ـــنف يةــمةـرح 
ي  ل ح ــففــلة ية ۛ لةــقفــوة ر  النف مةـد  ا لة ة ـوف يفـ ب ۛفـــۛســخةــلةنةا ــيفـلةـ عةالحن نح ة اةـكةـنةاۜ وة ه ــنح

نخ ـلفكة الـت  الف ار  ة ة  نةــدح ا ـــل ـعةــجفــرة ينةهة ي ل لحةذي يـ لة ونةـري د  ﴾٨٢﴿ ۟ـاف ــكةــالف ر ونة
ااءةـــمة نف جة ﴾٨٣﴿ ى ف يـل ــع  فة واح لة ض   وة ةرف الفـــالف اق ــۛساداىۜ وة ينةـم ـة  ل لفـبةــعة ةقي تح

زةىـجفـي  مةــنفــر م ــيفـ  خةه ـلةــفةة  ـنةـــۛســحةـب الف اۛ  وة اـهة ةـالـاءة  ب ـنف جة لةـــئةة   فةــيح ـسح
﴾٨٤﴿ ة يـــالح ةـل وا  الـــم ــــنة  عةــذي ا كةـــــيح ــــسح ة مة لح ل ونةــــــمةــعفــــيةوا  ــان ـــةات   اي
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ااءة جة نحة ي اي ۛضـفة الحةذي  رة
لةيفكة اننة عة رف  الفق 

اادح كة رة لنى لـة  اي
ۜ ق لف اد  عة ايي مة ح ب نف رة لةم  مة العف
ا مة  وة

ۛت تةـكم اىـنف اوا النف ي لفقن ج  رف ﴾٨٥﴿ ي وة في نف ه  مة ى وة بيـۛض ب الفه دن ل  م  ين ـلة
يــاف ـكةـل لف نة ـري لةيفكة  اي

ةـالف لح تةاب  اي حف ك  ةى م ـرة بح كةنف ـمة ةـونةكمــتة لةـ فةرة يراى نح ظةهي
لة ةـية وة دح  نح يةـكة عةـص  دةـ بةالحن ات  ـنف ان ذف ا نف عف لةـاي لنـلة تف ايـز  ع  اي ادف ىـيفكة وة ﴾٨٦﴿

لة ع  مة وة لنهاى الحن عة ـتةدف  اي

ا رةۢ لة هة انخة لن اي ﴾٨٧﴿ بح كة لةرة نة  وة ة م  ك ونةنح ر  تـة شف ۛـكالفم  ينة
﴾٨٨﴿ ة لح وة   اي ةـلح  ۛشـك ه  لح ال ك  اي ء  هة ۜ يف ه  هة جف ه  ت ـه  الفح ـ لةوة لةيف اي م  وة جةـكف ع ونةــرف

ب وت                  كة نـف ة  الفعة ورة             س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ۛب س  ـرةـتفـالنحةاس  النف ي  الحة اوا انمةـوا النف يةكـ ول  ه ـق  ةا وة تةن ونةـي  مف لةـنح فف ﴾١﴿ ا ما ـال
لة ةـتةـدف فةـقةـوة ةاالح ينة م ـنح مف فةــل ــبفــنف قةــذي ةـلةـعفـيةـلةـه  نح ينة ۛصالحن  مة ق ـ الحةذي واـدة ﴾٢﴿

ۛب المف س  ينة حة ةذي  الح
ل ونة مة ـةات  يةعف يح  ة  السح

ۜ النف ونةا ب ق  يةسف ﴾٣﴿ ة نح لةمة لةيةعف اذ  وة ينةالفكة بي
وا ل ــانة يةـكـنف ـمة ج  ااءةــرف ة  الجةـــــ فةالحن  قة لةـــــا نح ﴾٤﴿ اية ونةـم ــك ــحفـــۛسااءة مة

ةــدة  فةــاهةـنف جةــوة مة اــا  نح مة ﴾٥﴿ ه الحن  ۜ  وة نت  ةـــــ لة م ـيــليـــعةــــالف ع ـيـميــــوة السح
﴾٦﴿ ا ه ـــي  ة  ــــس ـففـنةــد   ل ــجة نح ة هۜي   اي الةـــــن  الفــــــيح   عةــن ــــغةــ لةالحن نةـيـــميــعة
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مفـه ــت  ة الح ينة انمةـوة عةـذي ل واالـن وا وة ال ـم  ة ات  ـصح ةكفــن ـــلةحة نح رة مف ۛسـنفـعة فح  ـةـه  ايح 
ة صح وة ۛسانةـنةاالف نفــيفـوة ﴾٧﴿ لة يةـجفـنةـوة ةـز  ي ۛسنةـمف الحفـه ـنح ل ونةـمةـعفـوايةـان ـكة الحةذي

لفم ـع  ال ــب  يفـوة اهةـه  ح ــدة اينف جة ناىۜ  وة اكة ل ـسف كة بيـت ــدة ر  هيــلةكة ب  ۛسـيفـالةـمة يـشف
﴾٨﴿ ة لةيح اۜ اي ه مة عف ت ط  ع  فةلة ج  رف اـمف ب كمئـ ـبح ــا نةـمف فةكممة ل ونةمفـت ـنفــكممة مة  تةعف
﴾٩﴿ ي ةذي الح ن ـوة عةـنة انمة ةـوا وة ل واالصح ات  ـال ـم  خ ـلةحة مف ف يـلةـن دف ةه  ينة نح ال حي ة الصح
الحن  م  ةا ـــول  انمةـق ـــنف يةــــنحةاس  مةــال نةــوة اا  ا ـــــــــــ فةب الحن  نح يـون ذ  ية   ف  ا  ذة
بح كة رة لةالحن ۜ ذةاب  ـعةـنحةاس  كةـةة الــــنةــتفــلة ف ــعةــجة اــئ ـوة نفــر  م ــصفـاءة نةـنف جة

ور ــص  د  ول  ةاـلةيةق  نح ة اي  نح
ةاـكم عة نح لةكممة ۜ  الوة ا فيـــمة  ب ـــلةـــاة عفــ  ب الحن يفۛس ـمف يـمة

ة ــمةــلةـــعفــيةـــوة لة ةالحن نح يـ الح لةــــنة انمةــذي ةـــلةـــعفــيةــن وا  وة نح مة ﴾١٠﴿ الةـــالف نةـيــميـعة
قةالة  ينة وة وال كفالحةذي ر  ينة انمةـفة ةذي ةـلح يلةنةاـب ـن وا اتح وا ۛسبي ع  ﴾١١﴿ نةا ف ـالف ينةـم  قي

مفــه  مةكما ـطةا يةـلف خةـم ـحفـنةـوة لف ۜ وة مف اـمف ام ـــب  ه  يــحة اـطةايةــنف خةـــنة  م ــلي
ة الثفـم ـحفـيةـوة لة الةـل نح الثفـه ـقة ا لىـمف وة قة ﴾١٢﴿ ةــ ۛشنفــم  نح ۜ اي ء  ب ـكةــمف لةـــه ــيف ونةـــا ذ 

﴾١٣﴿ ال ـثف عة الـمة لةـقة مف   وة ة يةــةـسفـي ـه  مة الفــل نح ا ــة  عةـمةــينــق ـوف ة ۟ـتةـففــية ان واـكفمح ر ونة
ة ــنةـۛس لة ۛســـقةـوة لنى قةـــنةا  ن ــلفـدف  الرف م ــوحاى اي ۛفـــمف اللفـــه ـيـۛث  فيـب ـــلةــهي  فةــــوف

﴾١٤﴿ ة خة لح يـمفـاي ونةـل  اـمف ظةـــه  ان  وةـو فةـالطح م  ـــه ذة  ــاة خةــاماىۜ  فةـنة عةـسي م 
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يمة هي بفرن اي ذف وة اي ﴾١٥﴿ نةاه  يف اۛب فةاةنفجة حة الصف ينةة  وة في ة اا السح لفنةاهة عة جة يةةى وة ينة ان الةمي ل لفعة
ت مفـنفــكم م ـقةـقةالة ل  وا  ه ـوف ب د  ةاعف ةالحن اتح نفكمــر  لةــيفـمف خةكمـــل  وه ۜ  ذنـق ــ  وة مف اي

ة نح ا ـــاي ونة م ــــب ـــعفـــتةمة ثةالحن  ون  نف د ـــد  تةـانــ الوف ق ونةــل ـــخفـــاى وة ﴾١٦﴿ ونةـتة لةم  عف
و  نةكمـــل ـــــمفـــــــية فف ةــكــــــاي ة الح نح ينة ــاىۜ اي و نة م ــــب ـعفــــتةذي  لةالحن    نف د ون ــــــد 

اعف وه ــــب ـــــوة د  قاى  فةا بفكمـــــــلة زف وا  ع ـــــتةــــــــــــــــمف   ر  قةـالالحن  دة  ــنفـــــغ  زف رح 
ـ  اي نف ت دفــــقةـــوا فةــذح  ب ـــكفوة ﴾١٧﴿ ا شف لةه ۜ ـــر  وا لةكمـوة جةـــ ت ه ــــيفــــاي و نةــــرف ع 

لة غ ــبةـالف ةۛب  ا  مةـــكف مةكمل ـــبفـــنف قةــم   م ـــذح ۜ  وة س ــلةى الــــا عةـــمف ةــرحة لح ول  اي
لة ا ـــمف يةـالوة وف ئ  ـبفــۛف  ي ــيفكفرة ة ي ـقة ث ـلفـخةــالف الحن د  ۜـــيـعيـــمح ه  د  ﴾١٨﴿ ن ـيـبيـم ـالف

يــــق  ض ــــــلف   سي ةرف وا   ف ي الف ر  ﴾١٩﴿ ل  ة ذن نح ر ـــيـسيــ يةالحن  لةى ــــــكة  عةــــــاي
ةـال اة ةةــــــنح شف وا  ـــظ ــفةا نف ة  ـــــقة  ث ــلفـخةـال الف  دةــۛف بةــيفكفر  ئ ــــش ــنفــــ  ي الحن مح

نف يةۛشااء  ذح  ب  مة ﴿٢٠﴾ي عة ن خ  ة  ـــــــــــــــالف ۜ اي نح ةة ةرة ء ـۛش ك لح  لنىــ عةالحن ۛـقة يف ير  دي
اا مة نف وة ينة ف يـج ـعفـم ــمف ب ـت ــال زي ﴾٢١﴿ ية حةـوة ۛ وةـية نفــم  مةــرف لةۛشااء  لةب ونةـقفـ ت ه ـيفـاي

لة وة ض  ةرف  الف
لة  ف ي وة

ا مة ة ااالسح مة نف د ون  لةك مف ء   وة يح ــــــنف    وة ل ـــــــ م الحن    م 
ينة ـــوة الحة وا ب كفذي ر  ل الحن ات  ـانيةـفة اــــــــــ وة اـــا ئ ــقة لن ا  ا ول كةـــئ ــهي ﴾٢٢﴿ ۟ـيـصيـنة ر 

﴾٢٣﴿ وا م ــئ ــيـة حفـــس  اـــمةـــنف  رة ا ول لن ي  وة م ـــيـذةاب  الليــــمف  عةـــه ـــكة لةـــئ ـــتي
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وه   ال وفـل ــــت ــــــاقف ا ـــفة ا ۛب    قةــــانة   جةــكـمة ا  ال نف  قةـــــــوف  م ـــــوة ة واـا ل ـهاي   اي لح
م ـــقةـــل  وف ق ـــحة ةـ م الحن يه  ـجنـاة نفــوه   فةـــرح  ة فيـنة النح نح نيةــل  ي  ذنـار ۜ  اي ا ت ــكة  لة

ة  ايالةـقةوة ةـنح ااتح ةـــاىۙ  مةـانـ الوف ثةالحن د ون   نفــــمف  م ــت  ذفـخةــمة دح ةة وة ﴾٢٤﴿ م ــــي  ن ونةــؤف
ر كذــــــية ف  وة   الـــحةـ الفف ي مف  كمن ــيفــــــبة نفـين ة   يةـــيةاۛ  ث ـــدح  مة  الفـــمح ة ـق ـوف مة ين

م كمـــي يةـعفـــبةـمف  ب كمض ـــعفــبة أفون مفكمض ـعفـن   بةـعةـلفـض   وة مة ضاى   وة  بةعف
الةـوط ۢ  وة قةــه   ل ــــنة لةـــان مةــفة ﴾٢٥﴿ مةــال ةار   وة ۗـاص ــنةنف ــمف  م كمــــا لةـنح ينة ري

﴾٢٦﴿ لنى   ر   اي ا ج  هة نحيي  م  ۜياي بحي ةرة يــــعةــــوة الفـــه    ه ــــــــ   اي نح م ــيـــكيـحةـــز  الفــزي
ة ه ـــت ـــذ  رح  يح وة هة ا  اي سفــــنةا  لةـــبفـوة يـــلفــعةــوۛب  وة جةـق ـــعفــــقة   وة يةـــحنـــه  نةا في
ة اي وة ه ــــنح ة ةة  وة الفــــب ـــنح ــال ۛـــدح  نفـي الـرة ه   ف ـــنةا ه   الجفـــــيفـــــتة ان تةاۛب   وةــــك ـــوح يةا

ذف  قةــوة ل  اـــوف م ـــــقةــل الة ـو طاى  اي هي ﴾٢٧﴿ نخ  ة  لةـــف ي الف ال ـنة الـــم ــرة ة ينةــحيـصح
نةـــم  نحة ا ح ــونة الفـتةأفت ــمف لةكمــاي ا م ـــمف ب كمقةــــبةــا ۛسـةة   مةـۛشـفة د ــنف الحةـهة

ةـئ  ال جةـونة الـأفت ــتةـمف لةكمـنح تةـرح  ةـع ـطةـقفـالة  وة يلةـبيـونة السح ﴾٢٨﴿ اـالف ينةـميــلة عة
اۛبــــجة وة ۜ  فةكفــــنفـــم ـــــم   الفكمــــادي يــ نةي ــفيو نة  ـــأف ت ـــــوة تة انةــا كةـمةـــرة

نةــم  ا الـــــوف م ــــــقة ة لح ا  اي ۛتـنفكم اينف الحن ذةاب  ـــــعةــــنةا  ب ــــت ـــــــوا ائفـــا ل ــنف  قة هي
﴾٣٠﴿ بح  قةالة ي ـ انفرة ني رف م  الفـقةـالف لةىـعةص  ۟ـس ـففــم ـوف ينة دي ﴾٢٩﴿ ةـال قيـصح ينةـاد 
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اـقة واـال  لة ةــــــوة ااـمح تف   ر  س ـ   جة بفــــل ــاءة اا   اي يــــــــنة هي ۙىــشفــــب ــــلف اـمة     ب ــرن رن
واــان ـكـ ةا نح ــــل ـــهفـــــــ  م اي يةــقةـــذ  ه   الفـــــل   هنــــــ  ال هفواــك ۛ ــــرف ة  اي ة  اــــــلةــهف ال نح هة

ة فيـقة نح ا ل ـالة اي ا ــمةــم  ب ــلةـن  العفــحفـوا نةـال ـوطاىۜ  قةـيهة يهة نف  في ﴾٣١﴿ ۛـميـظةال  ينة
﴾٣٢﴿ ةـــيةـجح ــنةـن ـــلة ة امفـــلةـه   وة الهفـــنح لح ا  اي يـاب ـغةـنة الفـتف م ـانةــه    كةــــتة ال رةـــه  نةــري
ۛضاقة وة لة اــــــــــــوة ة ا  الاـمح يءة ب ــل ـــــاءة تف  ر س ـنف جة وطاى   ساي مفــــه ـــــــــنةا لـ 
ة اي اـنح لة  تةــــــخةــــــــوا    لة تةـال ــمف    ذة رف عاى     وة قةـــه ــــــب  زة نف ـــــــحفـــــفف  وة

﴾٣٣﴿ الهفـجح ــنةــم  ة امفــوكة   وة لح يـاب ـغةــنة الفــتف  م ــانةـكة  كةـــتة ال رةــلةكة  اي نةــري
اــــالسحة ء امة ة نح اىــونة  عةـز  ل ـنفــ م اــاي يةـقةـه   الف ذ ــل  هنـــ الهفلن نةــزاى  م ــ  ر جفة  ــرف

لة ااــــنفـــم نةا ــــككرة ـــدف تةــقةـــوة يةهة ةىــنةـــيح ــــ بةةى ــــ ان ﴾٣٤﴿ ا ــب  ق ونةـس ـففـوا يةـان ـكفمة
اي لن يةــى  مةـوة ا ه ـــدف الةــفةباىۙ  ــيفــعةـــمف  ش ــــنة   الخة قة ﴾٣٥﴿ م ـقةــــل  ل ونةـق ـعفـ يةوف

تة لة اــثةــعفـــوة وف م ـــــا قةـية ةوا  د ــــب ـ اعفوف ج الحن ارف نخ ـــــيةـــــوا  الفـــــ وة مة   الف رةــــــوف
ة ب ــكفــفة جفـه ـــذة تفــاةخةــوه    فةــذح ة ـــفةـم   الرحة ﴾٣٦﴿ ض  م  يـف  ةرف س ـالف يـفف نةــدي

عة ثةـوة قةـم ـــا داى  وة ةـبةـتةدف ـــودةال  وة نةــيح ﴾٣٧﴿ ينة  اث مي مف جة ه  ي دةار  وا في بةح  فةاةصف
مفــه ــلة ةـه ــن ـكنا ـۛسـنف مةــمف م كمـــلة يح زة ةـه ـــنة لةــمف    وة اـــطةان   العفــيفــــم  الشح مة

﴾٣٨﴿ ة ه ــــۛصــــفة ةـــــمف  عةــــدح  ل   وةـيــــبيـن  السح
يـــص ـبفــــتةــسفـــ م واـــان ــكف ۙـري نة

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

399



400

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

29-Ankebut Süresi       /  Yaprak 10B Cüz 20 Süre 29 Sayfa 400

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٢٩﴿ َكبووِت َعنع وَرةو الع سو ﴾٢٩﴿ 400

ىــــم  وسن قة هةـــرف عةـــف  ار ونة  وةــوة نة  وة لةـامةـوف اـــــقةــــــانة  وة مفــــــــــاءة ه ـدف  جة
يــاب ـۛس ۛـقي نة وا   ف ــــبةــككتـةــاسفـنةات   فةــيح ــبةــــالفـب  مة يـر  ض    وة ةرف واـان ـكـا ـالف

ى ــك ـــفة نةاـالخةلح نفــ  ب ذف ۛ  ــب ــذة ۛسنفـمف مةـه ـنفـم ـفةهي ـــلفـ الرف ۛـيفـلةـنةاعة باى ـاص  ه  حة ﴾٣٩﴿

ۛضۛ ةرف الف م  تفـنف الخةــمف مةــه ــنفــوة ۛه ــذة ة  يفحة ة م  الصح ۛسنفــمف مةـه ـنفـ وة ه ــنةا ب ــففـ خة
لن نفكنــوة م  قفــــالغفنف ــــمف مةـــــه ــــنفــوة ا ـنةـــرة مة مفــــه ـــمةــل ــظفـيةـــل الحن  انة ـكـاۛ وة

ةــــثةـــمة يـــــل   الح ذ واــــــخةــــاتحةنة  ــذي ﴾٤٠﴿ اــكـ ونةـم ـل ــظفـــمف  يةــه ـۛسـف ـنف وا  الــان 
ذةتفـخةــاي تحة ااءة ــــــل  وف  الالحن  ن   و نف د ـــــم  ۛـــــكفــنفــــعةــــل  الفــــثةـــــمةــــكفية ب وت 

ۢــكفـنفــعةـالف ب وت  ة  ال اي تاىۜ   وةــــــيفــــــــبة ت ـــــيفـــــبةــوت   لةـي ــــب ـــــنة  الفــــــــــهة وف نح
نحة  ةاي ا  يةـلةــعفــــــ  يةالحن ونةــدف  ع ــــــم    مة ﴾٤١﴿ ونةـم ــــلةـــــــعفـــوا يةــان ــكفوف  ـــــــلة

لفكةـــوة ت  ﴾٤٢﴿ ه ــنف  ۛشــــ م هي ــــنف د  و ن ــم  ۜ  وة ء  يــعةــوة الفـــيف م ـيـكيـز  الفحةـزي
ة الف لح ا ل ـــــاي ونةــــــعة م  ةمف ب ـضفـثةال   نةـــــــالف ا  ل لــر  ا يةـهة مة ۛ  وة ااـــــل ــق ــعفــنحةاس  ـهة

ةالحن قة ـــلةـــخة ۛض  ب ــــمنــــ السح ةرف الف ات   وة ة فيــــحةــــالفــوة نح ۜ   اي كةـل  ي ذنـقح ﴾٤٣﴿
اا ا ونح ـتف ا  لةــل  مة الق ــك ـالف نةـــكة م ـيفـية اي م ــــتةاب  وة ﴾٤٤﴿ نية ؤف م ـلفـةى ل ــلة ۟ـنيـم  ينة

الف ۜكفـنفــم ـــوة ر  ة ۜ   ايـلنــالصح ة وةة ة الصح ى  عةــــنفــــوةة  تةـلنـــنح ء اۛشاــــــحفـــفةــــن  الفــهن
﴾٤٥﴿ ۜ  وةـــــــــبةـــــــــــــــــــكذ  ال  الحن ر ــــــكذذ  ـــــلة وة اتةـلةـعفــــ  يةالحن ر  نةع ونةـصفـم  مة
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واـظةلة م  لة اوا الهفــت وة ل  اد  ب ـالف لةــــجة ة لح تةاب  اي ةتيـك  يةـالح ة ي ه  لح ۗ اي ۛسن  ةالحف ينةـالح ذي
لنوة نةاـه ـاي ق ـنفـم  مف وة اوا انمةـه  ةاــول  ةـ ب نح ـذييالح لةــــي ا نف لةز  ا ـــيفـ اي لةـــنف نةا وة لة اي مفكمــيفـز 

لفــكة  النفـذن ل ـكف وة ااــزة ـنة ﴾٤٦﴿ ه  لن اي اح مف كموة ن  لةــد   وة نةــ وة ونةـل ـسفــه   م ــحف م 
م ــي  ن ونةـــؤف لة ةاۛبۜــتةـــــك ـــكة الفــيفــــاي يـــ  فةالح تةـذي تةاۛبـــــك ــالفم   ـــــه نةا ــيفـــــنة ان
يةــب  اــــات ـان اـنة م ــــب  ۛ  وة اـــهي ء   مةــــنف  هن ا م ـــنف  ي ــــؤ للة ۜـن   ب ــــؤف مةهي د ـــحةـــــجفـــا يةـ  وة

ا مة  وة
تةاب ــكننف ــــهي م ـل ــبفــــنف قةـــل وا  م ـتفـــۛت تةــنفـــكم ﴾٤٧﴿ ة لح ر ونةـــاف ــكةــالفاي

﴿٤٨﴾ انيةات وةـبةلف ه  لة تةاۛب الفــين ـميـيةـه   ب ــطح ــخ ـ تةوة رف ذاى لة ل ونةــبفـم ـكة  اي ط 
ا ـنة اتـ  يـة ان ابـ  ي ص ـــيح ـبة ور  ـــنةات   في ينةـالحةد  ت ذي ۜ  ــــلفـع ــوا الفــ ا ون ا يةمة مة د ــــجفــوة حة

قةال وا  لة ا ا ــوة لة لة عةـــــنف وف بح نف  ــه   انيةات  م ـيفـلةـــز  ۜــــرة هي ﴾٤٩﴿ ة  لح ةال اي ونةـم ـــــالظح
ـيـن  ـــبي م  ةـــــق  نح نيةات  ع ــــــلف  اي ا الف ۜدة ـــــنفــــمة ةالحن  نح اي ا النةـــــــــــ  وة ا يــــــــال نةـمة ر ــــذي

لة اــه ـــف كذمف  يـةـــالوة ة لفـــــ النفاــمف النح لنىــــتفـ ي تةاۛب ــــك ـــالفكة ـــيفــلةــ  عةنةاــزة ﴾٥٠﴿

م ـــقةــل  وف ة  فيـه ـــيفــــــلةــــــعة نح ۜ   اي ىـــــككةى   وة ذ  ــــمةــــــرة حفـــــكة   لةــي  ذن ل ــمف رن
بةـنيـيفــــبةب الحن   ى ـفنــــكفلف ــــق  ۛـيــهيــمف  ۛشكمنـةــــيفــي  وة داى ﴾٥١﴿ ۟ـن ـــؤف م ــــي  ونة

ـــــــــن وا ان مة ا  ف ـلةـــعفــــــــــــية ة يـم    مة ۜ   وةــــمنــــــــالسح ض  ةرف الف ات    وة ةوة يـالح نةـذي
﴾٥٢﴿ واكفل    وة ـــــــا ط ـبةــــــب الف ر  ۙفة ائ كة  ه   ب الحن  اس ـــم   الفــــ ا وللن ر ونةــــخة
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ۜــالف ذةاب  عة ية تةعفـوة لةـب الف كةـل ونةـج ـسف ۜ وة ذةاب  الجةـعة ا لة ىـۛسـم  ل ـوف م ـلة محى ه  ااءة جة
ل ـعفـتةـسفـية ۜــب الفونةكة ـج  ذةاب  عة ﴾٥٣﴿ لة مف بةـيةـيةأفت ـوة ةه  ه ـنح تةةى وة يةـغف ر ونةـشفـمف لة ع 
مة يةــية م ـوف يه  شن ذةاب   غف نفـم الفعة ﴾٥٤﴿ ة جة نح اي ةـهةـوة يـمة لةـنح حي اف ـم  ۙـطةة  ب الفكة ينة ري

﴾٥٥﴿ مف وة ـفة ق ه  اـ تةنفـم وف يةق ول  ذ  وق وا مة مف وة ل ه  ج  ت  الرف ل ونةـمةـعفـت مف تةـنفـكمحف
﴾٥٦﴿ يةــيةاع  ينة بةاد  ةذي ضيــانمة الح ة الرف نح اوا اي اس ـن  ة ا ــة  فةــعةـي وة ون ــب ـاعفــاية فةـيح د 

ينةوة ن وا الحةذي ل وا انمة م  عة وة ﴾٥٧﴿ س  ك لح  ة  نةفف اائ قة ت ـالف ذة وف لةـث  مة ة اي نةاـمح ع ونةــت  يف جة رف
ت ـتة اـحف هة ال ــال ة ات   لةــصح ةـــبةـن ـحة ئ ةـوح  ةـجةـالف نةـــمف  م ـه ـــنح ي ــنح ري فاى تةجف رة نف ة   غ  م 

ينة وااللحةذي لنى  ۛصبةر  عة وة ﴾٥٨﴿ ةنف ينة فيـالف ال دي ار خة اۜ ن ـهة مة الجفـيهة ۗـعف ينة لي ام  الفعة ر 
ةـنف  م ــــيح  اةـكف وة اابح تةــــنف دة قةـم ــحفــة   لة زف اۗــــــل  ر  هة ﴾٥٩﴿ بح  ةــتةـ  يةمفــه ــرة ل ونةـــوة كح

لة نف ۛساةلفتةه مفـئ ــوة ﴾٦٠﴿ ق ــ يةاللحن  ز  ةـــرف يح اي ا وة وةوة مف   كماــهة ميـاله  ة يم ـعةـالف يع ـسح لي
ةـلة ول نح يةق  من لةقةـخةنف ـمة ة ۛسـالسح ۛض وة ةرف الف ات  وة ةـوة ةـخح الشح الف ۛسـمفـرة رةـمةـقةـوة

قة ل ـــط  الـــس ـــبفــ يةاللحن  زف نفــــم ۛشااء   ـــــية نفـــمةــرح  ﴾٦١﴿ ۛ ك ونة نحنى اةـ فةالحن  فـة ي ؤف
مف لةئ نف ۛساةلفتةه  وة ﴾٦٢﴿ يةهي  اد ـبةـع  لة د ــقفـــوة ة  ه ۜ  ايـــر  ةنح ء عةـلح  ۛشـك ــ ب الحن يـــيف م ـــلي

ةـيةـلة ول نح ق  نف لة  مة ة نةنةزح ة م  ااءى فةـالسح ااء مة يةاب ـمة ۛض م  ه ــاةحف ةرف مةـعفـبة نفـالف ت ـد  اــوف هة
﴾٦٣﴿ ۜ ــــد  الحن  ــمف ـــحة ــــــــــل  الف ۜ   قـ  حن  ــــــلف الل    بـة

۟كذ ـونة ــــلـ  ـــق  ـــعف يـة ــمف  لة ـــثةر  ه 
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ةة رةـــخ  ا هن مة ه  الفــوة نفــحةــذ  وة  الدح  ة لةـــين لح اا اي لةـــهفـــية ة الـــع ــو  وة نح اي ۜ  وة نــب  ارة الف ة دح
اــلفك  دةعةـف ــالف يـب وا ف ـكن ا ذةارةــفة و  ﴾٦٤﴿ يةـلة كة ه  ان ۢ لةوف يةوة ونةـعفـوا يةـان ـالفحة لةم 

﴾٦٥﴿ ة ينةـ م الحن ل صي ۛ فة ه ـلة خف ينة اـالدحي ة لةىـنة لةمح مف اي يه  مف ي  جحن ذةاه  ۙكمر ـشفـالفبةرح  اي ونة
لةمف ا الوة وف ةا يةرة لفنةا النح عة جة ﴾٦٦﴿ ر وا ف  كف اا ل يـة ۙ ب مة مف نةاه  تةيف وا  ان تحةع  ل يةتةمة ۛفوة   فةۛسوف

ونة لةم  يةعف
ب  ة ـوة مة ن عف ماى رة ناى حة طحةف  انم  ي تةخة ل  نفـم  النحةاس  وة وف ل ـحة الفبةاط  ۜ الفةب  مف ن ونةـي  ه  م  ؤف

نفوة  مة
ن  لةم ـالظف ة مح ى م  تةرن لةى افف  الحن  عة

بـــكف ةــــــكفوف اى الـذ  ۛب ذح ﴾٦٧﴿  الحن 
ونة ر  ف  كف يـة

ينة الحةذي ﴿٦٨﴾وة ه ۜ  الـقح  لةـحةـالفـب  ااءة اجة ة ييفۛس ـلة مح ةـجة في نح ىـهة ثفوى اف  مة مة ينةـل لفكة ري
﴾٦٩﴿ اهة وا فيـــجة ةـــد  يةـهفــنةــينةالةـد  مف  س ـــنح ة ــلةـب ـه  نح اي ةنةاۜ وة عة الحن ينة لةمة ني س  حف الفم 

ة  الرح وم                  ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ه  ىـنة دف ي الـفاي ض   وة ةرف د ـــعفــبةنف ــم مف  ـــالف ﴾٢﴿ ۙـت  الـبةـل ـغ  رح وم  ﴾١﴿ ا ما ــال
ۜ  ـع  س ــضفــب  يـفي ينة حن ني ةمف ل  ل ـــبفــقةنف ـــــ م ر ـــــالف ﴾٣﴿ مف ۛسـغة ه  ۙـب ـل ــغفـيةـلةب  ونة

ر ـصفــنةـب  ﴾٤﴿ م  يةـــعفـــــنف بةـــوة ۜ   وة ح   الفـــففــــــذ   يةـــئ ـــوف مةـــــد  ۙــــؤف م ــــم ـــرة ن ونة
﴾٥﴿ ۜ ـــر الحن  ــص  ــــــنف ــــــنف   يـة يــز    مة ــــزي ـــعة ـــــــــوة الف ه  ۜ  وة ـــــۛشااء  ــــيــم يـة حي الـرحة
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ةــال اس ـنح عف ۜدة ــوة ي الحن  عفالحن ف  ـــل ــــخفــــــ  لة لنـــــــ  وة ه  وة ة الكنــــــدة  نح
رةـــثةــــكذ

ونة ظةـلةــعفـــية نفـوة  الـينـحةـالف نةــراى م ــاه ـم  ه ــدح  ن ــمف عةـيةاۛ  وة ﴾٦﴿ ية ونةـعفـلة لةم 
لة ةــفةـــتةــمف يةــالوة وا فايـــكح نف يـر  اــه ـس ـف ـال مف   مة ﴾٧﴿ ن خ  ة  ه ــالف ونةـل ــــاف ـغة مفـــرة

ۜى م ۛسمحى لةقة من الحن  خة ة ات ـالسح ۛض وة ةرف الف ا وة مة نة وة ب الفـه ـبةيف ة لح ااي ا الجة قح ـحةـمة ل ــوة
لة يــمف يةـالوة واف يـسي ر  ﴾٨﴿ ة نح اي  وة

يراى ثي نة كة ل النحةاس  م  اائ  مف ب ل قة بح ه  ر ونةــــاف ـكةـــ لةرة
ۜـبفـقة مف ل ه  ض  فة ةرف وا ــظ ـــنفــيةـــالف ةــــبةــــاق ـانة عةـكـۛف ــــيفــــكفر  يـة  الح نفــــنة م ــذي
ثةرةـكذال اــكف ةــــ الۛشواــان  الثةـــــمف ق ـــه ـــنفـــم  دح ةى  وة ة عة ار واـوح ۛض وة ةرف ااـــمةــــــالف وهة ر 

اكةانةـــفة الحن  مة ا عةــم  ة تفــمةـمح ااءة جة ا وة ۜــــيح ــــبةــالفـمف ب ــه ـــل ــمف  ر س ــه ــر وهة نةات 
ةــــث  مح ﴾٩﴿ لنــه ــمةـــل ــظفــيةــــل  اـنف  كةـــك ـــمف وة ۜــــل ـظفــــمف  يةــه ــۛسـف ــــوا النفــان  ونة م 

يةـب  الحن  ات ـان ةـــبةـــــاق ـعةانة ــكـ يــــةة الح اـاؤ لاالـنة الۛساــذي اى النفــسح   وان
ب ــــــكف ة واــــــذح

ؤ ا الفـبفـــ يةاللحن  ة ي ــــقة ث ــــلفــخةــدة ه ـيـعيـمح ةــــــ ث د  مح ﴾١٠﴿ كة ا ـب  وا ـان ـوة ۟ـية هة نة ؤ ن ز  تةهف سف
لةمف ﴿١٢﴾وة مة تة يةوف ة ـوة اعة ة وم  السح ل س ق  م ونةــجفـم ـالف  ي بف ر  ﴾١١﴿ لة ه  ت ـاي ع ونةــيف جة رف

ـرةــش ــوا ب ـان ـكـوة مفـائ ـكـ ه  نف  مفـــه ــلة نفكمـــــية ـرةــــش م  اــفةــمف ش ــه ــــائ ــكـ اـــعن ؤ ل
اـــفة ة اةمح ﴾١٤﴿ ية مةــــوة وم ـ تةوف اعةق  ة مةـــيةة  ـــ السح ق ونةــئ ـوف ة رح ذ  يةتةفة ﴾١٣﴿ يــاف ــكـ نةـــري

﴾١٥﴿ ينة ةذي ونة الح ـبةــر  حف ۛضـة  يـ  وف ي رة ـمف في ات  فةـه  حة الـ  ة ــل وا الصح ــم  عة ن وا وة انمة
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نخ  ة ـالف رة ال ة وة االح ة يـــــمح وا  وةكفنة  ـــذي ر   فة
ب ــــكف ة يةـــوا  ب ـذح ل ـــــــــات ـان اائ ــــنةا  وة قة

بفـفة انةـس  ينةالحن  حة ونة  حي س  ت مف ﴾١٦﴿ اـفة ذةاب  م  ئ كة ف يـا وللن ۛضر ونةـالفعة حف
لةه  الف د  ف يـحةـوة ى مف ياح ش  عة ض  وة ةرف الف ات  وة وة من السحة ﴾١٧﴿ ينة حي ب ح ونةوة  ت صف

ج  الفـخفـي  ة ـر  يح ج يح ت   وةـمةـ الفنةـم حة ر  يح ۛت ي خف الفمة ﴾١٨﴿ ينة حي ر ونةـظفــ ت وة ه 
﴾١٩﴿ ۛض بةـحةـ الفنةــم  ةرف ـي  الف ي حف ت ـدة مةـعفـيح  وة اۜ  وةــوف ل كةكفهة ج ــخفــ ت ذن ۟ـرة ونة

ر ونةـتة تةش  نف م  يةـوة لةقةـــات ـنف ان ا النف خة نفكمهي اب  ث ـ ت مف م  اا النفـرة ذة ة اي ر ـۛشـمف بةـت ــمح
م  يةـوة ا النفـات ـنف ان نف نفـمف م كمــلةقة ـلةـخة هي اواكمف س ـال ك ـن  اجاى ل تةسف وة مف الزف ﴾٢٠﴿

ل  كةـذن لة جةــــيفــــــــاي ا وة ةــــــمف  مةكمنـةــــيفــــــلة بةـــعةـــهة حف وة دح رة ۜـمةـــةى  وة يةى ة في نح   اي
م  يةــــوة ا ت ـق  الـلفــخةهي  ـــات ـنف ان وة من سحة ﴾٢١﴿ نيةات  ل  م  ــقةــــلة ةــــفةـــتةــيةوف ر ونةـكح

ي في اخف ض   وة ةرف الف ف   الـــــت ــــوة الكمت ــــــنةــس ـــلف لة ا ن ــــلف مف  وة ةكمــــوة نح ۜ اي مف
م  يةـــوة ةـمف ب كمــنةا م ــمةهي ـــات ـنف ان ل ـــيفـالح ﴾٢٢﴿ ل  نيةـذن ال ــــلفـات   ل ـكة لة ينةــميـعة

ل كة ذن ةـوة ال ابفـــــنح ا ر   وة اا ؤ ل ـــــت ـــــــهة يهۜيـــــــــل ـــــــضفــــــ فةنفــــــم مف  كمغة ة في نح  اي
م  يةــوة يـهيـــات ـنف ان رف قةـــبةـــم  الفكم  ي ري ﴾٢٣﴿ نيةات   ل  م    ــقةــــلة ع ونةــمةـسفــيةوف

ۛض طةــخة فاى وة ي ــمةـوف ل  ـنةــــعاى وة ة نةــم زح  ااءى فةـــالسح ااء   مة ـيي  ب ــي ــمة ةرف ه ـــــحف الف
﴾٢٤﴿ ـــل ونة ــق  ــعف م   يـة ــــوف ات   ل ــــــقة نيـة ـكة  لة لـ  ـي  ذن ة  في نح اۜ اي ــــهة تـ  ــــوف ـــدة  مة ــعف بـة
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بزح

﴾٢﴿
ا مفكمدةعة م  يةــوة ةــ النف تةهايـــات ـنف ان ومة السح ض  ب ـــق  ةرف الف ااء  وة ۜهي ث ــاةمفــمة ذةاـــر  ة اي مح

لة نفـوة ات   ف يه  مة وة من السحة ﴾٢٥﴿ ةى م ــدةعف نف نةـوة ااال ذة ض  اي ةرف ر ج ـمف تةــت ــالف ونةـخف
ه  ةــــوة الح ي يةــوة ؤ االفـــبفــــذي ةــــلفقة ث ــــخةـــدة مح ﴾٢٦﴿  ۜ ض  ةرف الف ونةــت ـــان ـه  قةــلة لح ــك وة

ات  ف ي وة من السحة ه   ـيـعيــي  ه د  ن  عةــ الهفوةـــوة لةـــيفـلةـوة ۜ  وة ةعف ل ـثةــــمةـه  الفـه  لنىـــالف
ۛب لة نفثةلى ــمف مةكمــۛضرة م  ﴾٢٧﴿ ه  ۛ وة ض  ةرف الف يــعةـــالفوةـــــوة الفـــزي يــحةــز  ۟ــكي م 

نفـــم  ۜ  هةكمس ــف ــنف ال ا مةـــمف  م كمـــلف لةـــمف ا ن ـــــتف اليفـكفـلةـــنف مة مفكمـــمة
مفـــه ـــونةــاف ـخةـــتة اــش  كة قفـاءة فيـرة زة ارة ااء ــه   ۛســيـمف فيــت ــنف اةــمف  فةكمنةا ــــي مة وة

ل ونةـعفـية ق  نفكمت ـــفةـيـخيـكف ۜ كمۛسـف ــمف ال ل كة ن كفمف ل ـذن صح  م  فة وف نيةات  ل قة الف
ةـبة ةــبةــل  اتح ينة ظةـعة الح اــلةـذي ه ــواالهفـم  ااءة ع ـيفـغةـمف ب ـوة نفــم ۛ فةــلفـر  يـهفـية مة دي ﴾٢٨﴿

هةكةفةاةق مف جف ﴿٢٩﴾  وة ةــــــــنف الۛضـــــمة ۜ لح الةالحن  مة يـــاص ـنف نةـــمف م ــه ـــــــ وة نةــــري
لة يـــلــل  ۛتـــطفــــيفاىۜ ف ــنيــن  حةـدحي ة الحن  رة ي  فةــــالح الـــطةـــتي ةاۛس عةـــرة اۜـــيفـلةـنح هة
النحةاس  يلة ل ــبفـتة ۜ لفق ـــخةــدي ل كةالحن  يـال  ذن لنــــيح ــقةــــالف ن ــدحي ۗ  وة ةــــك ـــم  رةـثةـــكذال نح

لةــبيــيــنيـــم  ةـيفــينة  اي اتح القيوه   ـق ــه   وة واــــيــوة ةـالم  لنوةةـــصح ﴾٣٠﴿ ۗـــلةــعفـــــلة ية ونة م 
ة نةـــم  يـالح ق ــنة فةـذي ة يـرح مفــه ـنةـــــوا دي ﴾٣١﴿ لة تـة نةـون كموة ۙـيــكر ـشفـم ـالف وا م  نة

﴾٣٢﴿ ــونةكـوة ح  ـــمف  فةــر  ــــه  ــدة يف ا لـة ب   ب ــــــمة ــــزف ــــيةــعاىۜ  ك ــلح  ح  ــوا  ش  ــانـ 
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مفـه ـالذةاقة ذةا مة اي ةـــوة اـــرح دةعةــــنحةاۛس ض ــال سح ةوف بح لة ينةـبيـيـنيـ م مفـه ـرة ةــث  ه ـيفــاي اا مح ذة اي
واب ككـيةـل  ر  اـف  ا مة ﴾٣٣﴿ حفـنفــم  ذةافةــمةـه  رة يق  م ــةى اي ه ــري مفمف ـنف بح ه  ۙكمر ــشفــ ي ب رة ونة

لفـالمف النف مف س ـيفـلةـنةا عةـزة طةاناىـلفـه  ﴾٣٤﴿ ۛف تة وا  فةۛسوف ةع  تح ۜ فةتةمة مف نةاه  تةيف ونةـان لةم  عف
اا الذة ذة اي ةاۛســالاـنةــــقف وة نح ﴾٣٥﴿ ةــكفتـةـــوة يةـــه ــفة ا كةــم  ب ـلح ك ــشفـي  هيـــب  واـان ـمة ونةـر 

مفــه  حف ح ـةى فةـمةـرة نف ت ـواب ـر  اي اۜ وة مف ۛسـبفـص ـهة مفـئةـيح ـه  يه  تف اليفدي مة ة ا قةدح ذةا ة  ب مة اي
لة ة ـــمف يةــــالوة ا النح وف ة رة قة ل ـط  الــس ــبفــــيةالحن زف ۛشااء ــية نفـمةـــرح  ﴾٣٦﴿ ط ونةـنةــقفــية

بنىـق ــ ذةاالف انت ـفة رف ﴾٣٧﴿ ية ل ــقفــوة ي ذن ة في نح ۜ اي ر  نيةـد  م  ي ـقةـات   ل ـكة لة ن ونةـوف م  ؤف
جف هةـوة ةـحة الفـقح ابفنة ينةكــسفـم ـه  وة بيـال وة ة ل كة خةـسح ۜ ذن ينةـيل  ر  ل لحةذي ونةـ ي يف يد  ري

تة ااان مة باى ل نفـمف م ــت ــيفــوة ب ــيةـ  ر  يـرف ا فاي ل وة ﴾٣٨﴿ االحن   لن ا ول ل ح ونةم  ـئ كة ه ــ وة فف الفم 
هة جف وة يةـــنحةاس  فةــال ال  وةــالمف ب وا ع ــلة ۛ دةـنفـــرف ااالحن  مة ت مف  وة تةيف نف ان وة  م  كن  زة

ونة يد  ت ري
ي خة اللحن  قـةكمقةـلةـالحةذي زة ة رة مفكممف ث مح ﴾٣٩﴿ ائ كةالحن  لن م   فةا ول  ه 

ونة ف  ع  ضف الفم 
نفــمة ة ي ميـــث  ة ي ـــمف  ث كمتـ ــيـمح ۜ  هةكميـــييـحفــمح ااــنف  ش ـــلف م ــمف مفكمــئ  رة كة

اي ـعة ة ۟ـكمر ـــشفــمح ونة ل  عة نف يةفف ۜـمف م كمل  ذن م  ء  انةــبفـ س  نف ۛشيف تةــحة النىـــه   وة عة
الفـهةـظة الفـبةـالف ۛساد   ف يــفةـرة ر  ب ـبةـرح   وة اـحف يــتف  اليفـبةـۛسـكفمة النحةاس  د  ﴾٤٠﴿

﴾٤١﴿ ـونة ــع  ج  ـرف ــمف  يـة ــه  ـة ـــلح ـعة وا  لـة ــلـ  ـم  ي  عة ـذي ـة ـــۛض الح ــعف ــمف  بـة ــه  ـي ذي يـقة لـ 
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ۜـقة نفـم  ل  بف واـق  ير  ض  فةانف  ف يلف سي ةرف يفۛف ـالف وا كة  بةة ــاق ـانة عةـكـظ ر 
ة ينةـالح ذي

جفـفة ين ـهةكة ل لــاةق مف  وة يح م  دحي بفل ـقة نفـم  الفقة ﴾٤٢﴿ مف م ـثةكذكةانة ال كيـر ه  ر  ينةـشف
رةـكـ نفـمة فة ﴾٤٣﴿ مةـية يةـأفت ــالنف ية م  لة ة لةــوف دح مةــ يةالحن  نةــه  م ـرة ةـذ  يةـئ ـوف ة ع ـصح ونةـدح

ز ية ل يةجف ﴾٤٤﴿ ه   لةيف مةـففـك فةعة ه ۛ وة لةـنف عةـر  ةنف م  مفـۛصال حاى فةل  ه  ۙ ف س  ونة د  هة يةمف
ينة ري اف  الفكة ات   ال حة ة ل واالصح م  عة ن وا وة ينة انمة ةذي ةـضفـ فةنفــم الح نح ۜ اي ي ـل هي بح ـه  لة ح 

يةــوة م  ا النفــات ـنف ان س ــ ي هي يةـاللة ـرف ل ــشح ــبةـــاحة  م ـرح  ات   وة مفكمقةـذي يــي ـرة ﴾٤٥﴿
ة لح لةعة مفكموة نف حف م  ل ـرة ت هي وة يةـمة ر  لفك  ب ـالف تةجف هيـف  ر  تةغ وا  اةمف ل تةبف ل هيــ فةنفـم وة ضف

لة ۛسدف ـــقةـوة لنى قةــل كة ر س ـبفــقةنف ــنةا م ـــلفــالرف م ـــلى اي مفــه ــوف ﴾٤٦﴿ ونةكمتةشف ر 
ىـحة قاح ااؤ نه ــفة ي نةـم نةا ــمفـقةــتةـانفـنةات  فةـيح ـــبةـالفـمف ب ــجة ةذي م ـالجف نةـالح انةـكـواۜ وةـرة

ي ي  اللحن  س ـالحةذي يةاحة فة ل ـرف ۛسـت ــالرح  ير  اباىـثي حة ﴾٤٧﴿ نةا لةيف الفـصفـ نةعة م ـم ـر  ينةـنيـؤف
ر ج  يةخف ط ه    ف يفةيةبفس 

ا مة ة ل ه  يةۛشااء  كةيفۛف ء االسح عة يةجف  وة
ىـفةتة ۛسفاىك   رة

قةـالف دف وة
ر ونة تةبفش  يةسف نف ااالۛصاۛب م  ۛ فةا ذة ل هي لة ذةاـبةـع  نفــم  اء ـۛشاــية نفـمة هيـب  خ  ا اي هي مفــه  اد 

اينف لةــنةـل  النف ي ــبفـقة نفــوام ـان ـكة وة ة بفــل هي لةـبفــ قةنفــم مف ـه ــيفـلةـعة زح يـل ـم  نةــسي ﴾٤٨﴿

اىـظ ـفةانف لن اي ة رف ث حفـان رة ـي ـۛف ي ـيفـكـ الحن  ت ـمةـار  ۛض بة حف ةرف ت ــمة دةـعفـالف اۜــوف هة ﴾٤٩﴿

﴾٥٠﴿ تنۛى  ــوف ـي  الفـمة ــحف ــم  ل كة لـة ة ذن نح ـــوةاي ه  يـر  وة ء   قةــــدي ــلنـى ك ـــلح  ۛشــيف  عة
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﴾٥١﴿ لةئ نف ۛسلفنةا وة يحاى فة الرف ه  م ـري الوف ى لةـصفـرة راح هي يةـبة نفـــلح وام ـظةـفة د  ونةككــــعف ر  ف 
ينة ب ري دف م  ةـفة نح ت ـا  ع ـكة لة م  تنى سف وف لةالفمة ع  وة م  ةـالصح  ت سف لح ذةا وة ااءة اي عة ة الدح  اـمح وف

اا مة اد  النفـۛت وة ي  ب هة نف الفع مف  عة
نف ۜ اي مف لةت ه   ۛضلة

ة لح ع  اي م  نف ت سف ن  مة يةات نةا ي ؤفم  ب ان ﴾٥٢﴿

ي اللحن  نفالحةذي ك مف م  لةقة ف ـۛض  خة ةــث  عف نفـم  لةـعةـجة مح ﴾٥٣﴿ ۟ــل ـسفـمف م ـه ـــفة ونة م 
ۛش ۜـبةـيفـوة ةى ةى  ث ـــف   ق ــعفـد  ۛضـعفــبة ة ة جةـــوح ة  ــــق  د ــعفــبة نفـــلة م ــعةـمح ة فاىــعفـۛض وح

ية مة تةـــوة اعةـال وم ـق ــوف ة ة ــسح ﴾٥٤﴿ اــل ــخفــية ۛ وةـۛشاــية ق  مة يـعةـالف وةــه اء  يـقةـالف م ـلي ر ـدي
ان واــكـ م  الفـقفــي  م ـــجفــم ـس  ۙ  مةـر  ۜ   ــــاعةـرة ۛســيفـــــوا  غةـث ــب ــا لةـونة ل كةـــكـة  ذن

قة ةالة  ـوة ينة ـالح ت ذي يـــلفــع ــــوا الفــ ا ون ي الف انة  لةـــــمة  وة دفـــقةـــمة ﴾٥٥﴿ ونةـكمـؤف فةــــي 
م ــــية ث ـعفـبةـالف وف يمف ـــت ــثفــب ــلة لنى يةالحن تةاب  ـكن في م  الفــ اي اــــهنــــث   فةــعفــبةــوف ذة

يةــئ ـــوف مةـيةــفة ةـــفةـنفـذ   لة ينةــع  الح ذي ﴾٥٦﴿ لن ةكنــوة ونةمف  لةــت ــنفـكممف  كمنـح لةم  تةعف
لة نةاـرة بفــدف  ۛضـــقةـــوة ﴾٥٧﴿ وا  مةــلةــظة ت ــعفـم  لةمف ــه ـذ  رة تةـمف  ي ــه  وة تةب ونةـسف عف

مفـئفـج  تةه  ا ــــ هنيــفينحةاس   ــــل ل انن ـــق ـــالفذة لةــــثةـــلح   مةــكـنف  ـــ  م رف ۜ  وة نفــــئ ــل 
ل ونةــط ـبفــــم  ايلحة يةــب  ةـــو لةــق ــيةــــة   لةـــان ة  الح يـــنح نف النفــــفةــــكـنة  ــذي اوا  اي مفــــت ـــــر 

﴾٥٩﴿ ةـل ــــلنى ق ــ عةالحن ع  ـبةـطفــذن ل كة  يةـكـ ينة  لة يةــوب  الح ونةـــلةــعفــــذي م  ﴾٥٨﴿

﴾٦٠﴿ ــــدة  عف ة وة نح ــــرف اي ـــب  ينةالحن فةـاصف نحةكة الحةذي ة فح تةخ  سف يـة لة قح  وة ـن ونة  حة وق  يـ  لة
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انة                     من ة  ل قف ورة             س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

﴾٣﴿ ةى ه دىى مة حف رة ۙ وة ينة ني س  حف ل لفم  ﴾٢﴿ تةاب  انيةات  ت لفكة ۙ الفك  يم  كي الفحة ﴾١﴿ ا ما ـال
﴾٤﴿ ينة ةذي  اللح

ونة يم  لنوةة ي قي ة ي  الصح ت ـوة ة ونةـؤف مفوة وةةـك الزح نخ ـب  ه  ة ـالف ۜـوق ـي  مفـه  رة ن ونة
نة م  النحةاس  وة ﴾٥﴿ ائ كة ىـه  لنىـعة ا وللن مف نفــم  دى بح ه  ائ كة  رة لن ا ول م وة ونة ه  ل ح  فف الفم 
ية ةـوة اـتح ذةهة خ  نف ي مة تةري وة يةشف يث  لةهف دي  الفحة

ة لح نف ل ي ض  يل  عة ع ــيفـغةـب  الحن  ۛسبي م ۙــلفـر 
ذةات  اي يةـــيفـلةــعة لنىــتفـــوة لحنىـــات ـه  ان نةاوة ﴾٦﴿ اــه  لن واىۜ ا ول ين  ئ كةـز  هي ذةاب  م  لةه مف عة

ه ـبةـفة رف شح  مةــــمف يةـــاةنف لةـراى كةـب ـكفـتةـسفــم  ا كةـــعفــسف ة ـهة ياةنح قفــيفـــنة ذ   ا فاي ۛـــه  وة راى
ة نح ينة اي ةذي ن وا الح ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة مف الصح نحةات  لةه  ۙ جة يم  ةعي النح ﴾٧﴿ ذةاب  يم  ب عة اللي

﴾٩﴿ ينة  ال دي عفـفي خة اۜ وة ىۜ وةــــ حةالحن  دةـيهة يــعةـــوة الفــــه قاح الفــزي يم ــــكيـــحةــز  ﴾٨﴿
ية النف اس  وة رة لةقة ر  خة يف ات  ب غة وة من نةـد  تةـمةـعة السحة وف اــرة  هة

اللف ى ــوة ض  ف يقن ةرف الف
بةتفنةاـاةنفـفة يدة نفكمب  تةمي ا م  يهة ة في بةثح نف ك لح  مف وة ال ۜ وة ةة  اابح لفـدة ااءى نةـم  نةاـزة مة ااء  مة ة السح

قةــلةــاذةا خةـمة ر ونيي اةـــفة الحن  ق ـلفـــذةا خةــهن ﴾١٠﴿ ا م  يهة ج  ـنف ك ــفي وف لح  زة
يم كف ري

ينة   ﴿١١﴾ ةذي ــــنف  د الح ــونة   م  ـــم  ةا لـ  ــل  الـــظح ۜ  بـة ــــهي ـيونـ  ۟في ـيــن  ـبي  ۛضــلة ل   م 
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ك رف يةشف لة تةـقةــوة ۜ ك رف ــــــاشف ن  ةة  الــــمةـــكفـح ـــــ الفنةـــمنـقفـــل  اـنةـــيفــدف ان حن  مةل  نفــوة
يد  مي حة ةـــفة نح ا يةــــا  مةـس ــففــنةــر  ل ــكمـــشفــــمة ۛ  وة ة ــرة  فةــفةــــنف كةـــهي ةا نح ن الحن يح ـ غة

ذف قة اي بفــمنــقفـــ ل الةـوة ه هي  ـن ــن  ل  ت ـنةــاب ـه  يةــظ ـع ـوة يةــوة ة لة كف ــشفـيح ۜر  ب الحن  ﴾١٢﴿

لةتفه  مة ۛ حة يفه  ال دة نةا الف نفۛسانة ب وة يف ة صح وة وة ﴾١٣﴿ ة ال نح كة لةــشح ــاي يم ـــظيـم  عةـلفــظ ــرف
ۜ يفكة ال دة ل وة وة هفـــا مح  ۛصال ه  ـه  وة ف  ن  وة هف لنى وة ي ناى عة امةفي يـن  الن  اشفـيفـعة ك رف لي

اهةاينفوة اكة عةـ جة اىـدة ا لن ي مة كة بي ر  هيــكة ب ـلة لةيفۛس النف ت شف ﴾١٤﴿ ة لةيح ير ـالف اي صي مة
يلةـبيـۛس لفم  فة ت ـع  عفـلة ۛصاح ـط  ا وة ا ـه ـبفـه مة نف يـف مة وفــعفـيةا مةـالدح  ةـر  اتح عفـب ـاى  وة
ل ونةـعفـتة مة نف ۛ مة ة لةيح ة النةاۛب اي لةيح ة اي ع  ث مح ج  رف اـب  مفكمئـ ــبح ــا نةـمف فةكممة مفـت ـنفكممة

ـةـنةـــاب ـية نح ة اي اا ــيح ةــالة حةـقةـثفــك  م ـ تةاينفهة دةـــ خةنفــم ة  ـــبح ي ك نفــتةـــل  فة رف في ﴾١٥﴿

ة الحن ة  الوف ف ــخفــۛص ة يـرة ض  يةـمنـالسح ةرف ات  الوف ف ي الف ۜاـهةــأفت  ب ـوة ة   الحن  نح اي
ةــب  اـية رف ب الفــالق  نةيح أفم  لنوةة وة ة انفـم  الصح ر وف  وة عف ن ــمة هة عة ﴾١٦﴿ يـلة ير ـخة ف ـطي بي

﴾١٧﴿ اصفـنفـم ــالف اا الۛصابةـرف عةـب ـكةر  وة ل كة ــلنى مة ة ذن نح ۜ اي نفكة م  الف م ـ عةم  ۛـزف ور 
ة الحن لة كة ل ــرف خةـعح ـۛصـ ت وة لة تةـلـدحة ض  مةـش  ف ـمفــنحةاس  وة ةرف حاىۜ ــي الف نحةرة اي

اقف ي مةــوة دف في اغفـص  ي كة وة ضفــض ـشف ﴾١٨﴿ ة م ـح ـي لة  ۛـتةال  فةـخفـبح  ك لح ور  خ 
﴾١٩﴿ ة النـف نح ۜ  اي ـكة تـ  ـــنف  ۛصــوف ۟كفم  ـيـر  ــمي ت   الفــحة ـۛصـــوف ات   لـة ـــوة ةصف ــرة الف

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

411



412

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31-Lokman Süresi       /  Yaprak 06B Cüz 21 Süre 31 Sayfa 412

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٣١﴿ اَن مى وَرةو لوقع سو ﴾٣١﴿ 412

بزح

﴾٣﴿

ض  ةرف الف ا ـــمف تةــاللة وف ة رة ةالنح ةــ ۛسالحن لةـــخح اكمــرة ات   وة ف ي مف مة وة من اف يالسحة مة
ف ي مة ك مف ن عة لةيـف بةغة عة السف بةـه  ظةاه ـوة ةى وة نةـاط ـرة م  اد ــنف ي ـالنحةاس  مة نةةىۜ وة ل  جة

ذةا اي م ـــه ـلة لةـيــقي وة ﴾٢٠﴿ ع ـيفـغةــ ب الحن  لةـلفــر  لةــه  م  وة ى وة ر ــيـنيـتةاب   م ـــكن دى
لة وف كةانةـالوة ة واــب ــاتح اا ع  نف مة لةـــال ةــنة لفـبة  قةال واالحن  زة اـب ـتح جة ع  مة نةاـوة ه  دف لةيف ا عة بة نةـان اۜـاءة

نف مة ل مفـي  وة جف سف اـوة ه  لةىهة ﴿٢١﴾ اي يف ة ع وه ـطةان  يةـالشح لنى مفـدف ذةاب  اي ير  عة عي ة السح
لةوة ىـاي ه الحن  ن   فةـحفـوة م ـ وة ة  الفــع ـــالفـكة  ب ـۛســمفــتةــد  اسفــقةـــس  وة ثفـرف ۜىـــو  قن

مة نفــحفــلة  يةـــرة  فةـفةـنف كةــوة ۜــففــكة  ك ــز  ه  ر  ﴾٢٢﴿ و ر ـــــة  الف م ـــــبةــــا ق ـ عةالحن 
ور  د  الصح  لة ج ـنةا مةــيفـاي ل واۜ ـمف ب ـه ـئ ـبح ـنةـن ـمف فةـه ـع ـرف م  ا عة نحةمة ة اي يم  الحن لي ب ذةات   عة
﴾٢٤﴿ يلى ث ـمف قةـه ـع ـتح ـمةـن  ة نةــلي لنى عةـــرح ه ـــطةــضفــمح ظ ــيـليـذةاب  غةـــمف اي ﴾٢٣﴿
ة و ل نح لةيةق  لة ةـقة الـــلةــــنف خةـــمف مةـه ـــتةـــلف اةــنف ۛســئ ـــــوة ۛضــــمنــسح ةرف الف ات   وة وة

حن  ة يــف  اـ مةل  ات ـمنـالسح وة ﴾٢٥﴿ ۜ د ـالفحة ل ـ ق الحن  ۜ مف حن  مف  بةلفل  ثةر ه   الكف
ونة لة لةم  يةعف

لة ةـوة ا وف النح ض  يــف  مة ةرف الف ﴾٢٦﴿   ۜ ة رف ض  الف ةوة نح ة اي يد ـميـحةــالف ن يح ـغةـالف وةـ ه الحن
ا مة ة   القفــجةــنف ۛشــم  الفـــرة م  وة ر  يةـبةـلة ه  م ـم ــحف هي ۛسـعفــنف بةــدح  ر ـــة  البفـعةـبفـد  ح 

ا مفكملفق ـخة مة ﴾٢٧﴿ تف دة ات  نةف  ل مة ۜ كة ة الحن  نح ة  اي يــــــ عةالحن م ـــــيـــكيـــز  حةـــــزي
﴾٢٨﴿ ــــثـ  ـــعف بـة لة ة كموة لح ۜ كـمف اي ة  ــــدة اح  ـــس  وة ةـــــنةـــفف نح ة اي ير  الحن يع  بةصي ۛسمي
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رة ة ۛسخح وة ةرة ـــــمف تةــــاللة ة النح  ول ج ـ ي الحن
لة ةيف ار  ف ي الح ةهة ي ول ج  النح ارة  وة ةهة  ف يالنح

ة ل ــيفــالح
ير  بي خة ۛس مف رة  الشحة مة الفقة  وة

ي ك لح  راي اى يةجف لن ل  اي ى الجة ةوة م ۛسمحى ة النح ا الحن  ب مة
ل ونة مة تةعف

ل كة  ذن

ة ة ب اةنح الفـــ ه الحن اـحةـوة ة مة النح ع ــية قح  وة ةـبةاط ـالف ه ـــد و ن  نفـ م ونةـدف النح ۙ وة ل  ﴾٢٩﴿

 اللةمف تةرة

ة  النح
لفكة ي  الفف  ري ر  ف يتةجف ت ـب  الفبةحف مة ن عف ﴾٣٠﴿ ة وةالحن   ه 

ل يح  ۟ الفعة ير  بي الفكة
ور ـك ــۛش ية نفـمف م كمــــية ر ـي ــل  الحن  ة ــات ـان نح ۜ اي يهي ل في نيةات  ل ك لح ـ ذن ةار ـۛص كة لة بح

ذةا غة اي ج  ــمف مةـه ـــيةــش ـــوة اــــدةعةل  ـلةـــالظح ـكـوف ة و  ينة الحن ل صي ۛ لةه  م خف ينة الدحي ﴾٣١﴿
ة لح اي ا نةــلةــفة ة لةى مفــيه ـجحنـمح مف  م ــنفـم ـرح  فةــبةـالف اي اـقفـه  مة ۜ  وة د  حةـية تةص  ااـجف يةات نة د  ب ان

ا ا الــيح  ال اـية ة نحةاس ـهة واـــاتح ةق  بـح ماىمف كم رة ا  يةوف ۛشوف اخف وة ﴾٣٢﴿ كةــك لح  خة ةار  ور ـف ـتح
ۜـۛش ـاى يف ال د  عةـجفـــلة ية ي وة لةــزي لة مةــنف وة هي  وة ل ود  ه ــد  ال ــاز  عةـوة جةـــوف هيــنف وة د 

لة وة عف ة وة نح ةـغ ــــلة تةـقح   فةــ حةالحن  دة ــــــــــاي ة نح وة   الــحةـــم   الفكمـــــرح نفـين يةا ـــــدح 
ة  نح ةاي ه  ع ـنفـ ع الحن ي  م ـلفـدة ۛ  وة ة  اعة ة ل ــنةــالسح زح  ﴾٣٣﴿ ة ة نـح رح ور ــغةـ الفب الحن مف كميةغ  ر 

ۜ داى غة ية ۛثۛ وة يف اذةا تةــالفغة س  مة ي نةفف ري ا تةدف مة ۜ وة ام  حة ةرف ا ف ي الف لةم  مة ب ــعف كفس 
﴾٣٤﴿ ا تة مة ي نةـــوة ري ض  تة اةيح ـــس  ب ــففــدف ۜ  ـم ـــالرف نحةوت  ة اي يـم  خةــيـليـ عةالحن ر ـبي

ة               دة جف ة  السحة ورة            س   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
 المف

ول ونة يةق  ﴾٢﴿ يل  زي يفـالفك  تةنف رة يه  م ـتةاب  لة بح  نفـۛب في ۜرة ينة الةمي ـاما ﴿١﴾ الفعة ال
ير ــنة ذي ۛـــتةــافف يه  وةرن بح كة نفـم قح  ــــحةـالف بةلف ه  رة قةـنفـت ــ ل رة ااالــذ  ماى مة نفمف ـيه ـتن وف م 

ي خة اللحن  ةـال قةـلةـالحةذي ات ـمنــسح وة ﴾٣﴿ ةــعةـل كة لةــبفـنف قةـــم  ونةــتةــهفـمف  يةــــه ـــلح د 
ۜـعةـالف ش  رف ابة مة ۛض وة ةرف الف ي س ـه ـنةـــيفـوة ا في ةـمة ة ة  الــتح ةــث ام   ــيح ى عةــتةـاسف مح لةىــون

﴾٤﴿ ل نفــم هي ــــ  د و ن نفـــم مف كمــالةـمة ۛشـــ وة لة ۜ الفةــيـفيـيح  وة تةــع  ةــتةـلة ر ونةـذة كح
م ــية وف بح ـي  ةمفـــدة ة نةــرة  م ـــر  الف لةىــالسح ااء  اي ض   مة ةرف ةــث الف لةــعفـ يةمح يــيفـر ج  اي ه  في

ل  ب ــيفـغةـم  الفــال ـكة عةـذن ﴾٥﴿ ا اللفــقفـكةانة م  ه  ار  ا تةــة  م ـنةـۛف ۛســـدة ة دح ونةــع ـمح
ة ةــكـنة ـۛسـي الحفذيياللح ء  ـۛش لح ه ـقةـلةـخةيف ﴾٦﴿ ة الشح الفــوة ادةة  يــعةـهة حيـز  الـزي ۙـيـرحة م 

ة ـــــث  لةـــلة  نةــــعةـــ جةمح نفــــه  م ـــسف ﴾٧﴿ بة ال  خةــوة ۛــيـنف طيـۛسان   م ـالف نف لفقةـدة ن 
ةــث  يـ ۛسمح نةــوحن يــفةـه   وة هيــ ر وح نفـم ه  ــخة في ﴾٨﴿ انفـم ة  ـــلة لةــس  ۛــيـهيــاء  مةــ مة ن 

ا مة جة ةكمـــلة لةــعةـوة ة بفــــمفــم  السح الف ة ففــۛصــــعة  وة الف ۜ  قةـــــ ــارة   وة ةة يلىـليــــدة
قة اـوة ذةاۛضـال  اي ةـنةا ف ـلفـلةـــوا ءة نح اي ض  ءة ةرف يـا لةـي الف ق ـــلفــ خةفي ﴾٩﴿ ر ونةــك ــشفـتة

يـ لةك كمق لف يةتةوة فحن مف مة ﴾١٠﴿ يـجة ۜ ــدي ااء  ـــل ـب مف ــلف ه ـبةد  بح قة ر ونةــاف ـ كةمفــه ـرة
﴾١١﴿ ت  ـوف ــمة ــ الف ــلة بـ  كح  ي و  ذي ةمف كمالحـة ـــمح ـ  لنى  ث ـــ اي بحـ  ۟مف كمرة ــونة ــع  جة ـــرف ـ   ت
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415 ﴾٣٢﴿ َدِة جع وَرةو السة سو ﴾٣٢﴿

بح  ۜـــه ــرة مف لةوف ذ  الفــــ تةوة اى  اي م ــــجفــم ــرن ؤ نس ـس ــكنونة  نةاــر  دةـــنفـــمف  ع ـــه ــوا ر 
﴾١٢﴿ اا نة ـة بح ۛســۛصــ البفرة نةا وة نةاـعفــم ـرف عف ج  لف ۛصـال حاى نةا فةارف مة ة نةعف نح وق ن ونةـا م ـاي

يــم  نحي لةوف نتةــئفـ ش وة ة نةــنةا ك ـيفــنةا  لة يـــس   ه ـففــلح لنـدن ا وة ةــنف حةكنهة ل ـقةـالف قح وف
واــذ وق ــــفة ﴾١٣﴿ ة جةـــةـلةــمفَلَ ةـهةـنح ةــج ـالف نةــمة  م ــنح الــنح ةـة   وة ينةـاس  الجفـنح عي مة
واـــذ  وق  وة ا نةـب  اــمف  ل ــيت ـسيـمة م ــاءة  يةـقة ةـــمف هنكمــوف نح اۛ  اي يــا نةـذة مفكمنةا ــسي

ة نح ا ي ـاي م ـمة نةاــات ـانيةـن  ب ـؤف ﴾١٤﴿ ا ــ ب د ـــلفــخ ـذةاۛب الفــــعة ل ونةــمةــعفـمف تةـت ــنفــكممة
بح  مفـرة ه  ة يــالح ذةا ذ كح ـذي وا ب ـــنة اي ا خةـر  ةــرح وا س ــهة ۛســـجح ةـــداى  وة وا ب ـــبح د ــمفـحةـح 

افنىـتةتة ن  جة ن وب ه مف عة ۛضاج  ج  ع ونةـالفمة ع  يةدف ﴾١٥﴿ ه  يةـوة ب ر ونةــسفــمف لة كف تـة
لةــفة ﴾١٦﴿ ة بح طةــ خةمفـــه ـرة فاى وة م ــمةـوف قفــعاى   وة زة ا رة ة ق ونةـــف ــنفـــمف  ي ـــنةا ه ـــــمح
ان واـكة ااا خفــففـم  نةــلةـعفــتة ة  العفــنف ق ــمف م ــه ـلة يةـف ـس  مة ة ۛ جةـــي ـرح ااءى ب ـــن  اـــزة مة

لةقاىۜ  ـــــــا س ـانة فةــكـنف ـــمةــــــكفناى ــم  ؤفـــــانة م ـكفنف ــمةـــفة ال ﴾١٧﴿ ل ونةـعفـية مة
ا ة ة المح ينة انمةـالح ةـم ـعةن وا وةـذي ات ـــال ـل وا الصح نحةات ـلةـ فةحة ه مف جة ﴾١٨﴿ نةــتةـسفـية و ن

ة ال وة ا الح ة يـمح واـــــۛسـنة فةـذي ق  ﴾١٩﴿ ى ـمةـــالف ا كةــب ز لى ـــ  ن أفون ل ونةـــمةـعفـوا يةــان ـمة
اـيـفي هة ۜ  ـم  الــه ـيأفون ــمةـفة ةار  ةــكـنح اوا النف يةــلح اد  ا الرة ا اا ا عيــنفـوا م ـر ج ـخفـمة واـيـهة د 

﴾٢٠﴿ ــيلة قي ي  وة ذي الحـة ةار  ــذةاۛب الـنح وا عة ـمف ذ وقـ  ـه  ـ كملـة ـهي ت مف بـ  ــتـ  ـونةكفـنف بـ  ــذح 
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مفـلة ةه  لح عة لة ةـقةـي ن ذيــوة نن ذةاب ـــعةـالف نةـــم مف ـه ـنح ةدف ة ى د ونةـالف ذةاب  الف ر ـبةــكذالفعة
مة ةـم  م ـلةـنف الظفـوة بح ب انيةات   رةـنف ذ كح ـمح ة العفــث هي ـرة اۜـمح هة نف ۛض عة رة ﴾٢١﴿ ع ونة ج  يةرف

لة تةــقةــوة تةاۛبــك ــالف نةا م وۛسىـــيفــدف ان ﴾٢٢﴿ ةا م  نح ۟ـم ــالف نةـاي ونة م  تةق  نف ينة م  مي ر  جف
يـــبةــل  ناي يةــ م يــفينف   كمتـة لةــــفة اـل نف ـــم ة   ــــرف جةـــائ ـقة ىـه اه  ــنةـلفــعةـــهي  وة دى

جة ةــمف  الئ ـــه ــنفــنةا  م ـــلفـعةـوة ونة  ب ــهفـــةى  يةـــمح نةــاةمفــد  اــــا لةـر  ة مح ﴾٢٣﴿ اايـيـايسف ۛـرة لة
ة  نح بحةكةاي ل  بةـففـوة يةـ ه رة مفــه ـنةـيفـص  ﴾٢٤﴿ وــبةـۛص يةـان وا ب ـكة  وةاۜ ر  ن ونةــوق ـنةاي ـــات ـان

لةمف مفكف مفـه ـــد  لةــهفـ يةالوة ﴾٢٥﴿ ة   مة ين مة الفق  ا يةوف يمة ان في ف ونةـل ـتةـخفـيه  يةـوا فيـكة
ۜـن ـكن مف ه  ۛساــــي مةـفي ونة ــش ــمفــر ون  يةـــق ــالف نةــم مف  ـــه ـل ـبفـقة نفـم نةا  ــكفـلةـالهف

لة ةــمف يةـالوة ا النح وف وق ـا نةـرة س  ﴾٢٦﴿ ة في نح ل ـاي نيةـي ذن ۜ الفةـكة لة ونةـع ـــمةــسفـلة يةـــات 
ام ـالنف مفـعة ه  لةــالف ااءة اي ض  ىـمة ةرف ز  فةـج ـالف الف ج  ب ــن ــر  ر  عاى تةأفك ل ـــــخف رف ه  هي زة نف م 

ية ول ونة مةـوة االفـهن تنىــق  تفح  اينفـذة  فة
ت مفكم نف ﴾٢٧﴿ نف ال ۜ الفةـه ـس ـف ـوة ر ونةـمف لة ي بفص 

مةـلف يةـق  يةـتفـفةـالف وف ة ع ــفةـنفـح  لة ينة ـالح اوا كفذي ر  يفة ان ـاي مفـمة ه  ﴾٢٨﴿ قيـۛص نةـيــاد 
﴾٣٠﴿ مف م ـاةعفـفة ةه  نح رف اي انفتةظ  مف وة ه  نف ضف عة ر ونةـنفـر  تةظ  ﴾٢٩﴿ مف ه  لة نفظةر ونةـ ي وة

اب                زة ةحف ة  الف ورة         س   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ة الحن ا ا ــيح  ال اـية ةهة ة يح ــب ــالنح ة ق ــاتح لةالحن الفـاف ـكةـالف ع ـط ـت   وة ينة وة نةـري ۜ ــيـقيــف  اـم  نحةنة اي

ة اتح اىـــاي ـعف مةـب ــوة لة وحن ۜنف ــكة م ــيفــاي بح كة ة رة نح ة اي الحن ﴾١﴿ ۙـانة عةـكـ يماى كي يماى حة لي
ۜلةى ــــــعة لفـــكـوة ــــــوة تة ب الحن ى ـفنـــكـ  وةالحن  ﴾٢﴿ ا تةعفـكـ ل ونة خةـانة ب مة ۙـمة يراى بي

لة عة اجة ج ل  الحن  مة نف  ل رة ف ــي جةـن  فيــيفـبةـلفـقةم  ۛـــوف ا جةهي مة لةــعةـ وة ﴾٣﴿ يلىـكوة
لةــجة عة ا جة وة ائي ت كمــــالزف ةـــه ــنفــر ونة م ـــه  ظةاـــم  الحن ة ا مح ا ت ــــنح ۛ كمـــهة امف مة وة

الحن  وة اـالدف ع  بفكماءة ـية ااءةــمف ال ل كمنة ۜ ذن ل ــمف قةكممف ا ه ــاةففـمف ب كمــوف ۜكمــوة مف
اــــو ه ــا دف ع  نبة مفــه ـــائ ـــمف ل  ﴾٤﴿ ه ـحةـــق ول  الفـــية ة وة يةـــقح يـــهفـــوة ةــال د  يلةــسح بي

انـ  وة مفكمفةا  خف ۛدةــنفــط  ع ـــۛســــوة القفــه  اـلةــعفــمف تةــا نف لةـ فةالحن  بة اوا ان مفـــاءة ه ـم 
ۙـب  هي يـ الي وة مة ين  وة لةكمف ي الدحي ۜ وة لةيـفـيفـمف نةاح  كمۛس عة امف ج  ا يمة مفــت  طةأفـ الخففي
يماى حي رة لن اــــك ـــــوة ةـعةــــتة نف مة ۜ وةكمـــــــــوب ــل ـــدة تف ق ــــمح وراى الحن انة ـكـمف ف  غة

ةـالل لنى ب الفب يح  ـنح م ـم ــالوف نف نفـــم ينة ـنيــؤف الزفـه ـس ــف ــال اج  مف  وة ةـوة ا ا مح ۜــه  مف ات ه  هة ﴾٥﴿

الحن  حة ةرف ا ولل وا الف لنى ب ـــه ــض ــــعفـــام   بةــوة يض  ــــعفـــبةــــــمف الوف تةاب ــــــك  في
ل  اائ ـالوف مفكمية الفـيـنيــؤف م ـم ـالف نةــم  اج ـم ــنة  وة يـهة ا النف تةـري ة لح اىــففــنة  اي لن اوا اي ل  عة

﴾٦﴿ ـوراى ـــطـ  ــــــسف ـــــتةا ب    مة ـــــــك  ـي  الف ــــكة  ف  لـ  ــــانة  ذن وفـاىۜ  كة ـــر  ـــــعف مة
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

417



418

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

33-Ahzab Süresi       /  Yaprak 09B Cüz 21 Süre 33 Sayfa 418

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٣٣﴿ َزاِب َحع وَرةو الع سو ﴾٣٣﴿ 418

بف اي يـــوة هي مةـرن ذف الخة اي نةا م ـوة ةـال نةـذف نة ميـب ـنح م ــه ــيثةاقةـيحي م ـــنفــمف وة وح ــــنف ن ــكة وة
يــغة ۙـلي ظاى م  عي ى ـوسنـوة يةـن  مةــۛسى ابفـيـوة الخة مة  ــرف نةـوة اىـثةاقـــيـمف ميــه ــنفــا م ـذف

نف ص  ينة عة اد  قي ة ـةلة الصح العةــه ــدف ق ـل يةسف ۛ  وة ة ل لفــمف ا ف ــدح يــكة اباىــنة عةـري ذة ﴾٧﴿

ا ةـهةــااليح ـية ينة انمةـاالح وا ن ــكمن وا اذفــذي ذفكميـفـلةــــعةالحن  ةة ـمةـعفـر  مف اي ﴾٨﴿ ۟ـيـاللي ماى
كةانة وة تـف ااءة ۛسـن ود  فةــمف ج كمجة لةنةا ـلفـاةرف مفـيفـعة اۜه  هة وف ن وداى لةمف تةرة ج  يحاى وة  ري

ااؤ ن ذف جة نف مفكماي ق  م  نفكمفةوف م  لة مف وة فة السف ﴾٩﴿ ۛالحن  يراى ل ونة بةصي مة ا تةعف  ب مة
تةظ نح ونة وة نـف اغةكمم  ذف زة اي ة بفـمف وة بةـت  الف ل وب  ت ـغةـلةـۛصار  وة رةـالف الفق  نةاج  حة

م ـم ـالف ل يةـت ـكة ابفـنةال ـه  يداىـؤف الى ۛشدي لفزة ل وا ز  لفز  ز  ن ونة وة ﴾١٠﴿ ن ونةاـالظح  ب الحن 
نةا ف  ذف يةق ول  الفم  اي ةـق ــوة الح يــونة وة عةـمةمف ـه ـل وب ــ ق يـنة فيـذي اوة نةاــرةض  مة دة ﴾١١﴿

ذف قة اي اائ ــــالةـوة مفــــه ــنفــــم ة  ـــــفةـــــتف  طة ﴾١٢﴿ س الحن  رة ة غ ــــو لـ ــ  وة لح ا اي وراىــــــه  ر 
ه ـم  م ـنف ااالهف ۛب لة م ـثفـلة يةـــية امة لةـر  ج كمقة يةــمف فةارف واۛ  وة ن   فةــتةـسفـع  يق ـأفذ  ري
ونةـي  يد  ري ة ة  يةـب ـالنح ة ب ـق ـــيح نح ا ه ـــنةا عةــوتةـي ـــول ونة  اي مة ة   وة رة نفـــعةـــية ب ـوف ۜ اي ة  رة وف

لة د خ ـوة ا  ث ــنف القفــــ  م مفـه ـلةيفـعةتف ـلةـوف هة ة   س ـــطةار  ل واـــئ ــمح ﴾١٣﴿ ة ف  لح اراىــاي رة
لة ا هةـان ـدف كةـقةـوة واــواعة د  ﴾١٤﴿ تفنة نتةـالفف  اـةة لة مة ا وة هة ةث واـلةـتة وف ةـــب  بح لح اا اي يراىـية هة سي

﴾١٥ ة ۜ وة الحن ـارة بـة ةدف ـونة الف ـ  لح ــــوة ـــل  لة يـ  ـنف قةــبف ــد  كـ م  ـــــهف ـؤ نلىالحن  ــانة عة ـسف مة
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تفل  الو  الفقة نف فةــف ـم  الفكمعةــفةــنفــنف يةـلف لةـــق  ار   اي ت ــرة رف ت ـنة الفــــمف  م ــرة وف مة
ي  ية نفـلف مةـق  م ــذةاالحةذي ص  نةكمعف مف م  ﴾١٦﴿ ت  ذاى لة اي ةـمةــوة قةــتح ة لح لىـيـليـع ونة اي

نف د ون  م  لةالحن  ةىۜ وة مة حف ادة ب ك مف رة وءاى الوف الرة ا ادة ب ك مف س  نف الرة مف  اي ونة لةه  د  يةج 
مفكمنـفــنة م ـيـوح  قيـعةـم ــ الفالحن م  ـــلةــعفــدف يةــــقة ﴾١٧﴿ ل الحن  نةـــ وة لة ى وة يراىـصيـياح

قة ة لح ۙـليــاي يلى الف اائ ــوة يـقة ا ن ــنة ل  خفـلي لةــل ـمف هةـه ـوة ة اي ۛــيفـــمح ية نةا لة أفۛســبةــالف ونةــأفت ــوة
ةـالش  ۛ فةكميـفــلةـةى عةـحح الفـمف ااءة اليفــخةــا ذةاجة ف  رة لة ظ ر ونةـمف يةنفـه ـتةـوف يفكةـاي ﴾١٨﴿

ف ـالف وف خة ور  العفـتة ي ي ـن ـي ـد  الحةذي مف كة ىـغفـه  ه  شن لةيف نةعة ۛب  م  ۛت  فةا ذةاذةهة وف الفمة
بةطة فةاةحف نةة  ۛسلةق وك مف اد  الش  ب اةلفس  دة ةـح  لةىةى ـحح ائ كة  عة لن ۜ ا ول ر  يف ن وا لةمف الفخة م  ي ؤف

ۛسب ونةـحفـية ﴾١٩﴿ الةــــ العفالحن  كةــــه ـــــمة ۜ  وة ل ــــمف يراىــسيـيةالحن   لةىــــكة عةـــانة ذن
اد ونة ف يـبة اۛب زة ةحف ةحفالف نف يةأفت  الف اي ب واۛ وة هة ةـ لةمف يةذف النح دح وا لةوف اب  يةوة مفـه ـزة

۟ يلى قةلي ة لح اي نف ل ونة عة ـة اب  يةسف رة ةعف اائ  الف ان كمالنفبة لةوف كة ۜ وة ا واـمف يـك مف مة اوا في قةاتةل 
دف كةانة لة ول  كملةقة س  ي رة ۛسنةة  ل الحن مف في ة  حة وة نفـ ا سف ج ــانة يةـكـ مة واــرف ﴾٢٠﴿

لة الالفـوة ا رة ة ن ونةــؤف م ـم ـمح ﴾٢١﴿ ة  الفالحن نخ ــيةـــــوة ذةـــــوف مة الف ةرة ـــــكفرة وة  الحن
ۜكف يراى ثي

قةـــــــوة ۛص دة ةحف اۛبۙ ــــــــالف عةـــــوا هنـ قةال زة ا وة ا مة نةا ـــــــذة س الحن دة ه ـــو ل ـ  وة رة
﴾٢٢﴿ ۜالحن  ــيـــماى ـلي ــــسف تـة ـا نـاى  وة يـــــــمة ا  اي ة لح ـــــــمف  اي ادة ه  ا زة ــه    وة مة و لـ  س   وة رة
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مفـفة ه  نف م  نة  يـؤف م ــم ـالفم  جةـــني ق ـال  ۛصـنة  ر  وا ــــاهةـاعةـوا مةـدة ةد  ۛـيفـــلةــعة الحن ه 
ز ية الحن  ل يةجف ﴾٢٣﴿ نف ا مة مة ر   وة تةظ  نف يةنف ه مف مة نف م  بةه  وة ى نةحف ل وا قةضن ة ۙـتة بةدح يلى بفدي

يةت وۛب الوف قي اد  ة دف ق ــالصح ۛب الفـــعةــمف وة ي ــه ـينة ب ص   ۛشااءة اينفينةـقيــــنةاف ــم ـــذح 
ة  دح رة الحن وة ﴾٢٤﴿ ۜ  ــه ـيفــــلةـــعة ةمف نح ة  اي حيـف ـــــــــــــانة   غةــكـ الحن ۛـــــــــيـــــو راى رة ماى

ينةـنيـــؤف م ـم ـــالف ينة  مف لةمف يةنةال واخةكفالحةذي ه  يفظ  واب غة ر   راىۜ وةــيفــفة
ىـكف الحن  فة
ةــوة النف لة الح يــزة وـــاهةـظة نةـذي مفــه ر  ﴾٢٥﴿ ۜـق ـــالف كةتةالة يــ قةالحن  انةـ وة ى عةـو  يـــاح ۛــزي زاى

يقاىـالرح عف ۛب فةري نف ل م  نف  الهف تةاب  م  قة الفك  مف وة يه  يـۛصيةاصي م ـق  ذةۛف في ل وب ه 
ثة رة الوف ۛضكمـــــوة يةــــــه ـــــمف الرف د  مفرة اـمف وة ه  ﴾٢٦﴿ ت ل ونة ر ونة فةتةقف تةأفس  ۛــ وة يقاى ري

ء  ۛشيف المف الةــــــوة الرف ضـــه ــــوة كةــؤ نهةــــطةــــــتة مفــــاى لةــمف  وة لنى الحن  انةــــاۜ وة ك لح  عة
ا ا الـــــيح  االـية ةــهة اج ــيح   ق ـــب ـنح وة ةزف ة ت ـت ـنفــــــكـ اينفكة ــــلف ل  نةــنح دف ر  ﴾٢٧﴿ ۟ــقة يراى دي

ةكمـــحف نح نفـحةـالف وةةالدح  يــين زي ا  فةـــتةـنةـيةا  وة الةـتةــهة ا ۛسكمعفـتح ـــنة ا مةـيفـعة ة  وة رح ـنح
ة  ت ـــــت ــــنفـــكـنف  اي وة دفــــنح ة نة  ر  ارةالحن ة الدح ولةه  وة س  رة وة ﴾٢٨﴿ احاى جةـۛس لىـيـميــرة

﴾٢٩﴿ نخ  ةة ــــالف ة ـــفةرة ةا نح ة ل لفــ العةالحن نةـحفـم ــدح نفــس  ة الجفـك ـات  م  يماىـراى عةـنح ظي
عةفف ي ۛضا ةـيةان  النح ة ب ــك ــنفـأفت  م ـنف يةــيح  مةـــب ــۛسااءة اح ــنح ة ــنةـــيح ــبةــة   م ــۛشـفة

﴾٣٠﴿ ـــلةى ــــكة  عة لـ  ــانة ذن كة ۜ  وة ــــن  ــــيف ــفة ـعف ـذةاب  ض  ـــعة االف ـهة ـيــراىالحن  لـة سي  يـة
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ت ـــن  ااـــؤف هة مة ة ـــــنفــتف  م ــن ـقفـنف يةـــوة حن ك نح و ل ل  س  تةــ  وة رة حاىـــلف ۛصال ــمةــعفـهي وة
ةب يح ــالۛسااءة ـن  يةا نح ﴾٣١﴿ ا مةــــالجف هة تةــرة ة العفــيفـرح ۙ وة قـالةـدف نةــتةـن  زف ا ر  يماىـــكفاى ـهة ري

نةـخفـتة ۛضعف ة كةـت ـــسفــلة ن ـســــــالنح  نةـــد   م ــاةحةــنح ة اء  اي ة  فةـــت ــــيفــقةـــــاتح لةـــــنح
ۛـعفـمة وفاى ر  ل  فةـقةــالفــب  ةـمةـطفـيةــوف ي فيــعة الح ق ـهي مةــب ـلفــي قةـذي لىـــلفنة قةــرةض   وة وف

قة ي ب ــــوة نة  في لة  تةكمـوت ـي ــرف ة  وة جفـــبةــنح ا ه ـرح جة الفــــبةـنة تةــرحة ةـــل ـجة ة ــــيح ﴾٣٢﴿

ة الحن لن الق ـالف ون ةـنة الـــمفـــى  وة تيـلنــــصح ان ةــــــنة الـــــيــوةة  وة نةـــــعفـــــوةة  وة ال ط ــك زح
ۛســـــجف رح ـال س  ةـــولةــوة رة نح ا ي ـــه ۜ اي يد  ــــمة م كمــنفــــــۛب  عةــــــذف ه ــي ــــ ل الحن ري

اذف  ا ي ـــكموة نة مة لنىــتفـــرف ﴾٣٣﴿ لة ي ـــيفـبةـالف الهف ۛــطفـــمف تةكمرة ــــهح ـطةـت   وة يراى هي
ة الحن ي ب  نفكموت ـي ــفي ة م  ةــــــــــــــمةـــــكذــــــح ـــــــــــــــــ   وة الفالحن انيةات   نح نح ۜ   اي ة 

ة نح الف اي ات  وة ل مة سف الفم  ينة وة ل مي سف ينةـالفم  ني م  ؤف م  ﴾٣٤﴿ ۟ـيـبيـفاى خةـــيـطيـكةانة لة راى
ال اد  قةات ـوة ة صح الف م ــم ـوة الفـــؤف ان ــنةات   وة ينةـتيـــقة قي اد  ة الصح ان تةات  وة الفقة ينة  وة
الف ات ــــاش ـخةـوة عة ال ةـوة يــــاب ـصح الــــري ةــنة وة الفـــــاب ــصح ات  وة يــــاش ـخةــــرة نةــعي

ا ة الصح ات ـــائ ـوة مة الف قيـــتةـــم ــــوة الفــيـۛصدح  الـۛصـتةـم ـنة  وة قةات   وة اـدح  ة يـائ ـصح نةـمي
ة الحن الف اف ــوة يـــحة الفــــه ــــر وجةــنة  ف ـــظي اف ـــمف وة الـــــحة ةاـظةات  وة يــــكنذح نةــــري
﴾٣٥﴿ ةاكـ الذح ـيـراى وة ةكنــثي ــدح ات  العة يماىالحن ــرة ـظي ـراى عة الجف ةى  وة ـــرة ـف  ـغف ــمف مة ه   لـة
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النف ا مة م ــم ـانة ل ـكـوة م ـــؤف لة م ـن   وة ذةا قةــنةـؤف س الحن  ۛضىــة   اي رة ا ـــول ـــ وة راىـــــالمفه 
ة ۛضلح ك ونة ة   يـة يةرة م  الفخ  نفلةه  نف م  مة ۜ وة مف ه  ر  ص ـــية المف ة عف س الحن رة دفـــقةــ فةه ـولةـ وة

ذف تة اي ةــــوة نف يذييق ول  ل لح النفـيفـلةـــعةالحن   مةـعةـال ۛتــــــمفــعةـــه  وة ﴾٣٦﴿ لى م  يناىـبيـۛضلة
ا مة جة كة ــيفـلةــكف عةــس ــه  المفـيفــلةـعة وف ةــزة اتح ة ق ــكة وة ي الحن في ت خف ي وة  في

كة س  نةفف
اـفة ة لةمح يـــبفــــــــ م الحن  تةــــدي ةـۛشى الـــــــخفـــــــه   وة قح الحن اۛسۛ وةـنح   الحة

ۜ النف يه  شن تةخف
اج  وة الزف ى يفد  قةضن ا زة هة نف  م 

طةراى ا وة نةاكةهة جف وحة  ل كةيف زة
ك ونة لة لةى يـة ينة عة ني م  ؤف رة الفم  ي ج حة فاي

ا مة ﴾٣٧﴿ ا ذةا قةۛضوف مف اي اائ ه  ية ع  طةراىۜ  الدف ة وة ه نح نف ر ــكـوةم  ولىـع ـــففــــــ مةالحن  انة المف
الحن  ةــ عةكةانة ۛض نفـم يح  ــب ــلةى النح ا فةرة يمة ج  في رة ةـــــه ۜ  س ـــــــــــ  لةالحن  حة ةةــــــنح

ۙـــقفـــمة وراى د  ة ف ي ينة خةـــالح ا ــذي ۜ ـبفـــ قةنفـــم لةوف راىــــــــــــــ قةالحن ر  ــانة المفـــكـوةل  دة
ة ال يـــلح ۛسـغ ــــــــلح ـــــبةــــنة  ي ـــذي نةـــــۛشـــخفــــ وة يةالحن الة ت  ـونة  ر  لةــــوف ه   وة ﴾٣٨﴿

انةـكةا ــمة ﴾٣٩﴿ ة داى ـــــــالحةوف نة ــــــۛشــخفـــــية لح ۜ  اي ة كةالحن يباىب الحن ى ـفنـــ وة سي  حة
كةانةوة د  ة مح اام حة د   البة نفالحة ال ك مف  م  نف ر جة لنك  س  وة اتة الحن  ولةـرة خة ة مةــوة ۜـــب ـالنح نة يحي

ا ةــــيح  االـية ا الح يـهة واــكمن وا اذفــــانمة نةـذي ةر  الحن ﴾٤٠﴿ ء  عةــلح  ۛشــك ـــ ب الحن  ۟ـيـليـــيف ماى
وة ي ه  يـي  الحةذي لة ۛصلحي ك مفـعة يـف ﴾٤٢﴿ وه  ۛسبح ح  ةى وة رة كف يلى بـ  الصي وة ﴾٤١﴿ راى كف ۙ ذ  يراى ثي كة

﴾٤٣﴿ ت ه  ائ كة لن مة ك مف وة جة ر  نة ل ي خف ات  م  لةى الظح ل مة ۜ اي  النح ور 
انة كة ينة وة ني م  ؤف  ب الفم 
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﴾٤٤﴿ ةـح ـتة مة يةـمف يةــه ــت ـيح العةـه   ۛســـوف نةــقةـلفـــوف م ۛ  وة ة لةـــلة يماىكفراى ـــمف الجفــه ــدح ري
﴾٤٥﴿ ا يح  اـية اــال ة هة ا ب يح ـــالنح ة نح ۛساــاي م ــــــاه ـنةا كة  ۛشــــلفــ الرف نةـشح ــبةــــداى وة ۙـــراى وة يراى ذي

بة ر ـوة م ــالفم شح  ينةـنيـؤف ﴾٤٦﴿ دةاع  لةى اىـيــوة س ـــن  ذف ـا ــ ب الحن  اي اجاى م ـــهي وة يــرة راىـــني
لة ت  يــكةاف ــع  الفــــط ــــوة نةـري ﴾٤٧﴿ ة مف م  ب اةنح راىـــيــبيــــلى كةـــضفــــــــ فةالحن نة ـلةه 

ب الحن  الف يــنةا ف ـــم ــوة يه ـقي دةعف الذن تةـــنة وة ةــمف وة كح ۜلةى ــــلف عةـــوة   وةالحن 
ىـــفنــــــــــكف

ا ةـــيح  ال اـية ا الح ينة  انـهة ذةا نـةـمة ذي اوا  اي نةات ــم ـالفم  ـــت ـــحفكفن  م  ؤف ﴾٤٨﴿ لىـــــيـــك وة
ةـيفـلةــعة نح ه  ة طة ةـث مح وه ـــت ـقفـلح ة م ــم  و ه ـمةـل  النف تةـبفــنف قةــــنح ة فةـسح  الةــــنح مفكمـمة

﴾٤٩﴿ ة  تةــع  نفـم  ة ۛسـعفـدح ة  وة نح تح ع وه  اۛ  فةمة ونةهة ح وه ـتةدح  يلىــرح  مي احاىجة ة  ۛسرة نح
ۛتـيفـــتة ان ا ا الــــيح  ا الـية ةـهة اا ـــب ــــنح ة نح اجةـنةا لةـــــلفـــلةــــ الحفيح  اي وة ـــــكة  الزف يـــكة الحن تاي
بة نةات ـوة ا مةــو رة ه ـا ج  مة ة وة اـكة م ــين ـميـتف يةــكةـــلةـنح ة ااءة ال اـمح كةـــيفــلةــعةالحن  فة

ي الحنتي بةــمح ــعة ات ـنةات  عةـــكة وة ة بةــمح بةـنةات  خةــكة وة ت ـال كة وة الة كةــنةات  خة
ةـل  يح ــب ــلنح اجة نة مةـهة امفــعةــرف الةى م ــــكة  وة م ـرة هةـــــنةـــؤف اـــۛسـففــتف نةــبةـــةى  اينف وة هة
ۜـالف ينة ني م  ؤف م  ادة  نف الرة ةب يح اي ال ـحةــك نـفــتةـسفـية  النفالنح اۗ خة د ون  نفـــكة م ـةى لةــۛصـهة
ا مة تفـكةـــلةــمة وة ضفـــافةـنةا مةـــمفـل ـدف عةـــقة اج ـــه ــيفـــلةــــنةا عةــرة وة ي الزف مفــه ـمف  فاي

﴾٥٠﴿ ك ونة ـلة يـة يف كة مف لـ  ـه  انـ  ـكة اليفـمة ــلةيف ۜ وة عة ج  ـرة  الحن ـانة كـحة
وراى ف   غة
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نفـم  محة ي جي نف ت رف لةيفكة تةۛشااء  مة ي اي ـواي ـف ـ  ت ة وة ه نح نف نف م  مةـتة مة ۜ وة ۛتـابف ن ـۛشااء  يف تةغة
ة نح زة يةحف لة وة لفــعة ج ـۛت فةـزة اىــلةيفـنةاحة عةــلة نن ل كة الدف ۜ ذن العفــقةـتة النف كة ة ةــن ـي ـرح ه نح

ۜكمـــــل و ب ـــــق  مف ية ۛضــوة تةـنة ب ــيفـرف اان ا ة ك ـتةـيفـمة ۜ وةـه ـلح ـه نح ة يـــلةــعفــــ يةالحن نح ا في م  مة
ية لح ــلة النفد ـعفـنف بةــــ م ۛسااء ـــالنح  لةكة ح  ا لة ﴿٥١﴾ وة يماىـ عةالحن  انةــكـوة لي يماىحة لي

ۜ ين كة يةمي لةـــبةـتة ة ةـه ـب  دح نف نح العف م  لةوف اج  وة وة ن  بةكةــجةـالزف لةكةتفـح سف امة مة ة لح ة اي ه نح
ا ةـــــااليح ـية االح يـــهة ن واـــنة انمةــــذي ﴾٥٢﴿ قيــــلح  ۛشـــلنى ك ــ عةالحن  انةـكـوة ء  رة ۟ـــيــيف باى

ام ـطة عة تة خ ـــــلة ةـي ـــــوا ب ـل ــــدف النف ي ـــب ـــــوۛت النح ا ة لح ذةنة لةـــــيح   اي لنكمــــــؤف ىـمف اي
ت مفـع ـطة مف نةاظ ـــيفــغة ننـــرة ينة اي لنــيـري ذةا د عيكنـــه ۙ وة خ ــيت ـنف اي ا ذةاـل وا فةــمف فةادف
يـــــي  ذ  ؤف م ـــش ـتةــانفـفة لة وا وة يـأفن ــتةـسفـر  ل ــحةـل  نةـسي ة ذن نح ۜ اي يث  انةـمف كةكمــــدي

ذةا اي وة ةــال ةـب ـنح يةالحن مف  وةكمنـفـــيي م ـحفـــتةـسفــيةـ فةيح ـيي م ــتةـسفـ لة ۜ ــحةــالف نةــحف قح
ل  مفكمــذن ة  مةـــوه ـم ــــت ـلف اةـۛس ة م ـــل وه ــــةـسفـاى فةـتةاعــنح ااء ح ــنح رة ۜــجةـنف وة اب 
ؤف ذ واـــت  ق كمــــل وب ـــق ـر  ل ــــهةــالطف مةــه ـــــوب ــل ـــمف وة ۜ  وة ة مف  النفكمــــانة لةـكـا ـنح

ۜــــالبة داى ولة س  ا النف  تةالحن  رة لة اــــــكنـــنفـــــــــ  وة اجةــح  وة اد  ـــعفـنف بةــ م ه  ـــــوا  الزف هي
نف ت  واـــــبفـــــاي د  ﴾٥٣﴿ ة  ذن ل  نح ـماىــيـظيــــ عةالحن ـدة ـــنفــــــانة  ع ــــمف  كةكمـــــــــــاي

﴾٥٤﴿ ـــــــاى  ال ــوه   فةــــا  ۛشـــيف ـــــف  ـــــــخف ـ  ة  وف  ت ة نح ء كـالحن يـماى ـانة ب ـك ــلح  ۛشـيف لي عة
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ةــه ــن  نح ج  ةـه ـيفـلةـ عةاحةـنةــــلة ا يــ فاينح بة اـــه ـــائ ــان لة ة وة بف نح اا ــــال ةــه ــئ نة ا نح لة اــ ايخفوة وة
ةـه ــئ ۛسااـن  نح ا  لة ااء  ايخفـــــالبفوة ان ـــنة ا البفــــه ـــوة لة ة  وة ااء  الخةــــــنح اـــــنة ةـــه ــــت وة لة  نح وة

ة الحن لة ةــــه ــــــا ن ـمةــــــتف  اليفـــــكفـــلةـــــا مةـــ مةوة اتح ۛ  وة ة ۜ    ينة  ــــقيـــــــــنح ة ةالحن اي نح
ة  نح ةاي ائ الحن لن مة تةه كفــ وة ﴾٥٥﴿ ء  ۛشـــــلح  ۛشــــــــ ك لنىـعةا  نة    ـكف داىـــيــــهيـــــيف

وا ۛسلح م  وة لةىلح ونةـۛصـي  ۜ   عة ةب يح اا اليح  النح اــــية ةهة ينة انمةــالح ه ـــيفـلةـلح وا عةــــن وا ۛصـــــذي
ة ة الح نح يـــاي ذ ونة ــــنة  ي ــذي ةؤف ولةالحن س  رة الحن م  ــه ــــنةــعةــــه  لةــــ وة ﴾٥٦﴿ ماىـيــليـــسفــتة

الحة يـوة نةـــذي ﴾٥٧﴿ نفـ الف ي نخ ــــدح  الف العةـــيةا وة ة   وة ة لةــرة ابــمف  عةـــه ـدح ناىــيـهيـاى م ـذة
ل واـتةــاحف مة ذ ونةـــي  م ـم ـالف ؤف يـؤف الف نةــني م ـم ـوة اـغةـنةات  ب ـؤف ر  مة د  تةۛسب واكذا يف فةقة

ااال اــيح  ية ةهة اج ــيح  ق ـــب ـ النح وة ةزف بةــلف ل  كةـــنةات ــكة وة ﴾٥٨﴿ ثفماى م ـهفــب  اي ۟ـتةاناى وة يناى بي
ا نن ىـالدف ن  م ــم ـالف ء اۛساــوة يـؤف يـ ي نةـني ني ة م ـه ـيفـلةـنة عةـدف بيـنف جةـنح ل كةـه ـب ـيـلة ۜ  ذن ة نح

﴾٥٩﴿ ففـــعفـالنف  ي  ذةيفــــلة  ي ـــــنة  فةـــرة ۜ  وةــؤف حيـف ـــــ  غةالحن انة ـكـنة ماىـــيــوراى  رة
الف ج ـوة رف ف ونةـم  ي تةه ـنفـمف يةــلة نفـــئ ــلة ينة في الحةذي ق ونة وة نةاف  مف مة الفم  رةض ـق ل وب ه 

﴾٦٠﴿ يـالف ف ي دي يةــن ـة  لةــنةـمة ر  ونةكة فيـنحةكة ب ـــغف ر  او  ي جة ة لة مف ث مح ۛ ـه  يلى قةلي ة لح اا اي يهة
ةــس  الحن ةة ـنح ﴾٦١﴿ ۛ  اليفـيـونيـع ـلفـمة اث ـــنة اوا ا خ ــق ــنة مة ق ــف  يـقفـــتة واـل ــتح ـذ وا وة لىـتي

﴾٦٢﴿ ةــة  ف ي ـنح ـدة ل ـــــــــس  ـج  نف تـة لـة ۛ وة ـل  ــنف قةـبف ا م  وف ــلـة يــنة خة ــذي ـة يلى الحن  الح تةبفدي
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ي دفــــــي  كةــري ـة ن  النحةاس  ل كةـيةسف  عة
ۜ ق لف ة  اعة ة ة السح نح اـاي ا مة هة لفم  دة ع  نف ۜ ع  االحن  مة   وة

ة نح ة  اي العةــاف ــكةــالف نةـعةــلةالحن ينة وة ةــري دح ﴾٦٣﴿ ةــلة لح اعة عة ة يـون  قةـكمةة تـةـالسح باىـري
ينة فيـال ـخة ااالبةـيـدي يةـهة ل ـج ـداىۛ  لة ونة وة نةــد  لة ى وة ۛـصيـياح يراى ﴾٦٤﴿ ۙـيـعيـمف ۛسـه ـلة راى

مة ت ـــية ةــقةـوف ةار  يةـال يـمف ف ــه ــو ه ـب  و ج ــلح ااــتةـيفــالةـونة يةـول ـق ـــنح نةاــعفـالطةنة ﴾٦٥﴿

قة ةال وا ـوة بح ااـــــرة انة ة نح نةاــــنةا ۛسادةتةـــعفـــــا الطةـ اي ﴾٦٦﴿ ة الطةالحن س ـنةا الــــعفــــ وة ولةـــرحة
بحة اـــرة ت اـنة نةــ م  ن ـيفـفةـعفــض  مفـه ــ ان ﴾٦٧﴿ نةــــبةكم وة ااءة ةـونةاالـلح ـــاةۛضــا فةـرة يـسح لةــبي
ا ةـــــيح  االــية ا الح يــــــهة وا لةـن ـــــنة انمةـــذي ﴾٦٨﴿ الف ذةاب  وة مف لةـالفعة ه  نف ۟كفناى ــعفـعة يراى بي

دةــنفــع  ينةـكـوا ـون ـكمتـة ةذي ا م  الح ى فةـانذةوف الـبةـوسن ة اــ م الحن ه   رح ة انةــكـوةال واۜ ــ قةمح
اا  ية
ا ال ينة يح هة ةذي ن وا الح وا  انمة ةق  ةاتح لىۛســــقةوا ـول ـــق وة  الحن يــــوف ۙــدي داى ﴾٦٩﴿  الحن 

يهاى جي وة
ل حف لة الةكمـي صف مة لةكممف العف رف ف  يةغف نفكمـوبةـن  مف ذ كممف وة مة ۜ وة ـع  مف ي ط  ﴾٧٠﴿

ةا عة نح ضفــــاي ةمةـــرة ةةــــــانةـنةاالف ﴾٧١﴿ ة ولةالحن س  رة زاى عةـــدف فةازة فةــقةـه  فةــ وة يـوف ماىــظي
نة قف فة الشف وة لةى بةال  فة عة الفج  ض  وة ةرف الف ات  وة وة من لفـحفـية النف نةـيفــبة اةـالسحة اــنةـم  هة

ۛب ذح ــي عةـل  ﴾٧٢﴿ حةــنفـم  ا وة ا الف نفـــلةـمةـهة ةــهة نح ۜ اي ۙـه ــجة وماىـل ـــانة ظةـكـ ه ــۛسان  ولى
ية وۛبـت ـوة يـنةاف ـم ـالف الحن  الفـقي نةاف ـنة وة الفـم  ات  وة كةات ـقة ر  شف الفم  ينة وة كي ر  شف م 

﴾٧٣﴿ ــلةىالحن  ـــيـنة  عة ـني م  ـــؤف ۜالفـم  ـنةـات  م  ــؤف الفـم  ـانة  وة كة يماى الحن  وة حي ف وراىرة غة
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ة  ۛسبةأ                     ورة                   س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

د ــمفـحةــالف د   مف حن اللفحة يل  ا ـلة  الحةذي ة ف يه  مة ا ـمنـالسح مة ات  وة ض  يـف وة ةرف  الف
لة ه ــوة

لةم  ا يةعف ض  ف ي يةل ج  مة ةرف ا الف مة ج  وة ر  يةخف ﴾١﴿ ۜ ف ي ة  رة نخ  وةوة الف يم  ه  كي ير  الفحة بي الفخة
ور ـغةـالف ف  اية مة ا وة هة نف نةــنفـم  ل  م  ة ز  ايةـالسح مة ااء  وة اۜ ـر ج  فيـعفـمة ه يهة حي وةــوة م ـيـالرحة

قةالة ينة وة ةذي واكـ الح ر  ة ۜ ق لف بةلنى ينةاـأفتيـلة تة فة اعة ة بحيي السح رة ةــيةـت  أفـلةتة وة مفكمنـح ﴾٢﴿

ف ي يةـيفـغةـم  الفـال ـعة ۛ  لة ال  ذةــثفـه  م ــنفـز ب  عةــعفـب  ة   قة ة  ف يرح
ة ات ـالسح وة  من

لة وة
﴾٣﴿ ل  نف ذن م  ر  غة ا الصف لة ض   وة ةرف ا الـالف لة ة  ـبةــكذكة وة لح ير  اي ۙـيـبيـتةاب  م ـكن في ن 

ة  رة ف  غف ق  مة زف ر  وة ز ية  ينةل يةجف ةذي ال  الح ة ل وا الصح م  عة ن وا وة ائ ـانمة لن ۜ ا ول ات  مفـلة كةـحة ه 
ينةوة وف  ـ ۛسالحةذي يعة يةات فاي اج ـنةا م ـ ان ائ كة لةـعة ينة ا وللن ذةاب ـعة مفـه ـزي ﴾٤﴿ يم كف ري

ية ةـوة ى الح يـرة ت ـذي ةـــلفـع ـوا الفـنة ا ون لةـي ا نفذييمة الح لة ز  يفكةـاي ﴾٥﴿ ز  اللينفــم  ۗـ ر جف يم 
يد ـالف مي حة بح  نفــم  يةــحةــالف وةـــ ه كةـرة ۙ  وة ة لنى ص ـــهفـــقح ي اي ا ط  ــداي يــعةـــالفرة ز ــزي

قةالة ينة وة ةذي واكف الح ر  ج ـمف  عةكمــلح  د ــلف نةــهة  فة مفكمئـ ــبح ـنةـل  ي ـلنى رة ﴾٦﴿

﴾٧﴿ ۙ  اي ق  ــزحة ـــمة ة م  ـمف  ك ـلح ــتـ  ــزح  قف ذةا  م  ــــ اي ـة ۛكمنح يــد  ــدي ـــلفـــق  جة ي خة ــفي مف  لـة
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ن ونةـؤف م ــي  ىــتةــفف ال بــكف الحن  لةىـــعة رن ةــــهي ج ـــاى المف ب ـذ  ةـــة ۜ  بةـــنح يـــل  الح نة لةـــذي
اـمف يةـلةــالفة لنى مة ا اي وف بةيفنةرة ﴾٨﴿ ة  ف ي رة نخ  ة ب الف الضح ذةاب  وة ل  الفـالفعة يد ـلة بةعي

ففـنة س  خف ا خةــه ـيديــاليف مة نة الـه ـفةــلفـمف  وة ةـمف م  نف نةــسح ۜ   اي ض  ةرف الف ااء  وة ۛشأفـمة
كةـل  ذن م  مف  ب ه  ه  لةيف طف عة ق  ن سف ۛض الوف ةرف ة نةــم فاى ــۛســكنالف اـــالسح ة فيامة نح ۜ  اي يـء 

لة تةــقةــوة دة  نةا ــــيفــــدف ان ةا فةــــم دةاو ن ۜــضفــنح لى ﴾٩﴿ ۟ـنيــد  م ــبفـلح  عةــك ــةى ل ــ يةَلى يب 
لفـمةــاعفالن   ﴾١٠﴿ الـعةـــي  مةـبي وح  بةال  الـج  يةا الـه   وة ۛ  وة رة ةيف ةــلة طح يـحةــه  الفــالةـنح ۙـدي دة
ل ونةـعفـتة مة اــب  ۛسا قة غة رف ف ـــت   وة ة يـدح  د   وةـالسح نحييـۛص ل واــمةـاعفرف اـب  ال حاىۜ اي مة

اـــــا  ۛشــد  وح هةــــحة   غ ــرحي يـنة الـمنـــيفــــلةـس ــــوة ل  هة اح  وة رة ر  وة هف ﴾١١﴿ ر ـيـصيـبة
نةـيفـبة ۛ  وةــهفـــۛش ۜ  وةــطفـق ـنة الفــيفـه  عةــنةا لةــۛسلف ال ر  ل ـمةـعفـية نفــمة نح ــج ـالف نةـ م ر 
نفــم  يفـــــية ن ـ ب ه ـــــدة بح ا ذف مةهۜيـــ رة غف م ـنف يةـــ وة نةـــنف المفـــمف عةـه ــنفـــز  قفـــا ن ـر  ه ـــــذ 

اـلة ل ونةـمةـعفـية يلة نفـۛشااء  م ــية ه  مة اثي تةمة يۛب  وة اري حة مة ﴾١٢﴿ ير  عي ة ذةاب  السح عة
يل  قةلي وة ج  ان ـوة  فة

ۜـجةـالفـكف يةات  اس  ور  رة ق د  اب  وة اواوة ل  مة دة انلة  ايعف ۜدةاو ن راى كف  ش 
ا قة ة اـمةــه  الفـيفـلةــنةا عةــيفــۛضــفةلةمح ۛت مة ة وف لح مفـه ــدة ﴾١٣﴿ يةـع  نفــم  ةـال بةاد  ور كمـشح

ةنةت ـتة بةيح ت ـلنى مةــعة ةـــوف لح ا اي ة هي اابح ض  تةـــدة ةرف ةـلةـه ۛ  فةـتة ۛساةــنفـم  ل ــكمأفـة  الف ةــــاخةـمح رح
﴾١٤﴿ وف نح  النف لـة  الفج 

ونةكف لةم  ث وا ـان وا يةعف الةب  يفۛب مة ذةاب  ف ي الفغة ين  الفعة هي الفم 
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ل واـك  دف  ي انة ل ۛسبةأ  ـكـلةقة سففي يةـن ـكفمة مف ان ةتةان ـه  نح نف ية ة ۛ جة ۜـميــعة ال  مة ش  ين  وة
ور ـــغة ف  ق  نفــــم  زف بح  ر  اشفمفكمرة وا لةــكمـ وة رةبح ة   وة ـــبةــــيح ـــة  طة دةــلفـــه ۜ  بةـــر 

وافةـاةعفـفة ض  ۛسلفـرة مف ۛسيفـلةـنةاعةـاةرف ه  بة لةـيف م  وة ر  لفنةا ــالفعة ة ةـجةـ ب ه مفدح مفـتةـنح ه  يف ﴾١٥﴿

ل  كةـذن ﴾١٦﴿ اتةيف ا  ةتةيفن  ذةوة نح الثفـخة ك ل  جة ط  وة ء  م ـمف ۛشيف يل  نفـل  وة ر  قةلي دف س 
جة لفنةاـعةـوة ﴾١٧﴿ يفـجة ا مفــه نةا ــزة هةكف ب مة واۜ وة ر  الفــن  لفـفة ة لح ي اي ازاي ورةـف ـكفجة

ي اـفي هة نةه مف بةيفنةبةيف ىـق ـالف  وة ة رة ي بةارةـالح  تي
اـيـفينةا ــكذ قةــ ق هة ةى وة رة نةاــرىى ظةاه  رف ة دح

ال واـــفة ةقة بح دفــاع ـ بةنةاـرة ﴾١٨﴿ ة يـيفـالسح ۜ سي واـرة اـيـ فير  ةــيةال ـلةهة اليح يـم  اماى انـية وة نةـني
ي ادي ۛثــالحة ظةـ السفنةـيفــــبة نةا وة ار  اوا النفـــلةــفة مفـــه نةاــــلفـعةــــجةــمف فةـــه ـــۛســف ـــم 
ةار ــۛص بح قفـــوة مة ة ة م ــ  ك مفــــه نةا ــزح ة ــــمةــلح نح ۜ اي ق  يزحة ل في ن يةات  ل ــ ذن لح ـك ــــكة لة

لة دف  ۛصـــوة قة  عةـــقة بفــه ـيفـلةـدحة يـــمف  اي ةــس  ظةــلي ة اـه   فةــــنح وه ـع ـبةــــتح ﴾١٩﴿ ور ـك ـۛش
ا  مة نفـمف  م ــه ــيفــلةــــه   عةـــانة لةــكـوة ﴾٢٠﴿ ة فة لح نةـيــنيـــؤف م ــم ـــالف نةــقاى م ـري يـــاي

اـنفـم  هة ة ل ـلفـس  لح م ــــنف ي ـــمة مةـــلةـعفــنةــطةان   اي ن خ ـــؤف ة   م ـــــن   ب الف ةــرة وةــنف ه ـــمح
ينة ق ل  ةذي وا الح ع  ت مف ادف مف عة زة ﴾٢١﴿ ي ۜ  في بح كةوة ۛشكح ء حة ك لح  لنىـ عةرة يـۛشيف ۟ـفي ظ 

لة وة ۛ د ون  نفــــــــم  ة  ف ـــثفـــونة م ـكمـــل ــمفـــ لة يةالحن  ة الة ذةرح ةــال يــقة ات ـــمنـسح وة
﴾٢٢﴿ ير ف ي نف ظةهي ه مف م  نف ا لةه  م  مة ك  وة رف نف ش  ا م  ــمة ـيه  ــمف في ه  ا لـة مة ض  وة ةرف  الف

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

429



430

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

34-Sebe Süresi       /  Yaprak 05B Cüz 22 Süre 34 Sayfa 430

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٣٤﴿ وَرةو َسَبٍأ سو ﴾٣٤﴿ 430

بزح

﴾٣﴿

نفـعة تةنف لة ةــفةــوة اعةـع  الشح ة ل ـة   ع ـفة لح ا اي ه  دة نف  الذ ـنف ذةا ف ــه ۜ حةــنة لة مة اى اي عةــــتحن زح 
ير ـكةـالف بي بـح  اذةاۙ قةالةـال وامةـمف قةـه ــوب ـل ـق  ۜ كمرة ۛــحةـالف ال واـقةمف ة ه  قح الفـوة ل يح ــعةــوة

ق ـــــنف  يةــــــ  مةلفــق  ز  ةــــمف  م كمــــــرف ۜ ق ـمنـــنة السح ض  ةرف الف ات    وة ل ـــوة ﴾٢٣﴿

ين ـبيـم  ۙ االحن  ة نح اي ةـــ  وة يح ى  الوف فيـــــلنى  ه ـــعةـــــمف  لةكماـا  الوف اي لة ل ـــــــي ۛضــدى
ت ق لف اا الجفـونة عةـل ــةـسفــــ لة ة مفـمح ن ــرة لة ا تةــل  عةــةــسفــنةا  وة ة ل ونةـــمةــعفــمح ﴾٢٤﴿
بح نةانةا ـــنةــيفــع   بةـــمةــجفـــ يةق لف ة  يةــــ  ث رة قح  ۜ وة ـنةا ب الفـنةـيفـــح  بةـتةـففــمح وةــه حة ﴾٢٥﴿

ون  ق لف ينة يةـالر  ةذي ااءة  الح كة رة ت مف ب هي ش  قف ۜ بةاللفحة ة وةــه  لفــكةلح ﴾٢٦﴿ ةاح  تح يم ـالف الففة لي عة
ۛس اا الرف مة ة ـــلفــوة لح ـنةاكة اي ةــكـ ةــــــــلــةى ل ـــــــافح اس ــنح ﴾٢٧﴿ يالحن  زي يم ـالف ز ـ الفعة كي حة

﴾٢٨﴿ نةـيـشيــــبة يـــراى  وة لنراى  ــذي ة  الكنــــوة ونةــعفــــــية نحةاس   لةـال رةـــــثةــكذنح لةم 
مفكم لةق لف ﴾٢٩﴿ ا الفـــتنى هنــ مةونة ـول ــق ــيةوة عفـذة نفــوة  د   اي

ينةــت ـنفكم قي مف ۛصاد 
۟ــم  و نة ا د  يةــيـمي م   لة تةــعة لة تةـــه   ۛسا عةـــنفـر ونة  عةــأف خ ــتةـسفـوف تةـةى  وة د ـقفـسف

ة قةالة الح يــوة وا  لةكف نة ـــذي ر  ا ــهنـــــنة  ب ــــؤف م ــــنف ن ــفة انن ـــق ــالفذة لةرف ﴿٣٠﴾  وة

دةــع  نف ةـب  ي  بةـالح يفـــيةنة ــيفـذي لةوفـدة ۜ   وة ذ  الــ تةه  اى  اي ةال ـرن ونةـوف ـوف ق ـــونة    مةـم ــظح
ينةــالحة ذي بح  ۛـرة مف ج ـــ  يةه  لنى بةــــه ــض ــعفــع  بةــرف ۛ ــــقةــــ الف  ض ــــعفـــمف اي لة ق ول ـيةوف

﴾٣١﴿ وا  ـــف  ـع  ضف ـتـ  ينةاسف ــذي ـة ــتـةل لح مف لةكذ اسف ـــتـ  النف ا لة وا لةوف ينةكمبةر  ـــني م  ــؤف ةا م  ـنح
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ن ــنةال نةاـۛص حف دف مفكمدة ينة اسفقةالة بةـتةـ الحةذي وال ــكف ةـر  ت ــلح ينة اسف اواـــضفـــــذي ف  ع 
قة ةالة ـوة ينةـالح ذي ﴾٣٢﴿ ن  ااءة عة ذفجة دة اي ى بةعف ت كممف بةلفكمالفه دن ينةـم  مف ـنف مي ر  جف

اا نة ونـة ر  تةأفم  وا ل  ف  ع  ت ضف تةـاسف ينة اسف وا بةلف مةكذـلحةذي ةكذبةر  الح الـيفـر  ةـل  وة ذفــنح ار  اي هة
اــلة ة مح رة كذـالنف نة نة ب الحن ف  ا النفــ لةلة ـعةــجفـوة اداىـــــه  ال ۛس ۜدة ةــرح وا الــــ  وة امةــنح ةةـــدة

ۜكف وا ر  فة ا الف الو  جة ۜ ذةاۛبـعةــرة ةغفاـلفنةــعةــوة لة ــــ الف يلة ةــــ العففاي يــنةاق  الح نةـذي
ۛس ااالرف مة ي قةــلفـوة يةـنةا في ة ـــرف ﴾٣٣﴿ نة ـجفــلف ي ــهة وف ةزة ا كةايلح ل ونةــمةــــعفــوا يةــان ــمة

ر ونةـاف ـكف يـــــنف نةــــم  ةر  ــذي لح ف ــتفـالة  م ـ قةاي ةـرة نح ااۙ اي س ـــا ب ـوهة ا ا رف ا هيــــمف ب ــــت ـلفــمة
﴾٣٥﴿ قةال وا نة المفـثةـكذن  الـحفــوة مةـر  داىۙ وة لة الوف الىوة بيــعةـم ـب  ن ـحفـنة اـوة ة ينةــذح ﴾٣٤﴿

ثةرةكذال ة ـــــــــــق  نح بحيلف  اي نف يةيـرة قة ل مة زف ط  الرح  يةۛشااء ـ يةبفس  لنـقفــ وة ر  وة ةكنـــد  نح
اا المف مة لة د كمـوة ال ــــوة ا الوف لة ةـمف ب كم مف وة يـالح تي ﴾٣٦﴿ ية وــلةـعفـالنحةاس  لة ۛم  نة

لةه مف ب ـت  رح  نفكمـقة لفـمف ع  نةا ز  اىـدة نف انمة فن مة ة م ـايلح عة ائ كةــلة ۛصال ــنة وة لن حاى  فةا ول
ةوة يـالح نةـذي ﴾٣٧﴿ ااء  زة ا جة ف  ب مة عف ه مف ف ي الضح  ل وا وة م  ن ونةــالف عة فةات  انم  ر  غ 

﴾٣٨﴿ ي نة فاي وف عة ينة ا ول يةسف زي اج  عة يةات نةا م  ائ  ان ذةاب  م ـالف ف يكة ـلن ۛضر ونةـحفـعة
ية ۜـلة ر  د ــقفــوة ه  ة ــــــــــق  نح بحييلف اي نف يةــبفس ــ يةرة قة ل مة زف هي د  بةاـنف ع ـ م ء اـشـط  الرح 

﴾٣٩﴿ ـه  ـل ـف  خف ـوة يـ  ء  فةـه  ـنف ۛشـيف مف  م  ـتـ  ـقف اا النفـفة مة ينة ۛ وة قي از  ة ـر  الرح ـيف ــوة خة ه   وة
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ان واـكـ مة ية يةوف ه ـحفــوة ر  ة يةق ول ـيـميـمف جةـش  ائ كةـل لفمة عاى ث مح اـلن ةا ـة  الهن يح ء  اي ا مفــكـؤ للة
انةكة النف بفحة ۛ   بةلفـه ــنف د ون ــنةا م ـيح ــل  ۛت  وةـقةال وا س  ان واـكـ مف ﴾٤٠﴿ ونةـب ـعفـية د 

مة لة ك مف فةالفيةوف ض  ل ك  بةعف يةمف ﴾٤١﴿ ونة  ب د  ۛ اليةعف ة نح مفثةر كذالفج  ن ونةـ ب ه  م  ؤف مف م  ه 
ةار ـال نح ۛضــففـض  نةــعفـبةـل  لة ۜـعاى وة ى نةراح ةـ  وة ينةـق ول  ل لح واذ وق واعةـ ظةذي ذةاۛبـلةم 

ذةا ت  اي مف تفلنىـوة ه  لةيف يةات  عة قةال وانةات  ـيح ــنةا بةـان ﴾٤٢﴿ ة يـالح ت مف ب ـك  تي ا ت ـنف ب ونةـكةــهة ذح 
قةال واوة ااـاهنـمة ة ذة لح ااي ة مح ك مف عة ة دح يد  النف يةص  ج ل  ي ري ااؤ ل ـكة  رة بة ب د  ان ۛكمانة يةعف مف

ۙ مف ه  ااءة جة ا ة لح اا اي ذة ا هن ففمة ۜى ــتةـففـك  م ـ اي ينةرى قةالة الحةذي  وة
قح كف وا ل لفحة ر  اـلة فة ة مح

تة اا ان مة مف ـوة نةاه  نفيف  م 
ر س ـت ب  يةـكم اـونةـدف ااهة مة ﴿٤٣﴾ وة نف  ةاي لح اا اي ذة ين  هن بي ر  م  حف س 

ينة م  ذحةۛبكف وة ةذي ل ــنف قةــالح ۙ ــبف مف اه  مة وة ﴾٤٤﴿ اا ۛسلفنة لة الرف نفــاي لةكة م  مف قةبف ه  ۜــنة يف ير  ذي
۟ـيـكيــنة ر  ااـعفـغ وا م ـلةــبة مة تة ۛشارة مفنةا ـيفـان ب وا ر س ـــكةــ فةه  ة انةـۛف كةـيفـكةــ فةى ليــذح

ةــق  نح ظـ ـلف اي ا الع  ا اح ــمف ب كمــمة ۛ  النف تةـوة ة  حن وا ـوم ـق ـدة ىـثفـ مةل  ادن ف رة ننى وة ﴾٤٥﴿

ير ــنة ذي ة  تةــث  ةـــفةــتةـــمح ا ب ـــكح وا   مة نفمف  كمـب ــــۛصا ح ـــر  ةـــــ ج م  نف ـنح ۜ اي وةة  ةه  ايلح
ا ۛســـق  مفكمـت ــلف اةـلف مة ﴾٤٦﴿ يف  عةــــــنة يةـــيفــــمف بةكمــــلة يــذةاب  ۛشـــدة د ـــدي

لح ــكـ نف الجفكمـــــلة وةـــه ــر  فةــنف الجفـــم  ۜ اي عةـــــمف ة ية ايلح ۛ لةىــر  لنىـعةوةــه  وة الحن 
﴾٤٨﴿ ة ـــق  نح بحييلف اي ف  ب الفـقفـ يةرة ۛ ـحةــذ  ي وب   قح م  الفغ  ة لح عة ﴾٤٧﴿ ء  ۛش يد ـۛشيف هي
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نف ق لف اا لةلفت ـۛض اي مة ـة نح فةا  ﴾٤٩﴿ ا ق لف مة قح  وة الفحة ااءة ئ ـي  جة ل ـالف بفد  ا بةاط  مة يد ـي  وة عي
﴾٥٠﴿ لح  لنى الض  ۛي عة سي ن  نةفف اي يفت  وة تةدة ا اهف ي فةب مة  ي وحاي

ة لةيح ۜي اي بحي ةه  رة نح يع  اي يب  ۛسمي قةري
اوا قةال  وة ﴾٥١﴿ لة تةـوة فةـوف وا فةلة ع  ذف فةز  اى اي ا خ ـرن ۛت  وة كةان  قةـوف نف مة ۙـذ وا م  يب  ري

قة واب هي كف دفـوة ر  نففة م  ﴾٥٢﴿ ةاب ـانمة النحنىـنح ۛ وة ةنةاو ش   هي م  التح ۛلةه  يد  كةان  بةعي نف مة م 
يلة حي نة وة بةيف مف وة نةه  بةيف ﴾٥٣﴿ ية ۛ وة ل  ذ  ف ــقةبف يفب  ـالفـونة ب ــقف كةان  بةــم غة يـنف مة د ـعي

﴾٥٤﴿ ا  مة
ونة تةه  اُك يةشف  مة

لة مف ف ع  ه  يةاع  نف ب اةشف ۜ م  ل  مف قةبف ةه  نح ان وا اي ي كة يب  ۛشكح  في ري م 

ر                  ة  فةاط  ورة   س    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ة  ن حة الجف د  مف حن  اللفحة ر  ل  ات  فةاط  وة من ض  السحة ةرف الف ل  وة اع  ة  جة ائ كة لن ايي الفمة ل لى ا ول ر س 
﴾١﴿ ثفننى ث لنۛث مة ۜ وة بةاعة ر  يد  وة لفق  ف ي يةزي ا الفخة ۜ  مة ةيةۛشااء  نح ة اي لنى الحن ء  ك لح  عة ير  ۛشيف قةدي

 فةلة
لة س  م رف ا تةح  مة نف ل لنحةاس  الحن  يةفف ة  فةلة م  مة حف  رة

كة س  ۛ م مف ا ا لةهة مة ۙـي  وة كف س  مف
ا االـــا ال يح ـية  نحةاس  اذفـهة

واـــكم ر  ﴾٢﴿ ۜـــعفـنف بةــه  م ــلة هي ه د  الفعةـ وة الفـوة يز  يـحةـزي م ـكي
نةــــم  ۛت  مة ر  كملةيـفــ عةالحن ن عف يف ال ق  غة نف خة لف م  ۜ هة ق ـــــــــ يةالحن مف ز  مفكمـــرف

﴾٣﴿ ة ۜــــــالسح ض  ةرف الف ااء   وة لنمة ا اي ة ه ـــــ  لة لح ونةـكمــــؤف فةـــــنحنى  ت  اةـــــفةوة   ـــــهة  اي
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ور ـالف م  اينف دف وة ب وكة فةقة كةذح   يـ 
بةـكم ۜـقة نفـم  ل ــتف ر س ـذح  ل كة لة بف اي ع ـت  الحن  ىـوة جة رف

اا ا ية ة نحةاس ـالاليح هة نح عف اي  الحن  دةــوة
قح  ك م  فةلة حة نـحة ة رح وة  تةغ  ين  الفحة

لة نفيةا  وة ك مف الدح  نـحة ة رح يةغ  ﴾٤﴿

ة نح  اي
يفطةانة ة وح  مفكملة الشح د   عة

ة ذ وه ـفةاتح ايةـعة خ  نحةمة ىۜ اي واح واـد  ع  دف ﴾٥﴿ ور  ب الحن  ر  الفغة
ينة  اللحةذي

مفكف والةه  ر  ذةاب  فة عة ﴾٦﴿ بةه  زف ك ون وا  ح  نفل يـة اب  م  حة ۜ الصف ير  عي ة السح
الجف ۟ــوة ير  بي ر  كة ينة انمةـۛش ةذي الح ۜ وة يد  ل وان وا ــدي م  عة ات  وة ال حة ة مف مةـ لةالصح ة ـه  رة ف  غف

يح  نفـمةــالفة عة ه ـلة نةـز  وء  ا ه ـفة هيـل ـمةـس  ان ةـۛسناىۜ فةـحة رة ة ا نح لح  مةالحن يةۛشااء  نفـ ي ض  ﴾٧﴿
ة نح اي ية ي مةــهفــوة ۜـۛسـمف حةـه ـيفـلةـكة عةـس ـففـبف نةــهة ذفــتة لةــۛشااء   فةــية نفـدي ات  رة

الحن  ة وة ۛسذييالح يةاحة فة لةـي الرف اباىـت ــالرح  ير  ۛسحة ثي ﴾٨﴿ ة يم ـعة الحن اـب  لي ونة مة نةع  يةصف
ل كةكـ ذن لنى بة نةاه ـــقفـفةس  ۛض بة ه ــب  اـنةــيفـيةـاةحفــت  فةـيح ـد  مةــلةـاي ةرف دةـالف ۜ عف ا ت هة وف مة

يــــانة  ي ـكـنف ــمة ةــع ـــد  الفـري ةـع ــالف فةل لحنه ةة  زح لةـميــة  جة زح ه ـــيفـــيعاىۜ اي ﴾٩﴿ ور ـش ـالنح 
ك ر ونةـية مف د ـصفـية ةـكةـالف عة ل يح ب  ـل م  الطح مة الفعة ح   وة الـ  ة فةـيةالصح ينةـع ـرف الحةذي ه ۜ وة

﴾١٠﴿ ة يــذةاب   ۛشـــمف عةـه ــــةات  لةـــيح ـــالسح مةـدي ۜ  وة اــكذـد  ور ـب ـية وةـكة ه ـئ ـر  ا وللن
ۜ اجاى وة الزف الحن  اب  ث ــت نف ـم  مفكمقةـــلةــخة وة ة ـــرة ة جةـة  ث ـفةـطفـن  نفـم مح لةـمح مفكمعة
ر  ة مح عة م  مة تةــا نف نفــم ل  ـم ـــحفـاتةـوة لة ب ــۛضـثنى وة ة لح ا ي ـم ـلفـع ـع  اي مة ۜ وة ةـعةـهي نفـمح م  ر 
﴾١١﴿ ي  لة نف ص ــقةـنفــوة يــع   م  في ة لح هاي اي ر   م 

ل ـك  ة ذن نح ۜ اي ر ـيـسيـــ يةالحن  لةىـعة كةـتةاب 
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ذةا هن وة ا ية مة ي الفـتةـسفـوة ۗ هنـحفــبةـو  ان  ا عةــرة ب  ف ــذة ات   ۛساائ ـذف اب ـــغ  ۛشـرة ه ــرة
تة ج ـــتةـسفــوة ر  ونةـخف م ـح  ا جةـــلفـم  ۜ وة ىـماى طةــحفـــونة  لةـل ــكم أفـلح  تةــنف ك ـــاج  ياح ر 

نفــم  ونةــبةـلفـةى  تةـيةــلفـح  تةـــس  اۛ  وة ىــهة اخ ـــه   مةــيـ في لفكةـــف ـالف رة واـتةــبفـتةـرة ل ـوة غ 
ة ج ـول ـي  ة ف ي لةـيفـالح ي ـالنح وة ار  ة ج ـل  وـهة ارةـالنح هة ﴾١٢﴿ ل هي ة فةضف لح لةعة ك ر ونةكموة مف تةشف

ل  م كمذن رة ف ي ة ۛسخح ۙ وة ل  ةيف ۛس  الح مف  الشحة

رة  ك لح  مة الفقة ل  وة ةجة ي ل  ري ۜى يةجف م ۛسمحى
ا ونةـكمل ـيةمفمة بـح  ةــم ـه  الفــ لةمفكمالحن  رة الح ۜ  وة ينة تةـلفك  ع ــذي هيـــنف د ون ــونة م ـدف

نف تة ع وه ـاي يةسفـدف ااءةـمةـمف لة وا د عة لةكمع  ۛ وة ۛسـمف واــم ـوف ع  ﴾١٣﴿ نف ق  ۜـطفـم  ير  مي
ۜكنكمرفــش ـب  مف ااسف اب ـتةــمة يةكمــوالةـجة ۜ وة مة الفــــمف و نةكذـــة   يةـمةـينــــق ــوف ر  ف 

ا االــيح  االــية ـــف ــم  الفـــت ـــنحةاس  النفـهة لةىــقة ااء  اي رة ﴾١٤﴿ ي  لة ۟ ل ـثفـكة م ـئ ــبح ـنةـوة ير  بي خة
نف ية مفكمــبفــــــه  ذفــــأف ي ـــۛشـــــاي ﴾١٥﴿ ۛ الحن   الحن  الفــــــه وة يد ــميـحةـــالف يح ـن ـــغةـــوة

﴾١٧﴿ ا ذن مة يـــــعةــــــــ ب الحن  لةىــــــكة عةــــل  وة ز ــــزي ﴾١٦﴿ ية ۛـجة لفق ـخةـأفت  ب ـوة يد  دي
لن اـل ـمفــح  ىـاي هة لة تة رة ا خفــــــوة زف ة    و  رة از  ر  وة ۜى ــــز  نف تة رن اي ع  ـــــوة ة ـــلةـقةـــثفـــم  دف

ينة ةذي الح لةــه  ۛشــنفــلف  م ــمةـحفــلة ي  ء  وة بنـــق  انة ذةاـوف  كةــيف ةـرف نح ا  ت ــۜى  اي ر ــنفــمة ذ 
كحنــــتة ىـزة نة ـــۛشــخفــية ةوف بح الــيفــغةـ  ب الفمفــه ـرة ةـقة ب   وة وا الصح ۜ   وة مةــلنــــام  نفــــو ةة

﴾١٨﴿ ةـــــفة ا   يةــــا  نح ۜ   وةـــس ـــــــففـــنةـــى   ل ــزة كحنــتةــــمة ر ـــيـصيــمةــالفالحن  ى ــلة اي هي
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لة ﴿٢٠﴾وة لة  وة
الـل ـالظح  لة ات  وة ۙـمة نح ور  ﴾١٩﴿ اية مة تةـوة ى و يـسف من ةعف ۙ الف ير  الفبةصي وة

ا ية مة يـتةـسفـــوة ةحف و  ةمفــالف الف لة وة ااء  ة ــية نح ۜ اي ات  ةوة الحن ﴾٢١﴿ الفـالظح  لة ۛـلح  وة ور  ر  حة
نف اينف ۛتـال ﴾٢٢﴿ نفـي  ــع  مة م  اا النفـية سف مة ۛ وة م ـۛت ب ـۛشااء  سف ب ور ـالفق  نف ف يـــع  مةـم 

ا ة نح ۛسـاي يــقح  بةــحةــاكة  ب الفـنةــلفــا الرف نةــشي يــراى  وة اينف م ـذي نفـــراىۜ  وة ﴾٢٣﴿ نة ة لح يــاي ر ـذي
نف يـ  اي ةـــكفدف ــقةــوكة  فةـب  ذح ــــــكفوة ۛب ذح ﴾٢٤﴿ ة ا  ة خةـــمح لح انةـيــلة فيـــة  اي يــهة ر ـــذي

ب  ب ـالـوة ر ــزح  ة يـــالح تفـــه ـل ـبفـنف  قةــ م نةــذي ااءة ۛ  جة نةات ــيح ـبةـالفـمف ب ـــه ــل ـمف  ر س ــه ــمف
ة الخةــث  ةـمح ت  الح ينة ــذف وا فـةكفذي ر  ۛفـــيفــكففة ﴾٢٥﴿ ب الف ر ـيـنيــم ــالف تةاب ــك ــوة

ةرة ــــمف تةــــلة ال ة النح ةـال نةـــــم زة لة ــــــــ  النفالحن ۛـــسح ااءى ااء   مة مة ﴾٢٦﴿ ۟ـيــكـــانة نةـــكـ ر 
د ــج  دة جفــاةخفـــفة ات ـــمةــهي  ثةـــنةاب ـرة ان ــلف فاى الـل ـتةـخفـ م رة اۜ ـوة ال ـبةــج ـالف نةـم  وةهة

م  ةـال نةـوة اس ـنح ﴾٢٧﴿ ح ــبي ان ـاللف ف ـل ـتةـخفـر م ـمفـيض  وة ود ـوة يب  س  ابي رة غة ا وة هة
ة الحن ال ةنفـوة الف اابح   وة وة ة ان ـاللف ف ـل ـتةـخفـ م ام  ـعةـدح ل ـكف ه ــوة ةـذن نح ۜ اي ا يةـكة ىـۛشـخفـمة
اي نحة ﴾٢٨﴿ اـــلةـــع ـــه   الف بةاد ـــــنف  ع ــــم  اۜ  ـــــمن ةؤ ل نح ة اي يـــــــــ  عةالحن و ر ـف ـــ  غةز  ـــزي

النف واــفةــوة ق  ة يــــــــالح ةـوا الـام ــقة ال  وةالحن اۛب ـــتةـــــكنونة ــل ــــــتفـــــــ يةنة ــذي وةةـلنــصح
﴾٢٩﴿ قفـــم  زة ارة ة عةــمف  س ــنةا ه ـــمح ى  وة ن ــراح ج ـةى  يةـــيةـلة ةى  لةـونة ت ـرف ارة ۙـب ـنف تةـجة ورة
﴾٣٠﴿ فح ــي ـل  ه ـمف ا ج ــه ـيةــوة يةـورة يدة ه ـمف وة ل ـنف فةـمف م ـزي ةـضف نح ور ه  ـهۜي اي ف  ك ور ـ ۛشغة
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ا ل مة ة الح حةذييوة ااــيفـي الوف الفــــتةاب  ه ــك ـالف نةـم كة  ــيفـلة اي نة دح  قاىـــۛصـــــقح   م ـــحةــوة
ثفــث  رة ة الوف نةاــمح ﴾٣١﴿ ة ــــدة يفـــنة  يةـــيفـبة نح ۜ  اي ةه  ر ــيـصيـر  بةــيــبيــخةــهي  لة بةاد ــع ـــ ب الحن

هۛيـل  س  نةفف ةـــك ــالف ينةــتةاۛب الح نةاۛ ـع  نفــم  نةاـــيفـفةـطةـاصف ذي م ــال ـمف ظةــه ـنفـم ـفة بةاد 
ۜ الحن  م ـص ـــتةـــقفـمف  م ـه ـنفـم  وة ۛ  وة ات  ب ــــيفــخةــالفـق   ب ــــمف  ۛساب ــه ـــنفــد  ن  ذف ا ـــرة

دف نحةات  عة خ ـن  ية جة ا ي ـل ونةــدف ةــحةــهة نةـلح وف ﴾٣٢﴿ الفــل كة ه  ذن ل ــفةـوة ۜـبيـكةـالف ضف ير 
يــحة ر ــري ا ــيـفي رة م ـ الۛسنفــم هة ل  ب ـــهة نف ذةـــاو  ل ـــوة ل ـــؤف اــيـفي مفــه ــاس ـبةـــؤىلاۛ وة هة

قة حن د  ـمفـحةـل وا الف اـوة ةـــــۛب عةــــــي الذف هةذيي الحةل  ۜــــحةـــــاالفـنح نة ة زة نح ة اي بح اــنةـــرة ﴾٣٣﴿
ة ةــي الحةذيياللح الف نةاـــلح امةــــم ــ دةارة ۛــل ــضفــنف فةـــة   م ــــقة هي ﴾٣٤﴿ ۙـكمـۛش ور ـف ـغةـلة ور 

ة الح ينةــوة ذي ﴾٣٥﴿ ا ــيـفينةا ـــسح ـمةـلة ية يةـــۛصـنةهة لة اـيــ فينةاــسح ــمةـب  وة وب ـغ ــل هة
فحةف  ي خة لة وة والةكف ر  ةــهةــار جةـمف نةـه ـــفة ي ـنح ۛ  لة مف  فةــقفـمة ه  لةيف ى عة وت واـضن يةم 
ه  مفــــوة ﴾٣٦﴿ اب ــ عةنفـــم  مفـــه ـنفـعة اۜ ــــذة ل ـكفهة ي ك ــــجفـــكة نةـذن ة ــزي ۛــف ــكفلح ور 
ةاــك  نح خ ـطةـصفـية ۛـيـفي ونةـر  ا ااهة ةنة بح جفـالخف  رة يــيفـحاى غةــال ـۛص لفـمةــعفـنة نةاـر  الحةذي رة
م ــكم لةــمةـعفــنة ۜ  الوة اكمرفـمح ـعةـمف ن ــل  ة ذةـتةـية مف مة يه  ر ــكح ة ذةـنف تةـ مةفي اـــكح جة وة اءةـرة
ة نح ة اي الحن ﴾٣٧﴿ ةـال يـنح ۜ  فةــذي ا ل ـــوا فةـوق  ذ ــر  ةا ل ـــلـمة ۟ــيـــصيـــنف نةــــنة  م ـيــميــظح ر 

﴾٣٨﴿ ةـيفـم  غةــال ـعة ةـب  السح نح ۜ اي ض  ةرف الف ات   وة وة يـه  عةـمن ور ـلي د  م  ب ذةات  الصح 
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ية لة يد ـوة زي وة ي ه  لةك مف الحةذي عة ئ ۛف جة ا لة ۜ ف ي خة ض  ةرف نفالف رة  فةمة ه  كةفة لةيف ۜ فةعة ه  ر  ك فف
ر كـ ه مففف ينة ري اف   الفكة

دة كم نف مف ع  ر ه  مففف بح ه  يةرة لة تاىۛ وة قف مة ة لح يد ـ اي ينةـالف زي ري اف  كة
اليفت مف ق لف ك م  الرة ااءة كة رة ينة ش  ةذي  الح

ونة ع  نف تةدف ۜ د ون  م  ونييالحن  ﴿٣٩﴾ الر  ة لح  اي
ۛساراى خة

مفــه  اذةاخة نةـمة وا م  ض  لةق  ةرف ك  ف يـمف ش ـه ـلة المف الف ة رف تةـمنـالسح ۛ  المف ان ات  نةاـيفــوة
ضاى بةعف لنى تةاباى فةه مف عة ه ۛ  بةلفـنةـيح ـبة ك  نف نف ت  م  ةال  د ـع ـية اي مفـه ـض ـعفـونة بةـم ـالظح

ة  نح ةاي ك الحن س  ات   ي مف وة من ۛض النف السحة ةرف الف ۛ وة تةز ولة ﴾٤٠﴿ ة لح وراىــــــــــــ غ اي ر 
يماى لي حة لة الةــئ ـــوة نفــنف زة اا اي ا م ـه ـكفۛسـالمف تة ةـعفـنف بةـد  م ــالحة نفـمة نح ۜ اي هي انةـه  كةــــد 

ال وا ــۛسـقف وة ه ــئ ــمف لةـه ــان ـمةـدة اليفـهفـ جةب الحن م  ااءة يـمف نةــنف جة ر ــذي ﴾٤١﴿ وراى ف  غة
ادة  ازة مفـه مة ةــون ــكمـيةـلة ى م ــالهف  نح ىـايحف نفـدن مف نةـالف مة دة ه  ااءة اجة ة ير ـم ۛ فةلةمح ذي

ت  ض  يــ ف بةاراىـكذـايسف ةرف مةالف الــكذـ وة ةـرة يق ـيح ــــسح لة يةحي ـي  ۜ وة ﴾٤٢﴿ ة لح ۙـف ـن اي وراى
لي ة ةوح ۛـالف ينة ةر  ــكفـمةــالف ب ئ ـيح ـالسح ة لح ة س ـظ ـــنفــلف يةــهةـهۜي  فةــل ـاةهفــ اي ةــر ونة ايلح ۛتـــنح

يلى وي تةحف ةــس ــدة  ل ــــج ــنف تةــلةـفة لةـ تةبفالحن ت  ــــنح يلىۛ  وة دةـتة نفـدي ةـل س  ج  الحن  ت ـنح
لة يـمف يةـالوة وا ف يـسي ض  فة ر  ةرف واـظ ـنفـيةـالف  ر 

ينة اق بةة ـانة عةـكة ۛفـيفـكف ةذي الح ﴾٤٣﴿

ه  زة ج  ل ي عف كةـــه ـل ـبفـقة نفـــم  اــمف  وة ة ـــۛش وا الـان  ةــــمف ق ـــه ـــنفــم  دح ۜ  وح مة ةى الحن  انةـــا كةـوة
﴾٤٤﴿ ء  ف ينفــم  ات    ۛشيف وة من   السحة

لة ۜ ف يوة ض  ةرف ةه  كةانة عةالف نح يماىـ اي يراىـقة لي دي
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نف لنك  وة ي  لةوف ذ  ؤنـوة اـب  النحةاۛس الحن اخ   مة

ا ۛسب واكف كةـتة مة لنى  رة ا عة هة ر  نف ظةهف  م 
ة اابح ة ـدة

﴾٤٥﴿ ر  مفي ؤةخح  اى ه  لن ل  اي ۛى الجة ى ااءة فةا ذةا م ۛسمح مف جة ل ه   الجة

ة نح ة فةا   الحن
هي كةانة بةاد   ب ع 

يراى بةصي

                ُسوُرُة ٰيس                  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

لنى عة ﴾٣﴿ نحةكة لة ۛسـم ـالف نةـم ـاي ۙـيـليـرف نة ﴾٢﴿ انن ـالفوة  رف يم ۙـحةـالف ق  كي ﴾١﴿ ۜ ينسا
ماىـت ــل  رة قةوف ذ  نف ﴾٥﴿ يـنفـتة يـعةــلة الفـزي يم ۙز  ـزي حي الرحة ﴾٤﴿ يم ۜـقيـتةــسفـرة اط  م ـص 

ة الفـــدف حةـــقةـــلة ل  ــــقةــــقح اىـــعةوف لن ﴾٦﴿ اا ا نف ا ذ ــمة بة اف مفـه ــفةمف ــــاؤ له ـرة ان ونةـل ــ غة
ةا نح ينةا ـلفــعةـــجةاي لىـــمف الغفـه ــق  نةاــالعف فاي لة ﴾٧﴿ ي ــه ـ فةمفــه ر ـثةـكذال ن ونةـمف لة م  ؤف

جة نفلفنةا ــعةـوة يف ن ـيفـبة م  مفـدي يــال ه  ﴾٨﴿ قةـه ـفة ةذف لةى الف مفـ فةان ـية اي ح ونةـقفـ م ه  مة
ر ونةـص ـبفـي  م ــۛس ى  وة ى فةــمف  ۛسـه ـف ـلفـخة نفـــداح مف لةــه ـ فةمف ـــا ه ـنةـــيفــۛشــاةغفـداح

ااء  عةــوة ۛس النفــه ـيفـلةــوة تة ذةــمف ءة م ــــ ي مف لةــه رف  ذ ــنفـمف ت ــمف المف لةـه ـرف ونةـن ـــؤف ﴾٩﴿
ة نح ا ت ـاي ةــر  مة ذ ـنفـمة ية عةــبةـن  اتح ش  خة رة وة كف نة الذح  من حف ه الرحة رف ۛ فةبةشح  يفب  ﴿١٠﴾ ب الفغة

ةا نح ن  ن ـنة اي ـي ـحف نـةـالفمة حف تنى وة ب ـت ـكذوف ﴾١١﴿ الجف رةــف ـغفـمةـب  يـكفر  ــة   وة م ـري
﴾١٢﴿ ةـا قةـمة ة وا ـم  دح ث ان ه ـوة ۜ  وةــارة ة ۛشــكـمف ء ــلح ينةاه  ـيفـۛصـالحف يف مة فاي ۟ـيـبيـام  م ـاي ن 
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ۛسـالفم  ۛـرف ل ونة اضف بف لةــوة اۛبـلى الصفـثةــمف مةــه ـر  يةـــقةــــالف حة اــــرف ذفجة هةـة ۢ  اي اـاءة
ۛس ذف الرف اا ايـلفــــاي ة ب ــــكفـــن  فةــيفـــــنةـــم  اثفـه ــيفـــــلة نة ا  فةــــو ه ــذح زف نةاــــعةـــمة ة زح ﴾١٣﴿

اواـال ـقة ةمف ــت ـنف ا الـ مة ايلح ﴾١٤﴿ اواـقةــث  فةــثةال ـــب  اا ل  ة نح ۛســمف م كمــيفـــلة اي اــ اي ونةـل ـرف
﴾١٥﴿ لةـثفـر  م ـۛشـبة اا النفزة مة ن ل نةاۙ وة من ب ونةـ م  الرحةحف ذ  كف تـة ة لح نف النفت مف اي ۙ اي ء  نف ۛشيف

مة اا ــــيفـــلةــــا عةــوة ةنة لح اي ﴾١٦﴿ بح وا ـال ـقة ام  ــلةـعفـ يةنةاــرة ة نح ۛسـم ـمف لةكمـيفـــلة اايـاي ل ونةـرف
ةـقة نح اوا اي ةــطةـــا تةـال  نةا ب ـيح ۛ لةكمـــرف واـه ــتةـنفــمف تةــنف لةـئ ـــمف ﴾١٧﴿ غ  الف ين ــالفبةلة بي م 

ا ال واـقة  ائ ر ـطة
مفكم ﴾١٨﴿ ة نـح ج مة ةكملةنةرف نـح ة سح لةيةمة ذةاب كممف وة ةاعة نح يم  مف م  اللي

ا جة نفـــم اءة ـــوة  ﴾١٩﴿ ئ كمــعةـمة ۜ ال ت ــنف ذ كح ــمف ۜ  بةلفــرف نف مف م  م ـمف قةـت ـال ف ـوف ر  ونةـسف
ۙـم ـالف ينة ۛسلي رف يــمةـاالفـۛصــالقف ج  ة  ـــنةـدي ىـسفـــل  يةـرة ةــا قةـالة يةـقة عن م  اتح واــب ــوف ع 

مة يةــال ـوة ﴾٢١﴿ ة اي وا مةــتح ية نفـب ع  ه ـمف الجفكمـل ــةـسفـلة ونةــتةــهفـمف م ـراى  وة د  ﴾٢٠﴿

ة ال ءة نفذ   ــخ ــتح م  ﴾٢٢﴿ ا العف ةــب ــلة ي  فةــد  الح نيــطةــذي لةـرة جةــه   ت ـيفـــي  وة اي ونةـع ــرف
مفـت ـعة ه  ل ـــد ون  نف ي ـهةـهاي ان دفــةى  اي ن ن   ر  من حف اــي ۛشــنحيـن  عةــغفـرح  لة ت ـض ـ ب الرحة فة
اي ح ن يــاي ﴾٢٤﴿ اي ح ن ذاى لةــاي ي ۛضـــي اي ن ـيــبيــل  م  لةـفي ﴾٢٣﴿ ي ـيفـۛش لة ۛ ذ ــق ــنفـــاى وة ون 

ي خ  لةـقي ةةةۜ ـالفجة ل ـادف يــۛت قةــيفـيةالة قةالةنح مي وف ﴾٢٥﴿ نفت  بح  انمة ۜـفةاسف ك مفـب رة ون  ع  مة
﴾٢٧﴿ ا غةــب  بحييي ــلي رةــفةـمة جةرة نة الفــلةـعةــ وة ي م  ميــكفـم ـني ينةـرة ﴾٢٦﴿ ۙ ونة لةم  يةعف
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اــ السحةنةـــم  ء امة اا مة لفـــــالنفوة م ـــقة لنىـــــنةا عةــــــزة نفــــهي  م ــــوف هي  م  د  د ــــج  نف بةعف نف
نف  ۛصـــانةــكـاي ة لح اح ـــحةــــيفــــتف اي ةى  فةــــةى وة مفــا ذةاه ــدة ﴾٢٨﴿ ةا  ا ك نح مة ينةــم وة لي ز  نف

ةى عةـسفــاحةـية ا يةـبةــع ــالف ىـلةـــرة ۛ  مة س نفــم مف ـه ـيـأفتيــاد  ول ـ رة ﴾٢٩﴿ ام  ونة د ــخة
ا ــــمف يةـــلة ال وف مفــه ـلةـبفـنةا قةـــكفـلةـمف الهفكفرة ﴾٣٠﴿ ة لح نةـهفــتةـسفـهي يةــب واــان ـــكفاي ؤ ن ز 

اينف ك  اجةــلح  لةـوة ة ع ـيـميــمح ﴾٣١﴿ نة ة ر ون  الــق ـالف م  ج ــمف لة يةـه ـيفـلة مف ايـه ــنح ع ونةــرف
ية ان ض  الفم ــه ـــة  لةـــوة ةرف اــيفـيةـة ۛ  الحفــتةــيفــمةــ الف نةاهة ﴾٣٢﴿ يف ۛضــنةا م ـلةدة ۟ــحف ر ونة

جة اــفي نةاـلفـعةــوة نحةات ــجة يهة ﴾٣٣﴿ الخف جفـوة احةــنفــنةا م ـرة ى فةـهة ونةـل ـكمأفـه  يةــنفـم ـباح
ل واـكمأف ـيةـل  ﴾٣٤﴿ نف العفـيــخيـ نةم  فةـــل  وة ةـنةاب   وة يــجح نةا في ۙـي ـع ــالف نةـــا م ـهةـرف ون 
انةـبفـس  حة ﴾٣٥﴿ ة نفــم  اعةـــمةـث مة هۙي  وة يــه  اليفــتفـــلةـم ـر  ۜ  الفةــه ـدي ونةكمـشفـلة يةـمف ر 
مفــالنف ه  ف س  ي خةــالحة اجة ك ــلةـذي وة ةزف ةــقة الف ا م ــلح ا ت ـهة ة م ـب ــنفــمح ض  وة ةرف نفـــت  الف

ية ان ةم ــه ــة  لةـــــوة ۛ  نةـيفـــــ الح ةـــنفـــخ  م ـلةسفــل  ارةــــه  النح هة ﴾٣٦﴿ م  ا لةـوة ة ونةـلةـعفــية مح م 
ال ةــوة س   تةـشح ي  ل ـجفـمف تةـم ـري ل ــلة رح ــقةـسف اۜ ذن كةـهة ﴾٣٧﴿ ذةاـفة مف م  ا  ۙـظفـه  ونة ل م 

الف ةـــرة  قةـمةـقةــوة نة دح لة  حةـــا ه   مةـرف تحنىـــــنةا ز  ﴾٣٨﴿ الفـقفـتة يز  زي الفعة ير  م ۜـيــليـعةـدي
ال ةـلة ي لـةـبةـنفــس  يةـمفـشح اـغي كة دفـــا النف ت ـهة ر  ﴾٣٩﴿ ادة الف عة ج ون  الفـكة يم ـع رف دي قة

﴾٤٠﴿ ةــمةـالفقة الح لة ةـــل  ۛساب ـيفــرة وة ك ــــق  النح ار ۜ وة ح ونةــبةـسفـك  يةـلةـــي فةـلح  فيــهة
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خة نةاـوة لةقف ﴾٤١﴿ مف يةة  لةه  ان ةا وة ة نةاــلفـمةـحة النح يح مف ف يـتةــذ رح  ۙـشفـمةـالف لفك ــف ـالف ه  ح ون 
اينف نة قفــغفــأف ن ــۛشـــوة يـلة ۛصــمف  فةــه ــر  خةـري ﴾٤٢﴿ مف نف م لةه  اـثفـ م  ب ونةكفرفــية ل هي مة
حف ة رة لح مةـةى م ــمةـاي ةا وة لنىاى ــتةاعـــنح ن ـــيـ حياي ﴾٤٣﴿ لة ه مفـه ـلة ۙـقةــنفــمف ي ـــ وة ذ ونة

ذةا قي اي ةـه ــلة يلةـوة ابةـق ـــم  اتح يـــنة  اليفــيفـــوا مة اكمـــدي مة مفكمــفةـــلفـــخة مف  وة ﴾٤٤﴿

يةنفــم مف ــيه ـأفتيــاتةـوة مة يةــــة  م ـــ ان بح ات  ــنف ان مفــــه ــــرة ﴾٤٥﴿ حةـلة لحةك مف ت رف ونةـعة م 
ذةا اي اـوا م ـق ـف ـمف النفـه ـلة يلةـقي وة ة قة مح زة م ـك ـرة ﴾٤٦﴿ ة لح  اي

ا م ـان وا عةـكف هة يـنف ضي ر  نةـعف
يةۛشااء ـلة وف ۙ ةـ قةالحن  ينة ـالة الح وا ل كفذي ر  ةـــفة ينة انمةـلح اــذي نفـــم   مةــع ـــطفــــن  وا الـن 

ول ـوة ية ذةاـى هنـتنـونة مةـق  ﴾٤٧﴿ نف ه ۗ اينفـمةـعةـ الطفالحن  ة  ت مفـال لح ياي ين  في بي ل  م  ۛضلة
ا ية ة ۛصر ونةـــظ ــنفـــمة لح اح ـحةـيفــ اي ةىــةى وة دة ﴾٤٨﴿ نف  د  اي عف ينةـمف ۛصـت ـنفكمالفوة قي اد 
ص ــونة تةـيع ـطيـتةــسفــلة يةـفة اىـيةــوف لن اي ا لة ةى وة ﴾٤٩﴿ ذ  مف تةأفخ  ونةه  م  صح  مف يةخ  ه  وة

ـخة ن ف  ور  ف ي وة مف فةا ذةا الصح  نة ه  اث  م  دة ةجف لنى الف مف اي بح ه  رة ﴾٥٠﴿ مف ل ه  ۟ الهف ع ونة ج  يةرف
يفـقة قةـ مةنفـــم نةا ـثةـعةــنف بةـنةا مةـلةـال وايةاوة اــنةاۢ۔ هن د ـــرف ا مة عة ذة دةــوة ﴾٥١﴿ ل ونة يةنفس 

ة ۛصتفـانةــاينف كة اح ــحةــيفــ ايلح ةىــةى  وة دة ﴾٥٢﴿ ن  من حف ۛسل ونةالرحة رف قة الفم  ۛصدة  وة
ت ــيةـالفـفة مة  لة م ــــلةــــظفــــوف ﴾٥٣﴿ يفــع  لةـيـميـ  جةمفـه ا ذةا ــفة ر ونةـــۛضـحفــا م ــنةــدة

﴾٥٤﴿ لة  ت ــــيفــس  ۛشــــففـــنة ة مةــــجفــــاى  وة لح نة  اي وف ل ونةـــمةــعفــمف تةــــت ـــنفـــكما ـزة
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مفـــه  ﴾٥٥﴿ ة الصف نح اۛب الفـــاي ةــــجةـحة مة ــيةــــالفة  ـــنح ۛـه ــكناـل  فةـــغ ــي ش ــ فيوف و نة
مفــه ــلة ﴾٥٦﴿ ا ج  وة الزف ي ظ ـــه ــــوة ل  ــــمف في اائ ىـلةــعةلة ةرة ةــك   م ـــ الف نةـــكنـــتح ؤ ن

م  قةــۛس لى م ـــــلة بح نف ـــــوف رة ﴾٥٧﴿ ي ا فةاـــفي ة   وة لةـــكن هة ا يةــه ـــهة ة ع ــــمف مة ۛـــدح ونة
دفــاللةمف العف هة ﴾٥٩﴿ امف مة ـــيةـالفتةاز وا ــوة ا الفــــيح   الوف م ــجفــم ــهة ونةـــر  ﴾٥٨﴿ حي يم ـرة
وح ــعة د  تةــــبةاـمف يةكمــيفـلة اي ي اندةمة النف لة ةــــب ـعفـناي وا الشح ةـطةـــيفـد  نح ۛ اي مفكمـه  لةــانة

لة ةــوة دف الۛضلح قة ﴾٦١﴿ الن  اعف ۜي هنـب ـوة وني اط  م ــد  رة تةـذةاص  يـسف م ـقي ﴾٦٠﴿ ۙـيـبيـم  ن 
هي ذ ــــهن ﴾٦٢﴿ نـف ى  ــب ــج  مف كمم  ل ونةـــق ــعفـوا تةــون ــكممف تـةـــلةـفة ال راىۜ ـيـثيـــكفلح

هةــلةــايصف مة  ب ــيةـاالفـوف اـــوف مفــت ــنفـكم مة ﴾٦٣﴿ ةـهةـجة ة م ــنح ي ك ــالح ونةــوعةـمف ت ـت ـنفـتي د 
مة نةـيةــاللف اىم  ـت ـخفــوف لن ا ه ـ الففعة ت ـوة مف وة اا اليفـم ــلح ــكةـه  مفــه ــي ديـنة ﴾٦٤﴿ ر ونةـف ـكفــتة

لة اء ـۛشاــوف نةـوة ﴾٦٥﴿ تة ج ــهةــشفـــــوة ا ـــمف  ب ــه ـــل ـــد   الرف ونةـب ــس ـــكفــوا يةـان ــكـمة
﴾٦٦﴿ اىـنةا عةــسفـمةـطةـلة مف  فةاسف لن ي ن ه  اطة  فةاةنحنى ي ـبةـتةـالعف رة وا الصح  ر ونةـق  بفص 
ى ياح م ض  لة نةــوة ۛسـاء   لةـۛشاــوف لنى مف ـنةا ه ــخفـمة واـمف فةــه ـت ـانةـكةـمةعة تةطةاع  ا اسف مة

نف مة ه  ن ـن  وة رف مح  ه  ف يـعة سف كح  لف نـة ۜ الفةـالفخة ل ونةــق ـعفـلة يةــق  ﴾٦٧﴿ ية لة ج ــوة ۟ــرف ع ونة
ا عة مة ةــوة ا يةــعفـشح ـنةاه  الــمفـلح مة ي لةـبةـنفـرة وة ذ ـــه ۜ اينف ه ـغي ة لح انن ــق ر وةـــكك وة اي رف ﴾٦٨﴿

﴾٧٠﴿ ية كةانة نفـرة مة ذ ـنفـي ـل  ى وة ياح ةـح ـحة ل  عة قح وف ينةـالف لةىـالفقة ري كةاف  ﴾٦٩﴿ ۙـيـبيـم  ن 
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ال ك ونة مة ا وف لةمف يةرة ةا الوة نةا النح لةقف ا خة ة مح مف م  لة لةه  م  يف تفـعة يـال ااـدي نف نة اماىـال اـفة عة مف لةهة ه 
الةه مفوة يهة ﴿٧٢﴾ في ة ذةلح الةـوة ارةــنفـم ـمف فةـه ـلفنةاهة  هة

م  مفــه ـوب ـكم ايةـنفـوة ل ونةـكم أفـهة ﴾٧١﴿
ة اتح ةىــهةــ انل الحن  نف د ون ــذ وام ــخةــوة ﴾٧٣﴿ ــمة ك ر ونةـنةاف  يةشف ۜ الفةلة ۛشار ب  مة ع  وة

ية ه ــع ونة نةـيـطيـتةـسفــلة رة ه ـصف ۙ  وة د ـنفـ ج مفــه ــلةمف ــمف ﴾٧٤﴿ مف ي  ةه  لح ۜـلةعة نفۛصر ونة
﴾٧٦﴿  فةلة

نفكة ز  ةا يةحف نح ۢ اي مف ل ه  لةم  قةوف ا نةعف رح ونةـي  مة ا س  مة ل ن ونة وة ي عف ﴾٧٥﴿ ونة ۛضر  م حف
﴾٧٧﴿ لة ةاخة ۛسان ـالف نف رةـية مفـالوة نفنةاه  ــلةقفــالنح ة  فةا ذةاه  م  خةــن طففة يــوة بي يم  م  ن ـصي
﴾٧٨﴿ ۛب ۛضرة ثةلى وة ية لةنةا مة نةس   وة

ه ۜ قةالة لفقة نف خة ـي  مة ظةامة ي حف ه  الفع  مي  يةــوة م ـيـرة
اـييــحفــي  ة يهة لة مة ۛشاةــ النفيذييالح ة اا الوح ۜ  ــــهة ة  ة ه رح ۙـيـليـعة ق ــلفـخة لح ــكمب  وةــــوة م  لفـق 
ة ال ي جةــلح ة نةـم مف كمــلة لةـعةــذي ةخفــجةـالشح نةـۛضــر  الف اا النفــاراى فةـر  مفــت ـا ذة ﴾٧٩﴿

لة ةــيفــــالوة ي  خةــۛس الح ةــلةــذي ۛضــمنــقة السح ةرف الف ات   وة وة ﴾٨٠﴿ ونةـت وق  ه ـنفــم  د 
يم ـعةـالف لي ر  عةـقةــب  اى النف  يةـــاد  ۜ  بةــه ـلةـثفـقة  م ــل ــخفـلن ه   لنىــمف ق ـــخةــ الفوةــــوة لحة

﴾٨٢﴿ ـة نح ا المفـاي ا ادة ۛشــمة اا الرة ذة ا اي ه  ون كمـــيةــنف فةكم ه ـــلةولة ـق ــــاى النف يةـيفـــر  ﴾٨١﴿

﴾٨٣﴿ بفـفة انة ـــس  ي ـالحةحة هي مةـــيةـب ذي ع ونةكمـــلةــــد  جة ه  ت رف لةيف اي ء  وة وت  ك لح  ۛشيف

افحةات            ا ة ة  الصح ورة            س   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ةاـالـفة ۙـكذيةات  ذ ـل  تح راى ﴾٢﴿ ا ج ـفةال ة جفـــزح ات  زة ۙــرة راى ﴾١﴿ ۙ ى افحةات  ۛصفاح ا ة الصح وة

 رةبح 
ة ات ـالسح وة ض  من ةرف الف ا وة مة ا وةـبة وة نةه مة بح يف رة ﴾٤﴿ ة  نح ك مفاي لنهة ۜ اي د  اح  لةوة ﴾٣﴿

ظاى فف ح  نف وة م  ﴾٦﴿ ةا نح ةا اي ةنح يح اءة زة ا مة ة نفيةا السح ۙ الدح  اك ب  ينةة   الفـكةوة ب زي ﴾٥﴿ ۜ ق  ۛشار  الفمة
ية لةىـلة ع ونة اي محة ة لة  سح ةعف  لالفمة ي  لنىـالف ذةف ونةـوة نفـم  قف ﴾٧﴿ ۛك لح  د  ار   ۛشيفطةان  مة

ة لح نف اي ۛف مة ط  ةة خة طففة الفخة ﴾٩﴿ وراى مف د ح  لةه  ذةاب  وة ۙ عة ب  اص  وة ﴾٨﴿ ۗ ك لح  ان ب  جة
مف اله ــت ـففــتةــفةاسف نفـقاى المف مةــــلفــدح  خةــمف الۛشــه  ﴾١٠﴿ اب  هة ه  ش  ب ــثةاق  فةاةتفبةعة

ذةا اي ﴿١٢﴾وة بفۛت بةلف ج  ونة  عة ر  خة يةسف وة ﴾١١﴿ نةاۜ  لةقف ةا خة نح نةا اي لةقف نف ه مفخة ين  م  ز ب  طي لة
نف اوا اي قةال  ﴿١٤﴾وة ية ا ان الوف ذةارة اي خ ــتةـسفــةى يةـوة ر ونة ــسف ﴾١٣﴿ واــذ كح   ر 

ر ونة ـكمذفـية لة
ذةام  اي ةاكم وة تفنةاـءة اباىــت  نح ع  رة ةاـوة نح اي ۙ ظةاماىءة وث ونة ع  بف لةمة ﴾١٥﴿ اا ذة ةهن ر   ايلح حف ۛ س  ين  بي م 

اـفة نحةمة ية ا  ه  ﴾١٨﴿ النفـنة لفـق  مف وة ۛـمف دةاخ ـت ــعة ر ونة ﴾١٧﴿ ا بة ان نةـالوة ل  اــاؤ ل ة ةوح ۜـالف ونة ﴾١٦﴿

﴾٢٠﴿ قةال وا يف وة اـنةاهنـلةـيةاوة م ـية ذة ين  وف الدحي ﴾١٩﴿ ة  رة جف ة  زة دة اح  مف  فةا ذةا وة ظ ر ونةــنفـيةه 
واـا حف ر  ينة ش  ةذي وا الح ظةلةم  ﴾٢١﴿ ذةا م  الفـية هن ل ـوف ي فةصف ت مف الحةذي ۟ ب هي ك نف ب ونة كةذح  تـ 

مفــــد  وه ــــ فةاهفالحن  د ون  نفـــم  ﴾٢٢﴿ اجة وة الزف ا كةــه ـوة مة ۙ د ـــب ــعفــوايةـان ـمف وة ونة
﴾٢٤﴿ ق  ةــو ه ـف ــوة نح ل ــسفـمف  مةـه ــمف اي ۙــؤ ن و نة ﴾٢٣﴿ لنى  ص  اط   الفـــاي م ۙــيـحيـــجةـــرة
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بةلة القف مف وة ه  ض  بةعف ﴾٢٦﴿ م  بةلف مة ه   الفيةوف
ونة ل م  تةسف م سف ﴾٢٥﴿ ا ك مف مة  لـة

ونة لة تةنةاۛصر 
اوا  ةقةال  نح ت مفكم مفكمــاي ن  أفت ونةنةاـتة نف ين  عة الفيةمي ﴾٢٧﴿ لنى ض ـبة عة ل ونةـتةـية عف ۛسااءة

ا مة ـ وة ك مف  لةنةاانةك لةيـف نف عة ۛ م  لفطةان  س  ﴾٢٩﴿ ۛ ون واكمتـة لةمف بةلف قةال وا ينة ني م  ؤف م  ﴾٢٨﴿

﴾٣١﴿ ةـحةـفة ل  ــنةا قةـلةيفـعة قح بح نةاۗ وف ةرة نح اائ ــالةـاي ق ونةـذة ﴾٣٠﴿ ماىـقة ت مفـنفـك  بةلف ينة وف طةاغي
ئ ذ  ف ي مة مف يةوف ةه  نح ك ونةـالف فةا  تةر  ذةاب  م شف عة ﴾٣٢﴿ يفنةا ك  وة ةاـفةاةغف نح ةاـك  مف اي ينة نح اوي غة

ةه مف نح اوا اي ان  ذةاكة يلة  اي  قي
مفـلة اه  هة  لة لن  اي

ة لح اي ﴾٣٤﴿ ةا نح  اي
ل كة  كةذن

ل  عة مي نةفف ر  جف ينةـب الفم  ﴾٣٣﴿

ةا لةـــئ   الول ونةـق ــيةوة اـتةـــنح ك  ر ــۛشاع ــنةال ــت ـــهةــل  وا انـار  ﴾٣٥﴿ كفـسفـية الحن  ۙـب ــتـة ر ونة
ة نح وا ك مفـاي اائ ق  لةذة ﴾٣٧﴿ ااءة بةلف ينةـب الفحة جة ۛسلي رف قة الفم  ۛصدحة قح  وة ﴾٣٦﴿ ۜ ن ون  جف مة

ع  بةادةــايلحة ﴾٣٩﴿ ا مة ا وة ة مة لح نة اي وف زة  ت جف
ت مفكم ۙ نف ل ونة مة تةعف ﴾٣٨﴿ يم ۛـالفعة ةلي ذةاب  الف

ا ـفة مفــكنوة ه  ه ۛ وة ﴾٤١﴿ ا ق  مةــه ــئ كة لةـا وللن زف ۙــعفـمف ر  ل وم  ﴾٤٠﴿ ينةـالف الحن  لةصي خف م 
ي طةاف  ﴾٤٤﴿ لنى ر  عة ر  اب  س  تةقة ينةـم  لي ﴾٤٣﴿ ي نحةات  في ة جة يم ۙـالنح عي ﴾٤٢﴿ ۙ ونة م  رة م كف
﴾٤٦﴿ اءة لةـــيفــبة ة  ل ـــۛضا ة ار  بيــــلـذح ة ۛــيـشح نة ﴾٤٥﴿ ه ــلةـعة ۙـيـعيـمة نفـم  أفس ـكةـمف ب ـيف ن 

ع  ات ـــاص ـمف قةـــدة ه ـنفـــوة رة ﴾٤٧﴿ في اغةـيـلة ه ــهة لة ل  وة ا ي ــنفـمف عةــوف ف ــنفــهة ونةـزة
مفـه ـض ـعفـبةلة بةـاةقفـفة ﴾٤٩﴿ ةــكـ ة بةـه ـاةنح ون ــن ـكفـض  مةـيفـنح ﴾٤٨﴿ ۙ ين  ف  عي الطحةرف

﴾٥١﴿ اائ ل  م قةالة نحييـه ـنفـ قة يـكـ مف اي ۙ انة لي ين  قةري ﴾٥٠﴿ لنى ض  عة ل ونةـتةـية بةعف ۛسااءة
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ذةا اي  نةا وةــتفــم  ءة
ةات ــكم ع ــنح اباى وة ظةاماىــرة ﴾٥٢﴿ نة ۛصـالف يةق ول  الئ نحةكة لةم  ينةـم  قي دح 

ـة ه ـلةعة فةـفةاطح ان رة ﴾٥٤﴿ ةـمف م ـت ـــنف ال لفــ هةقةالة ل ع ونةـطح ﴾٥٣﴿ ة نح ونةـن ـدي يــمةــا لةـءة اي
﴾٥٦﴿ يـــت ـــدف ۛت  لةــــكننف    ايالحن  ـتةقةالة  ۙــــــرف  دي ن  ﴾٥٥﴿ ااء  ي ۛسوة يم  في حي الفجة
ۙ ينة تي يح  ن  ب مة ا نةحف الفةمة ﴾٥٧﴿ ن  لة لةوف ي ة  ـمةـعفـوة بحي نةت  ـك نفـلةرة ينة م  ۛضري حف الفم 

ة  هن نح ا لةـاي وةـه ــذة ﴾٥٩﴿ مة ة لح تةــاي ا نة نةاـــتةــوف مة لنى وة بيــعةـم ــن  ب ـحفــالف ون ة نةــيـذح ﴾٥٨﴿
ر ـل  ذن ال يف كة خة ﴾٦١﴿ ذةا ثفل ـم ـل  ل  هن مة ل ونة فةلفيةعف ام  الفعة ﴾٦٠﴿ ز  وف يم ـعةـالف الففة ظي

﴾٦٣﴿ ا ف  لفنةاهة عة نحةاجة ةال ــلـةى ل ــنةــتفــاي ينةـميـظح ﴾٦٢﴿ ة  الــجةـز لى المف  ۛشـــن  قح ــرة ة وم ـزح
ا كةـع ـطةلف ةــهة ؤ نس ـاةنح ه   ر  ﴾٦٤﴿ ة نح ا ۛشـاي ة   تةـجةـهة يــرة ج   فاي ر  يم ۙـجةـالف ل ـالصف خف حي

﴾٦٦﴿ ةـفة نح ا فةـل ونة م ـكنُلٰ مفـه ـا  هة ال ـنف االفـؤ ننة م ـمة هة ۜـب ـنف ط ونة ﴾٦٥﴿ ة ن ـيـيةاطيــالشح
ة مةــــث  نح ة اي ج ــمح مفـــه ــعةــــرف ﴾٦٧﴿ ة لةــث  نح ة اي ا لةـيفــلةـمف عةــه ـمح باى ـۛشـهة نفوف يم ۛـحة م  مي

اى فةه مف لن مف عة ثةار ه  ان ﴾٦٩﴿ مف ةه  نح ه اي ااءة بة ا ان وف ۙـۛضا مفـ اللففة ينة الحي ﴾٦٨﴿ يم ـالفجة لة لةى حي
لة دفـوة قة ﴾٧١﴿ لة ة قةــدف ۛضــقةـوة ليــــثةــكذمف الــه ــلةـبفـلح ة ةوح ۙــيـر  الف نة ﴾٧٠﴿ ع ـــهفــي  ونةـرة

ة ــــبةـا ق ـانة عةــكـۛف ــيفـكـرف ــــظ ــــانفـفة ﴾٧٢﴿ ۛس يــــنفــمف  م ــه ـيـنةا  فيـلفــالرف نةــذ  ري
لة يـدف نةـقةــوة نةاــادن ﴾٧٤﴿ ع  ة لح ۟ــــلةــخفــم ـــ الفالحن ادة ـبةــاي ينة صي ﴾٧٣﴿ يـنفـم ـالف ري ۙـذة نة

﴾٧٦﴿ لةه  الهف نةاه  وة يف ة نةجح نة وة ب  م  يم  ـعةـالف الفكةرف ظي ﴾٧٥﴿ مةـن وح  فة ۛ لةن عف يب ونة جي الفم 
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﴾٧٨﴿ تة ينة  يـه  ف ـيفـلةـنةا عةــكك رةـــوة ري نخ  الف ﴾٧٧﴿ ة يح لفنةا ذ رح  عة جة م ه  ـتةـوة ينة ــالف ه  بةاقي
ةه  نح نف اي م  ﴾٨٠﴿ ةا نح ل كةكـ اي ز ي ذن ينة نةجف ني س  حف الفم  ﴾٧٩﴿ م  لنى ۛسلة ينة ن وح  ف ي عة الةمي الفعة

ة م  نح اي ت هيـيـشي نفــوة عة ﴾٨٢﴿ ة الغفــث  قفــمح يـــرة ري نخة نةـنةا الف ﴾٨١﴿ نةا بةاد  ينة ع  ني م  ؤف الفم 
ذف  هيقةالةاي م  قةوف يه  وة ةبي ﴿٨٤﴾ ل  ااءة ذف جة ةاي بح م ـيـليــب  ۛسـلفـقةـ ب ه ــرة ﴾٨٣﴿ ۢ يمة هي لة بفرن

ا ك مف فةمة ظةنـح  ﴾٨٦﴿ ئ  ل ــففــال يــت الحن  ةى د ونة ــهةــكاى ان ۜـري ونة د  ﴾٨٥﴿ اذةا ۛـتة مة ونة ب د  عف
﴾٨٩﴿ الة نحيي فةقة يم ـۛس اي قي ﴾٨٨﴿ ةى ف ي فةنةظةرة ۙ نةظفرة وم  النح ج  ﴾٨٧﴿ بح  ينةـالف ب رة الةمي عة
﴾٩١﴿ اغةـفة ارة لن ل ـ اي  الةـقةــفةمف ـه ـت ـهةـى ان

ۛـكم أفـتة اللة ل ونة ﴾٩٠﴿ يـفة ب ري دف ه  م  نف اعة ةوف لح نةـتةوة
ه  لةيف اوا اي بةل  ﴿٩٣﴾فةاةقف اغة مففةرة ه  لةيف   عة

باى ين  ۛضرف ب الفيةمي ﴾٩٢﴿ الة تةـك ـمة ق ونةـط ـنفـمف لة
اكملةقةـخة الحن وة مة ل ونةـتة مف وة مة عف ﴾٩٥﴿  قةالة

ونة ب د  ا التةعف ۙ مة ت ونة تةنفح  ﴾٩٤﴿ فح ونة يةز 
ا د وا ب ــفة هيـــاةرة ﴾٩٧﴿ م ـيـحيــجةـالف وه   ف يـق ــلف اةـاى فةـيةانـقةال وا ابفن وا لةه  ب نف ﴾٩٦﴿

قة نحيـوة لنىـــ ذةاه يــالة اي ب  اي ﴾٩٨﴿ ة سفم  ـــه نةا ـــلفــعةــجةــداى  فةـيفـكف نةـيـليـفةــالف
رف نةاه ـبةـفة ة شح ﴾١٠٠﴿ بح  ي م ـ هةرة ة نةـبف  لي نةـيــحيـال ـالصح ﴾٩٩﴿ بحيي يـ ۛسرة دي ن ـيةهف

ا بةـلةـفة ة ةـال ه ــعةـغة مةــلةـمح ايـنةـب اـالة  يةـقةية ـعفـسح ح ن ة اي ىـيح ي الرن ﴾١٠١﴿ يم ـغ ـب  لي م  حة لة
لفـعةـافف ايـمةـالف ف ي ح بةــنةام   الن ۜى  ـرف مةـظ ـكة  فةانفــح ـي الذف اااذةا  تةرن ت ـــالبةقةالة  ية

﴾١ ٠ ٢﴿ ا ت  ا د  ــــــج ــتةــر    ۛســـؤف مةــــمة نف  ۛشاــني اب ـنة الــــ  م الحن اءة  ـي  اي ة يــصح نةــري
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دفـقة ﴾١٠٤﴿ نة اـادة يفـوة بفــنةاه   النف ية هيـااي ۙـيــرن م  ﴾١٠٣﴿ اا السف ة تةـلةـفةلةمح ا وة ةـمة ۛـه  ل لفـلح ين  بي جة
وة ا لةه  ذة ة هن نح اي ﴾١٠٥﴿ ة قفــۛص يةاۛ ـۛت الــدح ةا رح ءف نح ل كة نةكفاي س ـالفم  ز يـجفـذن ينةـحف ني

تة لةككرةـوة ه  ف يـيفـنةاعة ﴾١٠٧﴿ فة يفـوة بفـنةاه  ب ـدة م ـيــظيـح  عةــذ  ﴾١٠٦﴿ اؤ الالفـبةــالف ين ـبيـم ــلن
﴾١١٠﴿ ل كة ز ي كةذن ينة نةجف ني س  حف الفم  ﴾١٠٩﴿ يمة هي بفرن اى اي لن م  عة ﴿١٠٨﴾ۛسلة ينة ري نخ  الف

بة ةـوة نةــشح قة ــا سفــب اه   ـرف ىــب ــ نةحن ياح ﴾١١١﴿ ة نح نةـيــنيــؤف م ـم ـنةا  الف د  بةاـــنف ع ـــه   م ـــاي
بة اى  ــه   وة عةــيفــلةـنةا  عةـــككارة ـوة ۜــحنــايسفلن نفــم  وة قة ﴾١١٢﴿ ال ـــــم  ة نةـيـحيـنة الصح

لة ةاــنةـدف مةــقةــوة نح ﴾١١٣﴿ ة ا م ـــه ـت ـذ  رح  يح ظةا ل ـس ـحفـمة يـهي  م ــس ـففــنةـم  ل ـــن   وة ۟ـبي ن 
نة ةـوة قةــنةا ه ــيفــجح ا  وة ا  ــه ـوف مةــمة نةــم مة ﴾١١٤﴿ ۛــــى  وة هنــوسنـــلنى  م ــــــعة ر ونة

﴾١١٦﴿ نة ان ـــمف  فةــرف نةاه ــۛصـوة يـال ـغةـم  الفـوا ه ــكة ۛـبي نة ﴾١١٥﴿ ب ـكةـالف يم ۛـعةـالف رف ظي
هة االصح ــنةا ه ــدة يفـــوة اطةـمة رة ﴾١١٧﴿ تة ان االفــنةاه ـــيفــوة يـتةــسفـم ـالف تةاۛبـــك ـمة ۛــبي نة

م ــۛس لة ﴾١١٩﴿ تة ا ف ــه ـــيفـــلةـنةا عةــكذ رةـوة نخ  يــمة يــــالف نةــري ﴾١١٨﴿ سف يـتةـالفم  ۛـقي مة
﴾١٢١﴿ ةا نح ينةكـ اي ني س  حف ز ي الفم  ل كة نةجف ذن ﴾١٢٠﴿ ر ونةــــ وة هن  ىــوسنـــلنى   م ــعة
﴾١٢٣﴿ ة نح اي لف وة ۛسـالفم  نةـم ـلة يةاۛسـاي ۜـرف ينة لي ﴾١٢٢﴿ نف ا م  ةه مة نح نةاـع  اي نيـالف بةاد  م  ؤف ينةـم 

نة و ر  ذةـــتة لى  وةــــعفــــونة  بةـدف  ع ـــــال تة ﴾١٢٤﴿ ذف قة م ـقةـــالة ل ـاي تةــوف ةــهاي  اللة ونةـق ــــتح
﴾١٢٦﴿ ة بـح ة رة ةكماللحن بح رة امف وة بة ليكمـــائ ـ ان ة ةوح ينةـم  الف ﴾١٢٥﴿ ۛسنة ۙـالف الحف ينة ال قي خة

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

449



450

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

37-Saffat Süresi       /  Yaprak 05B Cüz 23 Süre 37 Sayfa 450

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٣٧﴿ وَرةو ال افةاِتـصـسو ﴾٣٧﴿ 450

بزح

﴾٣﴿

ة ع  لح  الحن بةادة ـــــاي
ينةــم ــالف لةصي خف ﴾١٢٧﴿ ة ب ــكةــفة ةــ  فةوه ــذح نح مف  لةـا  ۙـحفــم ـه  ۛضر ونة

﴾١٣٠﴿ م  ــۛس اـعةلة لف يةاسي ىـلن نةـيـاي ﴾١٢٩﴿ تة كفـوة ه  ــعةنةاـــرة ينة  ف يلةيف ري نخ  الف ﴾١٢٨﴿

﴾١٣٢﴿ ةه  م  نح نةاالفــنف ع ــاي ينةــبةاد  ني م  ؤف م  ﴾١٣١﴿ ينة ني س  حف ز ي الفم  ل كة نةجف ةا كةذن نح اي
﴾١٣٤﴿ ذف الهفـ نةاي نةاه  وة يف ة ا الجفـجح ه  ۙـمةـلـة ينة عي ﴾١٣٣﴿ ة نح اي ۛسليـم ـالف نةـم ــلة ل وطاى وة ۜـرف ينة

ة نح اي ك مفــوة ﴾١٣٦﴿ ة دةــــث  ة مح نخةــمح نةا الف يـــرف نةـري ﴾١٣٥﴿ ة عة لح وزاى ف ـاي ينة يـج  اب ري الفغة
﴾١٣٨﴿ ب  ةـوة ۜ الــيفـــالح ۟ـعفـــلة تةـــفة ل  ل ونة ق  ﴾١٣٧﴿ رح ونة  ــتةـلة مفـعةم  ه  ۙـيـب حيـصفـ  م لةيف نة
﴾١٤٠﴿ ذف لةىاي ۙـلفك  الفمةـالفف  البةقة اي ون  ح  شف ﴾١٣٩﴿ ة نح اي ۜ نةـم ـلة  ي ون ۛسوة ينة ۛسلي رف الفم 

ه  الفـقةـتةـفةالف ه ـمة يم ـوة م ــح وت  وة لي ﴾١٤١﴿ كةانة ـاهةـفةۛس نةمة فـة ۛ م  ينة ضي حة دف الفم 
يـب ـلةـلة ن ـبة ۛث  في لنى يةـطف ا اي م ـهي وف ﴾١٤٣﴿ اــفة لة ة لةوف نح نةـال ۙ ه  كةانة م  ينة ۛسبح حي الفم  ﴾١٤٢﴿

نف ال ه ـعة تفنةاــبةـوة لةيف ﴾١٤٥﴿ ه ـــعةـالفـذف نةاه  ب ــبةـنةـفة ااء  وة ۛــيـقيـوة ۛســرة م  ﴾١٤٤﴿ ث ونةـبفـي  عة
ۛس الرف لنىـلفــوة ةـم  نةاه   اي يةــلف ة  الــائ يــف  الوف ۛـزي ونة د  ﴾١٤٦﴿ ةى  م ـجةـۛش ۛـيـطيـقفـنف يةـرة ن 

مف  ت ه  تةفف بح كةفةاسف بةنةات ـالف الل رة ﴾١٤٨﴿ ةـمةـن وا فةـانمةـفة لنى مفـه  نةاـعفـتح ي اي ۜـحي ن  ﴾١٤٧﴿

اـــمةــنةا الفــقفــلةـــالمف خة نةــكفـئ ـلن ه ـاثـةة  اي ونةـــمف ۛشاه ـــاى وة د  ﴾١٤٩﴿ لة ۙـوة م  الفبةن ونة ه 
ۙ دةــــوة لة ة اي   وةالحن  مفـه ــــــنح ﴾١٥١﴿ ة نح ا اي ففنفـــم مف ـــه ــاللة ۙـول ـق ـيةـــمف  لةـه ـكنـ اي ونة ﴾١٥٠﴿

﴾١٥٣﴿ ى  الفـــــطةـــالصف ۜــيـــنيــــبةـــــ الفلةى ـــــعةات    ـنةـــــبةـــفة نة ﴾١٥٢﴿ ب ونةـكةـلة اذ 
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451 ﴾٣٧﴿ وَرةو ال افةاِتـصـسو ﴾٣٧﴿

﴾١٥٦﴿ ك مف المف  لـة
لفطةان  ۙ س  ين  بي م  ﴾١٥٥﴿ ۛ الفةلة ونة ةر  تةذةكح ﴾١٥٤﴿ ا ك مف  مة  كةيفۛف لـة

ونة ك م  تةحف
ل وا عة جة نةه  وة نة بةيف بةيف ةة  وة نح ۜ الفج  نةۛسباى ﴾١٥٧﴿ تةاب  نف مفكمفةأفت واب ك   اي

ت مفكم ينة نف قي ۛصاد 
﴾١٥٩﴿ انة بفحة ا الحن  س  ة مح ۙ عة ونة ف  يةص  ﴾١٥٨﴿ دف لةقة ت  وة ل مة ةة  عة نح مف الفج  ةه  نح ۙ اي ۛضر ونة حف لةم 

نف ااال ه  ت مفـمة لةيف عة ﴾١٦١﴿ ك مف نـحة ا فةا  مة ۙــتة وة ونة ب د  عف ﴾١٦٠﴿ ة  لح بةادةاي ينةـالفم  الحن  ع  لةصي خف
مة لةـام ـوة ة لح اااي ة ام ــه  مةــنح قة ﴾١٦٣﴿ ة مة لح م ـيـحيــجةـالف ال ـوة ۛصــنف ه ـاي ﴾١٦٢﴿ ۙ ينة ات ني ب فة

﴾١٦٦﴿ ةا نح اي ن ـلة وة ونة نةحف ۛسبح ح  الفم  ﴾١٦٥﴿ ة نح اي ن ـنةـلة اـوة افح ـال حف ا ة ۛـصح ونة ﴾١٦٤﴿ ل وم ـمة عف
﴾١٦٨﴿ ة ع ــلة النح نةـــنفــــوف لي نةـــراى م ـــكذا ذ ـدة ة ةوح ۙــالف ينة ﴾١٦٧﴿ نف كة اي ۙــيةـوالةـان ـوة ول ونة ق 
﴾١٧٠﴿ ۛكففةـ واب هي ر  ۛف فة ونة فةۛسوف لةم  يةعف ﴾١٦٩﴿ ةــك ـلة ينة الحن  بةادةـع  اـنح لةصي خف الفم 

م  مف لةه  ةه  نح ور ونة  اي نفص  الفمة ﴾١٧١﴿ دف لةقة تف وة ت نةاـل ـكة ۛسبةقة نةا مة بةاد  ۛس ل ع  رف ۛـالفم  ينة لي
﴾١٧٤﴿ ة عةــتةــفة تحنىـوة لح ه مف حة ۙ نف ين  حي ﴾١٧٣﴿ ة ج  نح اي نةا لةه ـنفـوة ال ب ونةـالف م ـدة غة ﴾١٧٢﴿

فةا ذةا ﴾١٧٦﴿ اب نةاـب ـالفة ذة ل ونة عة ج  تةعف يةسف ﴾١٧٥﴿ بف ال ر ونةـوة ۛف ي بفص  مف فةۛسوف ه  رف ص 
ه مف نف ة عة لح تةوة تحنى وة ۙ حة ين  حي ﴾١٧٧﴿ ينة ذةري نف مف فةۛسااءة ۛصبةاح  الفم  ت ه  لة ب ۛساحة نةزة

انة بفحة بح كةس  بح   رة اـع ـالف رة ة مح ة  عة ة زح ﴾١٧٩﴿ رف فة البفص  ۛف ي ـوة ر ونةـۛسوف بفص  ﴾١٧٨﴿

﴾١٨٢﴿ د  مف الفحة حن  وة ينة رةبح  ل  الةمي الفعة ﴾١٨١﴿ م  ۛسلة لةى وة ۛ عة ينة ۛسلي رف الفم   ﴾١٨٠﴿ ۛ ونة ف  يةص 
وَرةو صء                                                             سو   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
﴾٢﴿ ينة بةل  ةذي  الح

وا كف ر  يفة اق  في قة ش  ة  وة ة زح ع  ﴾١﴿ انن  صا رف الفق   الذح  ذ ي وة
ۜــكذ ر 

اوا ب  ج  عة ﴿٣﴾وة نةا كةمف لةكف نف الهف مفـقة م  ل ه  نف بف ۛتـقة م  لة ا وة ن  فةنةادةوف ينة رف نةاص  حي مة
لة عة ﴿٤﴾الجة ااءة النف ر ـ م ه مفجة ذ  مف  نف ه  نف  م 

قةالة ذةا وة ر ونة هن اف  ر  الفكة ۛـكة ۛساح  ذحةاب 
انف مفـم  لة لـالفمة قةـطةلةـوة ه  الن  نف ﴾٥﴿ ةة نل هة لنهاى الف اح اي ۛـوة ة داى نح ذةا اي ء  هن اب ـع  لةۛشيف جة

ا نةا مة عف ذةا ۛسم  ب هن ﴾٦﴿ وا ش  وا امف ب ر  اصف اى وة لن ء  عة ا لةۛشيف ذة ة هن نح ۛ اي ت ك مف ل هة ۛ ان اد  ي رة
ا نف لة عةـءة كفـلةيفـز  ر ــه  الذح  ﴾٧﴿ ةـم ـالف ف ي نخ ـلح ۛ ـــة  الف ة  اارة ذة ة اخفاينف هن لح ۛـــت ـ اي ق  لة

﴾٨﴿ نف يـه  نةاۜ بةلفـن ـيفـ بةم  كفـكح  م ـۛش مف في ۛي بةـنف ذ  ا يةـلة لفـري ة ۜـواعةـذ وق ـمح ذةاب 
لفك ـمف م ـه ـالمف لة ﴾٩﴿ دة نف مفالمف ع  حفـ خةه  اائ ن  رة ة ـزة بح كة مة يز ـالف رة زي ۛـالف عة اب  هحة وة

د ـنفـج  ﴾١٠﴿ من ة ابةـالسح مة ض  وة ةرف الف ات  وة ا  فةـنةـيفـوة وا ـه مة تةق  ةسف ف يلفيةرف بةاب ـالف
ة بةــــكـ م ـــــمف  قةـه ـــلةـبفــتف  قةــذح وف ﴾١١﴿ وم  ــهفــال كة مةـنةــا ه ـمة اب ز  زة ةحف نة الف م 

ثة قةـــوة ود   وة م   ل وط ـم  وف ﴾١٢﴿ عةــــن  ف ـــو ح   وة ةوف ــــــرف عةــــــاد  وة ن    ذ و الف ۙــتةوف اد 
ة ـكـاينف  لح ةۛب الـكـلح  اي لةـرح س ـذح ﴾١٣﴿ ا لن ۜ ا ول ة  كة يـف ـة اب  لف حة الصف اب  ئ كةـوة زة ةحف الف

مة اـظ ـنفـا يةـوة ۛصــر   هن ة لح ء  اي ا اح ـحةـــيفــؤ للة الةـــةى وة ةى مة اــدة هة ﴾١٤﴿ ة ع ــفة قح ۟ـحة اب  قة
﴾١٦﴿ قة ةنةاال وا ـوة بح لفـعة رة ةنةاـق  نةاـلة جح  م ـلة يةـبفـقة طح ۛساب ـالف وف ح  ﴾١٥﴿ اق ـــ فةنفــم  وة
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453 ﴾٣٨﴿ وَرةو صء سو ﴾٣٨﴿

اب  الوحة اذفول ونةـق ـية اـمة لنىــعةب رف ــايصف عةــكم وة ةيفنةا دةـبفــرف دة ذةا الف ةـــ دةاو ن نح ۛ اي اــــد  ه 
رة ةيف الطح ﴿١٨﴾وة ةا نح نةا اي رف ة  ۛسخح

بةالة ه ـمة الفج  نة عة يح  ي ۛسبح حف ش  ۙ ب الفعة اق  رة الف شف وة ﴾١٧﴿

ۛش تةــكةـلفـــم  نةا دة دفــوة ان ةةــمةـكفــح ـنةاه  الفـــيفــه  وة ﴾١٩﴿  ۜ ةى ورة ش  حف ا  لح ـكممة ه  اب لـة الوحة
هة بةؤ لا التنيكة لفـوة م ۢ نـة صف وا  الفخة ر  ة ذف تةۛسوح اۛبۙ اي رة حف الفم  ﴾٢٠﴿ لة فةصف طةاب  وة الفخ 

لنى ل واعة ذف دةخة عة م  اي ز  دة فةفة مف قةال واـدةاو ن ه  ۛ خةـخةـلة تة نف ان ـصفـفف ى مة بةغن ﴾٢١﴿

اا نة د  اهف وة نةا ض  لنى بةعف ت ــالفحةـنةا  ب ــنةـيفـمف بةكمـ فةاحفض ـعفـبة عة لة طفـط ـشفـقح  وة
ة هن نح ااـاي ي ذة ل يةـلة الخي ةى وة جة ع ونة نةعف ت سف ع  وة ه  ت سف ﴾٢٢﴿ لن ااء  ىـاي اط ـالصح  ۛسوة رة

دفـقةـلة قةالة ﴾٢٣﴿ اح ـنة ة  وة جة ة ـعف الةدة اـكذ ال فةقة يهة لفني عة ف  نيـوة ة طةاب ـالف ف ي يـزح خ 
ي لةيةبفغي كةـلةـظة  ال ؤنب س  مة

ت كة جة لنى نةعف ۜ  اي هي اج  ة ن عة نح اي  وة

نةكف يراى م  ااء  ثي لةطة الفخ 
ۜ مف ه  ه مف ض  لنى بةعف ض  عة  بةعف

ة لح ينة اي ةذي ن وا الح عة انمة ل واـوة ات   م  ال حة ة قة الصح يل ـوة ا لي مة
النةاۛب وة ظة د  الــوة ة دةاو ن ة نح ا فةــنح ةـتةـــمة ةرة ـفةــغفـــتةــاسفـاه   فةـنح بح خةه ــــرة ا ـــ  وة رة ة عاىـكنرح
﴾٢٥﴿ نةـفةـغةــفة ل ه ــلة اـرف ةـ ذن نح اي ۜ وة لفـلة نةا دةــنفـه  ع ـلة كة ح ــز  ى وة انب ـسفــفن نة مة ﴾٢٤﴿

قح  ب الفحة ة يةا نح د  اي ةىـخة نةاكةـلفـعةـجة اـدةاو ن يفة ض  ف ي لي ةرف نة مفكمفةاحف الف النحةاس  بةيف
لح ونةــض ـــــية لة تة ةــوة ىــالف ع ـب ــتح ون ۜ يل ـبيــۛس نفـــلحةكة عةـض ـــي ــفة هة ةالحن  ة الح نح ينةــ اي ذي

﴾٢٦﴿ ي نفـعة مف عةـلة الحن  ل ـۛسبي يد  ب ــذةاب  ۛشــه  اـدي وا يةـنة مة مة الفــس  ۟ـح ــوف ۛساب 
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ل كة ظةنح  ذن اخة مة ةــقفــلةـــوة اــنةاالسح مة ۛض  وة ةرف الف ااءة وة ا بةاط ـــه ــنةــــيفـــبة مة ۜـــمة لى
ينةل  ـعةـجفــالمف نة الحةذي ﴾٢٧﴿ ينة ةذي  الح

ينةكف ةذي يفل  ل لح واۛ فةوة ر  وا فة ر  نة كةفة ۜ م  ةار  النح
ينة ةقي تح الفم  ن وا ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة ينةـكة الصح دي س  فف ض   ف ي الفم  ةرف  المف الف

ل  عة نةجف
ك  ل  تةاب ـك  بةارة لةيفكة م  لفنةاه  اي ةـالنفزة بح ة اواـيةدح يةات  ر  ل  هيــان ةـتةـيةـوة كح رةـذة ﴾٢٨﴿ ار ـف ـالفـكـ ة جح

﴾٣٠﴿ هةوة ۜنةاـبفـوة نة لةيفمن دة س  او ن مةـن   ل دة ۜ عف د  بف ۜ الفعة اب  ا الوحة ةه  نح اي ﴾٢٩﴿ ةلفبةاب  ل وا الف ا ول
الةـفة ايي قة ح ن بةبفت ـالحف اي ﴾٣١﴿ ۛض ذف ع ر  يح  ه ـيفـلةـعة اي ش  نةات  ب الفعة اف  ة ۙ الصح يةاد  الفج 

ا دح وهة ۜ ر  ة لةيح قة عة فةطةف  ﴾٣٢﴿ ة ر  ح بح يف نف  الفخة ۛي ر كذذ  عة بحي تف تحنىـحة رة ارة اب   تةوة جة ب الفح 
دف لةقة ةا  وة نة فةتةنح لةيفمن نةا س  يف اللفقة لنى وة هي عة يح  س  ك رف ﴾٣٣﴿ حاى سف نةاق  مة ةعف الف وق  وة ب السح 

بح  قةالة رف رة ف  هة ليي اغف لفكاى  ليي بفـوة يـية لة م  بةغي د  نف ةحة نف ل  م  ﴾٣٤﴿ ۛسداى  جة
ة النةاۛب ث مح

نةا رف ة يحة لةه  فةۛسخح يـجفـتة الرحي ااءى ري هي ر خة ر  ب اةمف ﴾٣٥﴿ ۛي دي  بةعف
نحةكة اب  النفۛت اي هحة الفوة

انخة ينةـوة ري ﴾٣٧﴿ ال يةاطيــوة ة ةـكمينة ـشح غةـبة لح ااء  وة ة ۙـنح اص  وحة ﴾٣٦﴿ يفث  الۛصاۛبۙـحة
ا ــهن نةا فةامفـعةذة ااؤ ل كف ب ـن ـطة س  ر ـيفـغةـنف الوف المف ﴾٣٨﴿ قة نيـم  ة ةصف ينة ف يـرح اد ـالف فة

اذف رفـكموة ﴾٤٠﴿ ة نح اي نةا لةــنفـه   ع ــلة وة لفــدة ح ـز  ى  وة نة مةــفن ۟ــسف انب  ﴾٣٩﴿ ۛساب  ح 
ۜ ذةاب  عة وة ااالـبفــعة نة ى ــيح  دة ذف نةادن اوۛبۢ اي ةه  بح ةـمة  يـ النحيرة يف ن يةـسح ة ب ـطةان  ب ـالشح ن صف
﴾٤٢﴿ جفـــضف  ب ــكما رف ۛ  ـــر  اـــهنل كة ۛشـل   بةــۛســتةـــغفــ  م ذة د    وة اب ــار  رة ﴾٤١﴿
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ل  ولل ي هة وة ا ــلةنةاــبفــوة م ـلةـالهفه  حفـــه ــعةــمف مةــه ــلةــثفـه  وة ةا ـــةى م ـمةـــمف رة ذ نح ىكذوة رن
خ  كة ض ـيةـــذف ب ــوة بف ب ـاضفـثاى فةـــغفـد  تةـــر  لة ةاـنةـحفـهي وة نح ۜ  اي ثف ﴾٤٣﴿ ة اب ـبةــلف الف

اذف ااـبةـع رفــكموة نة ادة ﴾٤٤﴿ جة نةـــوة ۜ ــــبفـعةـمة الفــعفــــراىۜ ن ــاب ــاه  ۛصـدف ةد  نح ا ـــ اي اب ه  الوحة
لة ااالخف ة نح نةاـاي صف ﴾٤٥﴿ ق وۛب يةعف قة وة حن ايسف يمة وة هي بفرن ةبفۛصار  ا ولل ي اي الف ي وة ةيفدي الف

ةوة نح مف ــاي نةاـنفـع ه  نةـلة دة نة م  يف طةفة صف الفم  ﴾٤٦﴿ ال ـمف ب ــه  ى ــكذذ ة  ـۛصــخة ار ۛرة ة الدح
اذف الفــعيـمنـايسفرفــكموة ذةاالفـۛسـيةــيلة وة ۜ وةــففـــك ـعة وة  ل 

نةـم  لح ـكم ﴾٤٧﴿ ةخف يةار ــالف
ن  دف نحةات  عة ﴿٤٩﴾جة ذةا ينةكذذ  هن ةقي تح ة ل لفم  نح اي ۜ وة  ر 

نةـلة ۙ ح سف انب  مة ﴾٤٨﴿ ۜ يةار  ةخف الف
ةـم  ينة فيـكنتـح ا يةـيــي يــدف ع ــهة اب ـونة في اـهة ة ـكنفة هة ﴾٥٠﴿ تحةحةـم  ةبفم ـلةه ةى ـفة ۛــ الف اب  وة

ذةا ﴿٥٢﴾هن ع  ه ـنفـوة ةـدة ات  الطح رة ف  التفـمف قةاص  اب ـرف رة ﴾٥١﴿ اب  ۛشرة ة  وة يرة ثي كة
﴾٥٤﴿ ة هن نح ا لةـاي ق ـذة زف ۛ نفــم الةه  ـمة نةاــر  اد  نةفة ﴾٥٣﴿ ا م ـت  مة ونة ل يةوف د  ۛساب  وعة الفح 
﴾٥٦﴿ ۛ ةمة نح هة اۛ فةب ئفۛس جة نةهة لةوف اد  يةصف هة الفم  ﴾٥٥﴿ ۜ ا ذة ة هن نح اي ينة وة ةاغي  ل لطح

ةـلة ۙ ۛشرح انب  مة
ذةا ﴿٥٨﴾هن ر  انخة ۜـۛش نفـم  وة اج  وة ل هاي الزف كف ﴾٥٧﴿ ۙ ا ذة يم ـحة فةلفيةذ وق وه  هن غة مي ۙـوة اق  ة سح

واـال ــقة ﴾٥٩﴿ ج  م  م  مةـتةـقفـفةوف مةكمعةـح  ۛ لة حةـمف ۜ ـرف مف ةباىب ه  نح ةار مفـه ـاي  ۛصال واالنح
ار ـالف رة قة نف لفــبة مةــت ـال حةــمف   لة نفكمـــاىب ـبـرف ۜ ال ة مفــمف قةـت ــمف وه  لةــت ـدح ۛسـئفـب ـنةاۛ فةــم 

﴾٦١﴿ ةنةاال وا ـقة بح مة لةــنف قةــ مةرة ة ا فةــنةا هنــدح اباىـذة ذة ه  عة دف فاى ف يـض  ز  ةار  عف النح ﴾٦٠﴿
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﴾٦٢﴿ قة الةال واـوة نةــ مة جةــنةا لة ى  ر  ةا نةــــكمالى ـرن نةمف ــــه  دح ـــع ـــنح ةشفم  ار ۜـــ الف رة
ة ذن نح قح ـحةــكة لةـل  اي ﴾٦٣﴿ نف اغةتف عة ى المف زة ياح ر  خف نةاه مف س  ذف ةبفــالتحةخة م  الف ۛصار ــه 

ة لفــق  نح اــاي نة اــمة ا ذ ـــنفــال م ــال مة لن نفــــم  ر ۗ وة ةـــاي لح الحن ه  اي ﴾٦٤﴿ اـتة ل  م ـص  خة ۟ الهف ةار  النح
﴾٦٦﴿ بح  ات  رة وة من ض  السحة ةرف الف ا وة مة ا وة نةه مة يز  بةيف زي ار  الفعة ة فح الفغة ﴾٦٥﴿ د  اح  ۛ الفوة ار  ة هح الفقة

ا نف ل ية انةـكف مة لفم  م  ع  ﴾٦٨﴿ ه  النفت مف نف  عة
ونة ض  ر  عف م  ﴾٦٧﴿ اــبةـنةوةــه  ق لف ۙـعة ؤ ل يم  ظي
ةـي  اينف ا النح ة لح ة اي لةيح اى اي ير ـوحن ا النةالنةذي ا مة ﴾٦٩﴿ اىلة لـمةــلفب ا لن ةعف ذف الف ونةـتةص ـخفـية اي م 

﴿٧١﴾فةا ذةا ذف  بح كة قةالةاي  رة

ا لن نحيكفئ ـل لفمة ال ق  يـة  اي نفۛشراى ـبة خة ين  م  طي ﴾٧٠﴿ بي ين ـم 
دة ة  فةۛسجة ائ كة لن الفمة ﴾٧٢﴿ يفت ه  ة ت  ۛسوح خف نةفة يه  وة نف في ي م  وا ر وحي ع  ينة لةه  فةقة دي ۛساج 

﴾٧٤﴿ بف ا اي ة لح يۛسۜـاي ــايسف لي كف كةانة ـبةـتـة وة نةرة اف ـالف م  ينةـكة ري ﴾٧٣﴿ مف ۙـالجف ك لح ه  ونة ع  مة
ۛتـالسف ـبةرف كف تـة يقةالة بفلي اااي ا س ـ ية دةـتة النف نةعةكةـمة مة ج  اــل  سف ۜـيةـب  ت ـقفـلةـخةمة ة يح دة

يف النةال قةالة نف ر ـخة ۜـم  لة ه  يـتةـقفـخة خةـنة نفـم  ني وة ه ـتةــقفـلةـار  ﴾٧٥﴿ نة ك نفۛت المف ينة م  الي الفعة
ة نح اي  وة

لةيفكة ينةلةعف عة لنى تاي اي ﴾٧٧﴿ جف قةالة ر  ا فةاخف هة نف  م 
نحةكة ۛ فةا  يم  جي رة ﴾٧٦﴿ نف ين  م  طي

نحةكة قةالة فةا  ﴾٧٩﴿ بح  قةالة يـاةنفـفة رة ناي رف لنى ظ  م  ي ـية اي ث ونةـوف عة بف ﴾٧٨﴿ م ــية ين  وف الدحي
ت كة ة زح قةالة فةب ع  ﴾٨١﴿ لنى ية م  الفـاي قفــوف وم ـل ـعفــمةـالف ت ـــوة ﴾٨٠﴿ نة ۙـالفم  م  ينة نفظةري
﴾٨٣﴿ ع  ة لح ينةـصيـلةـخفــم  الفم ــه ــنفــبةادةكة  م ــــاي ﴾٨٢﴿ يةـغفُلُ ةـو  ۙـه ـنح ينة عي مة مف الجف
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ـةـمفُلُ ةـلة م  نح نفكة وة ةمة م  نح هة ةـجة تةب عةكة نفــمح ﴾٨٤﴿ الفـحةـقةالة فةالف ةـحةـقح   وة ۛـالق  قح ول 
ااالسف ـ ــةـق لف مة ااالنةـالجف نفــه  م ــيفـلةــمف عةكمل مة وة نةـر  الم  ﴾٨٥﴿ مف الجف ه  نف ينةـمةـم  عي

﴾٨٨﴿ ة نح لةم  لةتةعف دة نةبةاةه  وة ين  بةعف حي ﴾٨٧﴿ نف وة اي  ه 

ة لح ر  اي كف ينة ذ  الةمي ل لفعة ﴾٨٦﴿ ينة لح في كة تـة الفم 

ر         ة  الزح مة ورة           س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

اا ة نح نف اي ااــال ـنة لف لةيف زة تةاۛب كةـاي الفك  ﴾١﴿ يل  زي  تةنف
تةاب ـالف نة ك  يـالف الحن  م  زي يم ـالف  ز ـعة كي حة

حن اللة يـال ل  ال ــالف ن ـدحي ۜــخة ص  ﴾٢﴿ ةد ـب ــاعفـفة قح ـــــحةــالفــب  ل صاى الحن ۜ لةه  م خف ينة الدحي
لةى اي ة الح يــوة ة نةــذي ل ـــد ون  نفــذ وا م ـخةــاتح ا الوف ااءةۢـــهي ا ية ب د ـنة مة ل ه مفعف ة لح اـقةـي ـ اي ب ونة اـرح 
ة نح اي لفالحن  ة ــــــــــــ  ز  نح ۜى اي ةفن يـيفـم  بةكمحفــ يةالحن مف في ا  نةه  ۜه مفمة تةل ف ونة يه  يةخف  في

ادة الرة ةــــ النف يةالحن لةوف لةـــتح ذة وة داىــخ  ﴾٣﴿ ة يةالحن يــهفــ لة ب وةـــ ه نفـمة دي ار كـ كةاذ  ة فح
﴾٤﴿ ى طةفن صف ايةـم  لة ة ايةـخفـمح ۙ س ـۛشاـل ق  مة انةـبفـاء  وةه ۜ ــحة  الحن ه 

اح ـالف ار  د ـوة ة هح الفقة
ة ار ـالنح هة ة قةــلةـخة ۛض ب ــمنــالسح ةرف الف ات  وة ۛ  يـ ـــحةــالفـوة ةــكفقح ر  الح لةىــلة عةـيفــوح 
الف ۜــمةــقةـــوة رة يـ  ر  الـــكفوة ةـوح  ارة  عةـــنح ة لةىـــــهة ۛســـيفـــالح ةـل  وة ةـرة الـــخح ۛســـمفــشح

﴾٥﴿ ةجةـــجفـــلح  يةــكم ي  ل  ىـــۛسـل   م ــــري الفــــ ه ۜى  اللةـمح يــعةــوة الفــزي ار ـــغةـــز  ة فح
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جة وف اــــزة هة نف مف  كمقةــلةـخة اح ــــــ نةم  س   وة ة جةـــــة   ث  دةـــفف اـــنفـــلة  م ـعةـــمح هة
ون ـط ــب  لة لةك مف  النفزة نةوة ةنفم  ام  ثةــ الف ان ــعة ۜ  يةـيةـــمة اج  وة يكمق ــل ـــخفــةة الزف مف في

الحن  ات  هة ة د  خةـنف بةـاى م ـقــلفـمف خةكمـــا مح يـلفـعف ات  ثةـل ـظ  ق  في ل ـمة ۜ ذن م كملنث 
وا اينف ر  ف  كف ة  تـة ةفةا نح الحن ﴾٦﴿ ك مف بـح  ۜ ه ـ لةرة لفك  ۛ الفم  وة ه  ة هة ايلح لن اي ا ف ونةـت  نحنى اةـفة لة رة صف

ۜكملة مف نـفـغة ۛضه لكمن يح  عة وايةرف ك ر  اينف تةشف ۛ وة رة ه  الفك فف بةاد  ى ل ع  ضن يةرف لة مف وة
ت مفـك  نف لة ر  وة رة تةز  زف ة  و  رة از  ۜى وة رن  ا خف

ة لنى  ث مح بح ك مف اي ع ك مف رة ج  رف ك  مة ئـ  ا مفـفةي نةبح  ب مة
ذةا اي ةـمة وة ا رح دةــۛسانة ض ـالف نف سح عة ﴾٧﴿ ۜـعفـتة ل ونة ةه  مة نح يم  اي لي ور  ذةات ـب  عة د  الصح 

انةـكف ة بح لةــيــنيـــ م ه ـــرة ذةا خةـــه  ث ــــيفـــباىاي ة اي لةــــمح ة اـس ــه  نةـــنفــــةى م ــمةــعفــه  ن ـــوح ية مة
لفـــق  اـية ع  لة واـدف جةــــبفــقة نفـم ه  ــيفـــاي حن  لةــعةـــل  وة ةـ النفل  لح اداىل ي ض  نف ۛسبي دة ۜـيـعة ل هي

ة ال ت ـان ـوة قةـنف ه ـمح ﴾٨﴿ ةعف ب ـمةـتة نفكمتح نحةكة م  يلىۗ اي كة قةلي ر  اب  فف حة ةار  الصف النح
حف ةةـرة مة ا نة ةــان الح اـــل  ۛساج ــيفـــاءة قة نخ  ذةــــحفــماى يةـــائ ـداى وة ية رةـــر  الف ج ــــةة وة واـرف

ية ۜـلةم ــعفــلة ونة ۜ بح هي ةــتةــسفـــلف  يةــلف هةـــ ق رة ي الح ينة يةــو  يــالحةونة  وةـــم ـلةـعفـذي نةــذي
ينةبةاد  ـاع ـية لفـق  ةذي ةـ انمةالح واـــن وا اتح ق  ﴾٩﴿ ة اي ا يةـنح ةـــتةــمة كح ةلفـر  ا ولل ـــذة ۟ـــواالف بةاب 

الحن  ة بـح ۜ كمرة ةـل مف يـــلح نفـه  ال ذ ـــي هنـن وا فيــۛسـنة الحفـذي ض ــنةــۛسـيةاحةـــدح  الرف ة ۜ  وة
﴾١٠﴿ اس  ة ة ۜ ايـعةـوة ا ي ــنح ةــمة فح اب ـوة ة ه ـر ونة  الجفــــى الصح ۛساب ـر  ح ــيفـــغةـــمف  ب ـرة
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ت  رف ا م   وة
ةنف  ل 

 الك ونة
لة ة الوح ﴾١١﴿ ايي ق لف ح ن ت  اي رف  ا م 

ب دة  النف ة العف ل صاى الحن ۙ لةه  م خف ينة الدحي
ة ق ل  الحن ﴾١٣﴿ ايي ق لف ح ن اف  اي  الخة

نف ۛصيفت  اي بحيي عة ذةاۛب رة م  عة يم  يةوف ظي عة ﴾١٢﴿ ينة ل مي سف الفم 
ا ش  د ــب ـفةاعف ۜ ــــون  نف د ـمف م ــت ـئفـوا مة نحةلفــق هي ﴿١٤﴾ اي ب د  م  ل صاىـالعف ۙي خف يني لةه  دي

ۜـق ــالف ة  مة ين ا س ــالف يـخة يــالحةنة ـري اوا النفــس ـ خةنةـذي الهفــه ـۛسـف ـر  مةــمف يةــيه ـليـمف وة وف
ق ـلة نف فةوف مف م  مف ظ ـه  نة ل ـلةـه  ةار  م  النح ﴾١٥﴿ ل كة ه  ذن الفـاللة ان ـخ ـوة رة بيـالف سف ين ـم 

ق ون ـفةاتحة نف م  ل ـلةــمف ظ ـه ـت ـحفــتة وة ۜ ذن ف  ـــخةــكة ي ـل  بةاد ـبةادةه ۜ يةــهي ع ــ ب الحن وح  اع 
ة الح ينة اجفــوة ةاغ ـب وا الـنةــتةــذي ا ال ا وةـوهة د ـب ــعفــية نف وۛت الـطح لةى واـنةاب  الحن  اي ﴾١٦﴿

ة لح ينة يةـال ع ونة الفقةـذي تةم  لة فةـسف ةـيةـوف ع ونةـب ـتح ﴾١٧﴿ ۛى فة م ـه ـلة رن ۙـبةـالفب شف بةاد  ع  رف شح 
ةلف بةاب ـالف اــنةــۛسـالحف لن ةـئ ــه ۜ ا ول يــكة الح يــنة هةـذي ائ كةالحن  م ــه ــدن لن ا ول مف ا ولل وا  وة ه 

نفـالفة ة مة قح لةيف حة ۜ الفةـعةــة  الفــمةـل ـه  كةـعة ۛ نف ف يـذ  مةـق ــنفـــت  ۛتـاةنفـذةاب  ةار  النح ﴾١٨﴿
ينة ن كنلن ةذي ا الح وف ةقة مف اتح ةه  بح مفرة ف   لةه  نف غ رة ا م  ق هة ۙ فةوف ةة  يح ن  بف ي غ رةف  مة ري تةجف ﴾١٩﴿

 تةرة مفـاللة

ة ة النح الحن ﴾٢٠﴿ نف اـحفـتة م  ةنف ت هة ۜـالف ار  عف هة ۜ دةـوة ل ف ـي   لةالحن  ادة الحن  خف يعة الفمي
هيــب  لةـالنف ةـال نةـم  زة ااءى فةـسح ااء  مة يعةكفــلةـۛســمة ض  ف ي ه  يةنةابي ةرف ةــث  الف ج ــي  مح ر  خف

ل ه ـجفـية عة ع رف ان ـلف فاى الــل ـتةـخفـاى م ـزة ة يةــه  ث ــوة يـــتةـج  فةــيـهيـمح ى ـــفةـــصفـه  م ـرن ةــث راح مح
﴾٢١﴿ ة فيـطةامـــــــح  نح ل ـــــكذذ ــــــــكة  لةــــــــل  ي ذنـاىۜ اي ى  ل  ول ةـــرن ۟ـبةـــــلف ي الف اب 
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يفل ـفة وة حة ــنف ۛشـمةـالفة ه  ل ـ ۛصالحن رة رة م  فةـلف سفـدف عةــه ـلة م ـــلنى ن ـوة بح نف ــور  ۜــرة هي
﴾٢٢﴿ ۜ ر ـــكذنف ذ ـمف م ــه ـل وب ــة  ق ـيةـاس ـقةــل لف االحن  ل  م ــي ۛضـكة فيـئ ـا وللن ن ــيـبيـلة

رح ـتة ۛشع  قف لة الحفـــ نةاللحن  ة يث  ـحةـــۛسنة الفــزح ۗــان ـثةـــهاى مةـــۛشاب ــتةـــتةاباى م ــكندي ية
مفــه ــب  ةــج  ه ــنفـم  ينةــل ود  الح نة ـية ذي ۛشوف ۛخف مف ةه  بح ةــ ث رة ين ــتة مح ق ــل ود  ه ــج  لي ل وــمف وة

ل ل  ي ضف لن ۜر ـــــكذذ  ىـاي ل الحن  ى ــــكة ه ـــ ذن يـهفــ يةالحن دة نف نفــمة هيــب  دي مة ۜ وة يةۛشااء 
ةـنف يةـمةـفة ال ي ب ـتح جفـقي اـه ـوة الفـهي س  مةـــذةاب  يةـعةـوءة وف ﴾٢٣﴿ االحن  اد  نفـه  م ـلة  فةمة هة

ةكف ةۛب الح ينةـذح ذي ﴾٢٤﴿ يلة قي ۜ وة ة  مة ين ينة الفق  ةال مي ا ذ وق وا ل لظح ب ونةـتة مفـت ـنفـكم مة س  كف
م ـقة فةاةذةا ه  ﴾٢٥﴿ نف ذةاب  م ـالف م ـيه ـاةتنـفة مفـه ـل ـبفـقة م  يةـحة نفـعة ر ونةـيفث  لة ع  شف

وفــلة ية ف ـــخ ــ الفالحن  نفـوة  الــينـــحةـالف يـزف لةــدح  نخ ــعةــيةاۛ  وة ة  الـــذةاب  الف  رة
ۢـبةــكذ ر 

لة بفـــدف ۛضــقةـوة اــي هنـنحةاس  فيـــنةال لـــرة انن  ـالفق ذة نفـــم رف ﴾٢٦﴿ ونةـية ان واـكف لةم  عف
ناىـق  ان ب ـ عةرف ى غةـرة ي ع ـيفـياح ذي ج ــرة وة ﴾٢٧﴿ ةــعةــلة ل ـثةـــمة لح ـك  ةـــتةـــمف يةـه ــلح كح ۛــذة ر ونة

ۛب ــۛض ج ــثةـــــ مةالحن رة ـرةــه  ش ـيـــــلى فيــــــلى  رة اء ــكـ ﴾٢٨﴿ ةــلةعة ةـمف يةـه ـلح ونةـق ــتح
د ـاللف مف حة ج ـكن ۛشاــتةـم  رة ونة وة ج ـماى ل ــلةـلى ۛســس  ۜـرة ۜـتةـسفـلف يةـهة ل  ثةلى يةان  مة و 

ة نح ةـــيح ـــكة مةــاي نح اي ت ونة ـــيح ـمف مةـــه ـــت  وة ﴾٢٩﴿ ۛ حن  ه ـثةـكذلف الـ بةل  ونةــلةـعفــمف لة يةــر  م 
﴾٣١﴿ ة ايــــث  ة مح مة الفــمف يةكمــنح بح دةـنفــة  ع ــمةــينـق ــوف ۟ـص ـتةــخفــ تةمفكم رة ونة م  ﴾٣٠﴿
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ذف اي نف ةـم  م ــلةـــ الظففةمة ةۛب ب ــــكـ وةالحن لةى ـــــذةۛب عةـــــنف كةـــمح ق  دفــــــــصح ــالــذح
ة الح يــوة ذي ﴾٣٢﴿ ۜ ه  ااءة ي جةــــيفـــلة  الجة ةـــهةــــۛس في ى ل ـــثفــــمة مةــنح ينةــــاف ـكةــــلفـوى ري

ةــم ـــالف ق ونةــــتح ا ق   وة ۛصــــصح ــــــ ب الاءةـجة قة  ب ـــــدف اـــــدحة لن ا   ا ول م ـــــكة  ه ــئ ـــهي
ا يةـه ــلة دة  ــۛشااؤ ننة  ع ـمف  مة بح نف ۜـــه ـرة ل مف اؤ ا الفـــكة جةــ ذن يــس ـحفــم ـزن ۛـــني نة  ﴾٣٣﴿

ة وةـــمف  السفــه ــنفـــ عةالحن رة ـــفح ـــكةــي ــل  ي  عةـــال الح يةــم ـذي مفــــه ـز  يةــجفـل وا وة ﴾٣٤﴿
الحن ۛس ــيفـاللة ﴾٣٥﴿ ه ـــالجف ةــۛســـاةحفــمف ب ــــرة ي كةــــن  الح ونةـل ــــمةــعفــــان وا يةــذي

ۜــــــون  د  هي ي ـــبفـــــاف   عةـكةـــــب  ه ۜ  وة ةـكة  ب ــــونةـــوح  ف ــــــــخةـــــدة يـــــالح نفــــــنة  م ــذي
مة الحن د  ـــــهفــــنف يةـــــــوة ﴾٣٦﴿ مة ۛـنف هةـــه  م ــا لةـمةـــ  فةالحن  ل ــل ــــــضفــــ ي نفــــوة اد 

﴾٣٧﴿ ا لةــــفة ۜ   الـــض ــنف  م ــه  م ـــمة يــــعةـــ ب الحن ۛس ـــيفــلة لح ي انفـــزي ام ــــــت ـــز  ذ  قة
ةــول ـق ــيةـــلة ۜ نح الحن  لة ة قةـلةــنف خةــمف مةـــه ـتةـلف اةـنف ۛســـئ ـوة ۛضــمنــالسح ةرف الف ات  وة وة

الحن  اليفـــلف الفةـق  نف د ون  ــت ـرة ع ونة  م  اتةدف ا دة  ن الحن مف مة نف   ال رة يةــــــــــــــــــــــــ  اي
لفــهة ة ـــلف ه ــرح   هةــض ــب  ات   ض ــــاش ـكـنح ني رح ــــفة ادة الرة ا  الوف حفـي  ب ـــهي ة ــــمةـــرة

ل ونةـم ـالف كح  تةوة ةـه  كةات  نح س   م مف
ۜ ق لف ت هي مة حف ب ية رة سف ۜ حة ةـــتةـه  يةـيفــلةـ عةالحن  ل ــوة كح

لنىــقة يةا لفـق  ل وا عة مة م  اعف ۙـكةـمة وف ونة لةم  ۛف تةعف ۛ فةۛسوف ل  ام  نحيي عة انةت ك مف اي ﴾٣٨﴿

﴾٤٠﴿ يــخفـذةاب  ي ـيه  عةـأفتيـية نفــمة يةـزي م ـيـقيـــذةاب  م ــه  عةــيفـلةـلح  عةـح ـه  وة ﴾٣٩﴿
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ىـاهف تةدن ا ة نح لفـــاالنفـاي ۛ   فةـــــــنحةاس  ب الفـــتةاۛب  ل لــــك ــكة الفــيفـلةــنةا عةـــزة قح ن ـــمةــحة
مفـيفـلةـعة ه  س ــنةـل ـفة مةــفف ۛ وة ة فةــنف ۛضــهي ةـلح نح ا يةـــا  اــــيفـلةـعة لح ـــض ـمة مة اۛ وة ۛتــــا النفـهة

فحةىـتةـ يةاللحن  ةنفف ۛس حي وة ت ـ مةينةـالف ةـوف الح ا وة ي ـهة يتف ـم ــمف تةـلةتي في ﴾٤١﴿ كي ۟ـب وة يل 
اى لن اي نة اۛ فةـام ـمة ك ـمفـي ـهة ي س  ةتي ىـقة الح ا ضن هة لةيف ۛتعة وف ي الفمة ل ـ وة س  اىــالف خف رف رن
ذ وا الم  اتحةخة ﴾٤٢﴿ ل  م  ل ـۛســالجة ي ذن ة في نح ۜى اي ى نيةـمح ةر ونةـات  ل قةـكة لة كح م  يةتةفة وف

ك ونةــــل ـــمفــية ۜ ق ــــــــــفةـــــ ش الحن  نف د ون  ـــــــــم  ااءة وا  لةـان ـكفوفــلف ال وة لةـــــــــعة
حن لف ـق  ةـ الل  ا عةـــــــشح ه ــــعاىۜ  لةــيـــميــــــة   جةــــــفة ﴾٤٣﴿ لة يةــيفـۛش ل ونةـق ـعفــــاى وة

﴾٤٤﴿ ةـلفـــــم  ۜ  ث ـــمنـــك   السح ض  ةرف الف ات   وة ة ايـــــــــوة جةـــــه   ت ــيفــــــلة مح ونةـع ــــرف
ي  م ـــــلة ن ونةـــــؤف ذةا ذ  اي حفالحن رة ـــكن وة ه  اشفـــ وة ينةـــ الحةوب  ــل ـــاة زحةتف  ق ــمةــدة ذي

ر ونةــش ـبفــتةـسفــية نخ ـب  ذةا ذ   رةــــالف اي ۛ  وة ةـــكنة  ينة  م ــرة الح ذةا ه ــون  نف د ــذي ا اي مفـــهي
ة ـــه ـلحنــالل  ـــق  ةــــ فةاط مح ض  عةـــمنـرة السح ةرف الف ات   وة ب ــــيفـغةـمة الفــــال ـوة ﴾٤٥﴿

ه ـــيـفي ة الشح ادةـــوة كة  ـبةــــنة ع ـــيفــــم   بةكمحفــۛت  تةــنف ة  ال هة ايــفياد    مة
واــان ــكف

لة ة ل ـوة ةـوف النح ينة ظةـلح ا ــــلةــذي وا  مة ض  جة ف يم  ةرف عاىــيـميــــــالف ﴾٤٦﴿ ل ف ونةـتةـخفـية
مةــــية وف م  ففـــعةــــه   مةــــلةـــــثفـــوة ا ب  دةــــتةـــه   لة اــهي م ــــــوف ذةاب ـــــــعةــــوء  الفــنف  س 

﴾٤٧﴿ بةـــمةـينـق ـالف ۜ  وة الةــة  ب ونةـس ـتةـحفـوا يةــون ـكممف يـةــا لةـ مةالحن نة ــمف  م ـــه ــدة
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نةــية ؤ ن ز  تةهف سف ا بةدة مف ۛسيح  وة اـلةه   ـةات  مة
اقة ب ـب ـۛسـكف حة اـه ــــوا وة هيــواب ــان ـكفمف مة

ذةامةــفة ة الف نفــا  ذةا خةـــا  ث ـانةـرح  دةعةــۛسانة ض ــسح ة اي لفنةــمح ة ۙــم ةى ـمةـعفـاه  ن ـوح ةا نح ﴾٤٨﴿

ية ونةـعفـلة لةم  لنى يت ه  عة تي ا ا ون ا مة ـة نح ية م ۜ بةلفـلفـع  قةالة اي ة الـتفـف  ه  نح لنك  مفثةرةـكذنةة  وة ه 
ةــالةــدف  قةـقة االح ينة ـهة اـــ فةمف ـــه ـل ـبفـنف قةـ م ذي ا اــه ـنفـننى عةـــالغف مة ان واــكفمف مة ﴾٤٩﴿

مف ـابةـاةۛصـفة اـــيح ــۛسه   ـةات  مة
وا واۜـب ـــۛسـكف ينة ظةلةم  الحةذي نف وة م  ﴾٥٠﴿ ب ونة س  كف يـة

﴾٥١﴿ ا ء  ۛســـهن ا ا  مف ـــه ــب ـيــصيـي ـؤ ل لة ـةات  مة ۙكـۛسيح  اۛسب وا مة مف  وة ينةـم ـب  ه  زي ج  عف
ية ۜـقفـوة ر  د  لة اــــلةــعفـــــمف يةــالوة ة ـم  ةوا النح قة  ل ــط  الــس ـــبفـــ يةالحن زف ۛشااء ـــنف يةــــمةــرح 

يةــــا ع ــلف يةــق  ة  بةاد  يـــــالح نةـــذي ﴾٥٢﴿ ل  ي ذن ة في نح نيةـاي م  ي ــات  ل ـكة لة وف م ـقة ۟ـؤف ن ونة
ة الحن ف ــسف ال اىــوا عةـرة نف لن تةـــه ـس ـف ـــال حفــوا م ـط ــنةــــقفــمف  لة ۜة  ـــمةـــنف رة ةالحن  نح  اي
﴾٥٣﴿ ةـــيــميــوۛب جةـــن  ذح ـر  الــــف ـــغفــية نح حيــف ــغةـــوة الفـــه   ه ــــعاىۜ  اي م ــيـور  الرحة

م كمـــيةــــت  أفـالنف ية الني اـــيــــوة لنى ــب  بح وا اي السفمفكمــرة ل ـبفــنف قةــه  م ــوا لةـم ـل ـــ وة
اتحة اوا  الحفـــب ــوة اــۛسـع  لةــــا  ا نفـنة  مة ز  ﴾٥٤﴿ ة  لة ت ـــذةاب   ث ـعةــالف ر ونةـۛصـــنفـمح

تةةى بةغف بح نف ــــــمف م كميـفــلة اي ذةاب ــعةـم  الفكميـةــأفت ـــالنف يةل  ــبفـنف قةــم  مفكمــرة
تنى عةــسفـا حةــس   يةــففــــولة نةـق ـــالنف تة اــرة لنى مة ﴾٥٥﴿ نف ال تةـت ـوة ۙـشفـمف لة ر ونة ع 

﴾٥٦﴿ طفــفة اخ ــنة الـــم ـت   لةــنفــ  وة اينف ك الحن ب  ـــنفــي جةــت  فيــرحة ة يـــسح ۙــري نة
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ق ولةـالوف تة ﴾٥٧﴿ ة ـولة لةـق ـــــالوف تة ةوف النح يـ هةالحن يــدن نةـنفـكمـلة ني ةـم ــالف ت  م  ۙـتح ينة قي
﴾٥٨﴿ ي ى الفـــتة نةـحي ة ليــذةاۛب لةــعةـرة النح ةى فةــكف يـوف ة نة ونةكماةــرح ينة م  ني س  حف الفم 

ۛتـنفـكم وة ااءة تفــقة لنىـبة جة يةــدف بفــــكــي فةــاتيـكة ان ة اوةـــۛت ب ـــذح ۛتـبةـكذـتةــاسفهة رف
ية مة الفــوة ة  تةـينـق ـوف ةــمة ى الح ينةــرة  ذي

ب ـــكف لةىـــذة الحن  وا عة ﴾٥٩﴿ يــاف ـكةـالف نةـم  نةـري
ي  يـوة نةجح  ﴾٦٠﴿ مف م  ه  ةـو ج وه  دح وة ي لةيفۛس ة ۜ ال سف ى  في ثفوى ةمة مة نح هة ينةجة بح ري كة تـة ل لفم 

ه  لة مفــوة ةالحن  يــــ الح ةـذي ا ب ـــقةــــنة اتح ت ـــمةـــوف ازة يةــه ــــفة وء ـم  الـــه ـسح ـــمةـــمف  لة ا سح 
ه ـلح  ۛشــكمق  ــال ـخةاللحن   ء   وة عةــيف  لنىـوة

يل ـۛش لح ــكم كي ء  وة يف ﴾٦١﴿ ونةـزة ن ــحفـية
ةـيــاليـقةـــه  مةـــلة ةــمنـد  السح الح ۜ وة ض  ةرف الف ات   وة يـوة وا ب ــفةــكف نةـذي يةـر  ات ـان ﴾٦٢﴿

الحن رة ــــــــيفـــغةــــفة لف  الـــــق  ﴾٦٣﴿ االحن   اس ـــــم   الفـــــكة  ه ـــئ ـــــــ ا وللن ۟ــــخة ر ونة
يةـدف  ا ونح ـــقةـــوة لة ﴾٦٤﴿ ايـــأف م ــــتة ح او ن ا الفــــيح  د   الـــب ــــي العفــر  ونةــل ـــــا ه ـجةـــهة

ۛتــكذ ة اي كة   وةـيفــلة اي يــــلةى  الح ۛ  لةـل ـــــبفــــنف  قةــــــنة  م ـــذي رةـــــشف نف  الـــــئ ـــــكة
ةل  ـــــبة الحن ﴾٦٥﴿ ة عةــــطةـبةــحفـيةــلة نة ــونةكم لةتـةكة  وةـل ـــمةـنح ة م  اس ـالفنح يـخة نةــري

ا قة مة وا ـــــــــوة ةدة ر  الحن ﴾٦٦﴿ اــال نةــــنف م كمدف  وة ــــــــب ــــا عفــفة ة يــــكنشح نةــري
ات  وة من السحة وة ة قةــحة ض  دفــقح ةرف الف ۗ  وة هي مة الفـه  يةــت ـۛضـبفـعاى قةــيـميـجة ر  ة ـينـق ـوف مة
﴾٦٧﴿ ةــطفـمة يح ۜ  س ــن ـــيـميـيةــات   ب ــو  ا نةـبفـهي تةــحة ا لنى عةـه    وة ا ي ــعة ة ونةكم ر ـشفـمح
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ض  ةرف الف ن  ــوة قة مةـۛصـــور  فةـصح ـال خة  ف يـف  من ف ينف ـع  ة مةـالسح ات  وة نف ف يـــوة
ام ـيةـــق  ة مة لح ۛاءة ــنف ۛشاـــــاي ة ن ــــ  ث الحن  ـــــمح ى  فةـــــ ا خفه  ــــيـفيخة  ـف  ذةا ه ـــرن مفـــا 

ض   ب ـــــرة قةــــشف ال وة ةرف بح و ر    ـن ـــــــت    الف ا ــــرة و ض هة عةــــ وة ﴾٦٨﴿ ر ونةــظ ــنفــية
مفـنةــيفـــبة ه  جايــــك ـــالف ةـءة  ب  يــتةاب    وة الشح ـــيحيــب ـالنح ق ــــهةـــنة  وة ااء   وة يةـــض ـــدة

فح  و  تفــلةـم ـاعةـس   مةــففــنة لح ـــكمتف  ــــيةــوة ﴾٦٩﴿ ه ــالفحةـب  ي ـقح  وة ونةـمف لة ظفلةم 
ي سي ةـوة ينة ـقة الح اوا  كفذي ر  لنفة ةـهةـ جةىــاي مةــنح ﴾٧٠﴿ ه  العفــوة ايةـم  ب ـلةـوة ۟ـففـمة ل ونة عة

نةـخة ااــتـ ـزة هة مة اـــراىۜ  حةـــز  ذةاجة اى اي اب ــحةتف  البفـت ــا  ف ـاؤ نهةـتحن قةــوة ا  وة مفـه ـلة الةـهة
ك مف ونـة ر  ي نفذ  وة ك مف يةكماللةمف يةأفت  نـف ل  م  لةيـفـمف ر س  بح ك مفمف انيةات  كمتفل ونة عة رة

ذةاب ـالف عة ااءةــل  م ـية قة اۜ كمـوف ذة لنـلنـ بةقةال وامف هن ةــنف حةكنــى وة ة ـمةـل ـــكفتف ـقح
ي خ  لةـقي اوا ــادف اۛبـــالبفل  ةــهةــ جةوة ال مة ــنح ينةــخة ۛـ فيدي ا يهة ﴾٧١﴿ ينةـكةــالف لةىـعة ري اف 

سي ينة يقةـوة ةذي ةالح اـ اتح وف مف قة ةه  بح لةى رة ةة  اي نح الفجة ﴾٧٢﴿ ىـمة ئفۛسـب ـفة ينة ثفوة بح ري كة تـة الفم 
نةــخة اـزة ت هة مة اــراىۜ  حةـز  ذةاجة اى اي ف ـاؤ نهةـتحن اب ـــتف البفــحةـت ــا وة قةالةـــــوة ا وة مفــه ــلة هة

﴾٧٣﴿ م   عةـــــۛس يــال ـخةا  ـوهةـل ـــــــادف  خ ـمف  فةـــت ــــبفـــمف  ط كميـفــــــلةـــــلة نةـدي
ۛض ةرف الف قة حن د   ـمفـحةـال وا الفـوة ة ل  ي  ۛصــالح عفـــــــدة قةـــذي ثةــــنةا وة رة الوف ه   وة نةاــــــدة
﴾٧٤﴿ ا ل م ــبةـتةــنة ة ةة  حةـجةــالف نةــوح ۛ  فةــث  نةـيفـنح يـا م ـعةـــر  الفــمة  الجفـعفـــن ـۛشااء  نةــلي
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بزح

﴾٢﴿

د ـحةــب  مف تة ى الفـــوة اـمةــرة اـــئ ـلن ل ـحة نفـنة م ــيـافحيـكةةة حة ش  ي ــعةـالف وف بح ح ونةـۛسـرف
﴾٧٥﴿ ۛ مف بح ه  ية بةرة ق ض  قيـمف ب الفـنةه ـيفـ وة قح  وة د  ـالف لةـيـحة مف حن حة بح  ل  الةـالف رة ينةـميـعة

ن           ؤفم  ة  الفم  ورة   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

نفـغة ة الذح ر  ب ــاف  ﴾٢﴿ يل ـنفـتة نةـك ـالف زي يـعةـ الفالحن  تةاب  م  الفـزي ليــز  يم ۙـعة ﴾١﴿ ۜـحن ما
ير  صي الفمة قةاب  ة ل ـوة يد ـالتح ب  ۛشدي اب ـالف وف قة ة ذ ي ع  لنــالطح اي ا ۜ لة ل  ة هةـوف لح ۜـه اي لة وة ه ـاي يف

ا اد ـي  مة يةات  جة ي ان ة الحن  ل  فاي لح ة اي ينةـالح يةكف ذي وا فةلة ر  كةـفة رف ر  مف غف لح ب ه  تةقة ﴾٣﴿

ةبةتف م  كةذح مف قةوف لةه  اب  قةبف زة ةحف الف نف ن وح  وة تف م  محة هة مف  وة ه  د  بةعف ﴾٤﴿ د ـالف ف ي ب لة
ةـالف قح حة ة ا  ك لح  ول ـب  ة ـمح س  ادةل وا ذ وه ـيةأفخ ـمف ل ـه ـرة جة واب ه ـل  ل ـبةاط ـالفـب  وة ض  ح  ي دف

ةـكة حةـل  ذنكف وة ت ـمةـل ــكفتف ـقح ﴾٥﴿ ت ـاةخةـفة اب ـانة ع ـكف ۛفـيفـكةـمف   فةـه ــذف قة
ة ينةــاللح ذي ﴾٦﴿ بح  ةلةى ـــعةكة ـــرة يـــالح اوا الكف نةـذي ر  ة فة مف الصفــــنح ةار ۢــال اب ـحةــه  نح

هيـب  مةـالف ل ونةـم ـحفـية ۛش وة رف لة نفـعة وف د  ـحةـح ونة ب ـۛسبح ـه  ي ـحة مف مف بح ه  ن ونةرة م  ي ؤف وة
ع  لفماىـوة ية ف ـتةـسفـوة ينةر ونة ـغف نةان واۛ ـ انمةل لحةذي ـة بح س رة ۛتـ وة ةـكمعف ء  لح حف ۛشيف ةىـرة مة

﴾٧﴿ ينة تةـرف ل ـف ـاغفـفة ةذي ةـاب ـلح اتح ق ـبةــوا وة يلةكة وة وا ۛسبي يم ـع  حي ذةاۛب الفجة مف عة ه 
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مة نفـــوة ةنةا  بح الدف خ رة ةــــنحةات   عةــــــمف  جةـــه ـــــلفــــ وة ن   الح عةـــدف ي  وة مفـــه ـــدف تةـــتي
ۛتـــــالنف اــحة   م ـلةــۛص بة اج ــــه ـائ ـنف ان وة الزف ة رح  ذ  مف  وةـــه ــــمف  وة ةــــات ـيح نح ۜ   اي مف كةـــه 

ق  ةــه ــوة مةــةـــيح ـم  السح ۜ   وة ةــنف تةــات  ـةات ـــيح ـق  السح ﴾٨﴿ يـعةــالف ۛـكيـحةـز  الفـزي يم 
ة اي نح ﴾٩﴿ مةـية ح ــقةـذ  فةـئ ــوف ز  الفــفةــوة الفــكة  ه ـل  ذن ه ۜ   وةــــتةـمفــدف  رة ۟ـيـظيــعةــوف م 

مفكمت ــقفــمة ة ينة ــالح واكفذي ر  نة  لةـــ ي فة نفر   ــبةــــكذ   الالحن ت  ــــقفــــمةــنةادةوف م 
واـال ـقة ﴾١٠﴿ نف ذف ت كمـۛســـف ـال يـــدف عةــمف  اي ي لةى الف نة  اي ان   فةـــوف ونةكذتـةــــمة ر  ف 

نةاــوب ــن  ذ ــب  ة بح ااــرة ةـ المةنة الحفـيفـنةتةـنةااثفـــتح ففـتةـــن  فةاعفــيفـــتةــنةـنةا اثفـــتةـيفــيةــن   وة نةاــرة
ة اةـمف ب كمـــــذن ل  ذةا ـــنح ا اي الحن ية ـــع  د ـه  ﴾١١﴿ لن لفـهةـــفة يل ـۛس نفـر وج   م ـخ  ىـاي بي

حن  ل  ت كفه    دةـــحف وة رف ۛ  ـــفة نف  ي مف اي كف ب ــشفـــوة م ـــــهي  ت ــــرة م كذح ـــالفـواۜ  فةـن ـؤف
ةــه  الح ي ي ـوة يــذي يةكمـري ي ـات ـمف ان ل  لةـنةـهي وة نةكمـزح  مف م  ﴾١٢﴿ يـكةـالف ل يح ـعةـــالف ر ـبي

ةوا ـدف ع ا ـفة الحن ﴾١٣﴿ ةـال قــسح زف ااء  ر  مةـمة ةـتةــــايةـاىۜ وة ة مةـــذة كح لح ب ـــيـنيــــنف ي ـــر  اي
في ةـــيـــرة جة ع  الدح ات ـرة ﴾١٤﴿ يـه  الــنة لةـيـصيـل ـخفـم  هةـدحي لةوف كةر  ر ونةـالفكة نة وة اف 

هيـع  بةاد  ۛ ي ـعةــذ والف ش  هي  عةــمف ال نفـالرح وحة  م  يـق ــلفــرف نفــم ۛشااء   ـية نفـمة لنىــر 
مة  ه ــية يةـــوف ۛ  لة ز ونة ى عةــــخفـــمف بةار  الحن  لةىـفن ﴾١٥﴿ مة ال ذ ـنفـــي ــل  ةـرة يةوف ۙــتح ق  لة

﴾١٦﴿ ۜ  ل ــمف  ۛشـه ـنفـم  ء  ۜ  ــيةــلفك  الفــم ـن  الفــمةـيف مة حن  وف اح ـــالفل  ار ــــــقةـــد  الفـوة ة هح
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ة نح ةاي مة  ت ــيةـلف ال الحن ىـجفـوف  زن
اـــس  ب ـففــنة لح ــكم ظ ــبةـۛسـكفمة ۜ  لة ۜـيةـــمة الفـلفــتف مة وف

ه ــــــنف ال وة فةــــمف  يةـــذ  رف نز  مة الف ذ ــــوف وب ـل ـــق ــ الف ة   اي ﴾١٧﴿ يـۛس ۛساب ـح ــع  الفـري
يع ـفيـۛش ى الفـلة كةـنةاج ـحةـدة ميـر  ا ل لـاظ  ۜ مة ةال ـينة يــحة نفـــم ينة ــميـظح لةـمي م   وة
الحن وة ﴾١٩﴿ لةـية اـعف ةعفـنةـائ ـم  خة اـي ـةة الف مة يـخفــت  ن  وة ور ــالصح  ف  د  ﴾١٨﴿ ۜـطةـي  اع 

ة نح اي نف ع ونة  م  ينة  يةدف ةذي الح ۜ   وة قح ي ب الفحة ضي يةـــون  د  يةقف ونة ب ـقفـهي  لة ۜــض  ء  ۛشيف
لة وا ف يــالوة ير  ض  فة مف يةسي ةرف واـنفـيةــالف ظ ر  ﴾٢٠﴿ ة ة وةـ ه الحن يع ـالسح ۟ـبةـالف مي ير  صي

مفــه  واـان ـكف ةـــبةـــاق ــانة عةـكف ۛفــيفـكف يـــة  الح ۜـــــه ــل ــبفــ قةنفــــم وا ـان ـــكف نةـذي مف
الحن  ة م ـــۛش ال ةـــــــمف  ق ــــه ـــنفــــدح ثةاراى  ف  وح ان ض   فةـةى  وة ةرف م ــــــــه  ذةـــــخة اةــــي الف

ة اةـذن ل كة  ب  مفــه ــنح ﴾٢١﴿ مةــه ـــوب ـذ  ن ــــب  اق الحن  نةـمف م ــه ـــلة نة اــكف اـمف  وة نف وة  م 
م ـــــه  وا  فةكفــ فة نةات ــيح ـبةـالفـمف  ب ــه ـل ـمف  ر س ــيه ــأفتيــتف  تةــانةـكف ر  ذةـاةخةــفة

لة ۛسـوة دف  الرف ىـلفـقة نةا م وسن ﴾٢٢﴿ ۜ ةالحن  نح يح   ۛشـــــه    قةــــــ  اي يــــو  اب ـــع ــد  الفـدي قة
عةــــلنى  ف  اي هةــــرف نة  وة قةار ونةـمة اـوف انة وة ﴾٢٣﴿ يةـب  س ـات ـان ۙـيــبيــطةان   م ـلفـنةا  وة ن 

اـــلةــفة ا  جة ة ه ـمح نفــــحةـالفـمف  ب ــــاءة قح  م  ﴾٢٤﴿ ذحةاب ـــكفر   ــــــاح ـوا   ۛسـال ـقةــفة
اسف ي واـحفــتةــوة نةا  قةـــنفــع  اوا  البفــت ـــوا  اقفـال ـد  ةــــل  الح ااءة ينة  انمةــــنة ه ــعةـن وا مةــــذي

﴾٢٥﴿ ه ــــــــن  مةــــــۛسااءة ۜ  وة يـــــــاف ــكةــد  الفـيفـــــكفا ـمف ة  فيــري لح لة ل ــــي ۛضـنة   اي
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اف  الخة قةالة عةـــ ف وة ونايـــرف ن   ذةر  ى ـلف م ــت ـقف ي  الـوف لف وسن ع   ـــيةـوة ةدف بح ۛــرة ايه  ح ن يــ  اي
﴾٢٦﴿ ض   الفـــــه ــظفـــمف  الوف النف ي كمنـةــي لة دي دح ـــبةـالنف ي  ةرف ۛسادةـــفةـــرة  ف ي الف

ن ـي  ؤفم  قةالة ى ايوة ا ت  ـي ع ـنحي  م وسن يـب ذف بحي بح  وةرة نف ك لح  م مف كمرة ر  لةـبح ـكتـةـم 
ج ل  قةالة رة م  وة ؤف نةـم  وف عة رف نف انل  ف  ۗ م  اــية ن  انةه  يمة ت م  اي كف ﴾٢٧﴿ م ـيةـب  ۟ـالف وف ۛساب  ح 

نفــم  ج ــت ـقفـتة ال بح ق ولة ـلى النف يةـل ونة رة قةالحن   يةــرة ادف ــوة بةيح نةات ـب الف مفكماءةـجة
مفكمبـفـص ـي  بح  ۜكمرة نف يةمف اي ه  ـكفك  ــ وة لةيف باى فةعة نف يةـكفاذ  اي ب ه ۛ  وة قاىـذ  ك  ۛصاد 

ف ـم  ر  سف ةـــعفــــبة ي يةــض  الح ة كمد ـع ــــذي نح ۜ   اي ةمف ية  الحن ي مةــــهفـلة وةـــنف ه ـــدي
م   ـــيةاقة لفـم   الفكمـــلةوف مة  ظةـــيةـك  الفـم  ينة ف يـــاه ـوف ض   ري ةرف الف ﴾٢٨﴿ كةذحةاب 

ن ـــعة وف نةـــص ـــنفــــنف  يةـــمةـــفة نة اينف الحن س   أفـــنف  بةـا  م ـر  ااءة رفــــــــالة  ف ـقة اۜ  ـجة
قةالة وة ﴾٢٩﴿ اا ي مة ااـا ري مة ة لح ااالهف ك مف  اي مة ى وة يــالرن ة ۛسكمــدي لح يلةــمف  اي ۛشاد ـال بي ة رح
﴾٣٠﴿ ة ـذييالح م  ــ يةاقةنةـــي انمة اييوف ح ن لةيـفـالخة اي ةحفـلة يةـثفـمف م كماف  عة م  الف ۙـوف اب  زة
ا وة مة م  ن ــلة دةأفب   قةــثفــم  عةــوف ثةـوح  وة ةـم ــاد   وة الح ينة م ــودة  وة ۜــه  د ـعفـنف بةـذي مف

ية ايـــا قةـوة ح ن م   اي مفكميـفـــلةــاف  عةـي الخةـــوف ﴾٣١﴿ يد  ظ ــ ي الحن  بةاد ــع ــلفـماى ل ــلفـري
مة  ت ــــية يــــدف ب ــــونة   م ـوة لح ــــــوف ۛ  مةــري نةـــــــم مف  كمـــــا لةـنة ﴾٣٢﴿ ۙــية ةنةاد  مة التح وف

﴾٣٣﴿ مةــــاص ــنف عةـــ م الحن  الةـــــ  فةالحن ل  ـــل ــضفـــــنف ي ـــم ۛ  وة اد ـــه   م ـــمة نف  هة
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ي ۛشكح  في لة دفـوة ااءةقة لفـنةات  فةـيح ــبةـالفـل  ب ـبفـقة نفـف  م ـوس ــ ي مفكمجة از  مفـت ــمة
هيـعفــبة د  ةــم  ااءةاـمح ۜ حةـب مف كمجة اىــهي ذةاهة تحن نفـ م الحن   لةنف يةبفعةۛث مفـت ـلفــق  لةكةــاي
ينةـاللحة ذي ﴾٣٤﴿ س  ل ـكفولىۜ ــــرة لح ــــــكة ي ـذن م ـنف ه ــ مةالحن  ض  ف  م ـوة ر  ۛـسف تةاب  رف
تاىـقفــمة س ــيفـغةـ ب الحن ات  ـية ان يــفايونة  ـل  د   جا ـــــــي  ۜ ــه ـيــتن طةان  الـــلفـر  رةـب ـكفمف

لح ـكم ع الحن  دة ـنفـــع  ة دةــنفـوة يـــالح ل ــــكفواۜ ــن ـــنة انمةـذي لنىـعة  الحن  ع ـــبةــطفـــية كةـذن
قة عةـــ ف الةــوة ن  يةـــرف يــن  ليـــان  ابفــامةــاهةــوف ﴾٣٥﴿ ةــر  جةـبح ـكفـتةـــب   م ــلفـقة ار ـبح

ةـالسف ات  فةـمنـبةاۛب السح ةــوة عةــل ـاةطح ﴾٣٦﴿ حاى ــۛص ـــلةعةرف بف ىــلـ ةسفــل ـال بةاۛبۙــغ  الف
يح  نةـــــز  ا لن لنى  ـاي ة ظ ـنحي اي ى  وةــوسنـ  م ه ـــــاي بـكفه   ــــنح ــــي  لة  اىۜ   وة ـاذ 

ل ـــكف كةــــذن
مة د ـيفـكفا ـوة عةــــف ـــــل  نة ــــرف اوف ص ـــــل ــمةــوء   عةــــ س  ة  عةــهي   وة ة ن ـــدح ۜـــبيـالسح يل 

قة ةالة  ـــــوة م ـــــــا قةــنة  يةــــــــــي   انمةذيي الح وف ﴾٣٧﴿ نة ــرف عةــف  ة  وف لح ۟ـــتة ي ـفي اي بةاب 
ةــــا قةــية نح اـــوف م   اي مة ﴾٣٨﴿ ة ۛـيلة الـــــبيــــــمف  ۛسكمد   ـــون  الهفــع ـــب ـــــــاتح ۛشاد  ة رح

ار ـقةـالف رة نفــوة   الــينــحةــه   الف ذ ــهن نخ ـتةـــيةا  مةــــدح  ة الف نح اي ةة   ه ــــاع     وة ية دةار ـــرة
لة  ۛسـنف عةـــمة ي ــةى  فةـئةــيح ــم  م ــــجفـــلة ة لح اى  اي مةــــلةــثفـــزن اۛ  وة لةــــم ـنف عةـهة ﴾٣٩﴿

ائ كةـفة لن ا ول  نف ذةـــــحاى  م ــــال ـــۛص
ه ــــــنف وف ا  ر   الــــــكف م ـــــوة   م ـــــــثنى   وة ن ـــــؤف

﴾٤٠﴿ ةــجةـــونة  الفـل ــــدف خ ـــــية ا  ب ــيـــونة   فيـرف زة ق ــــةة  ي ـــنح ۛساب ـر  ح ــــيفــغةــهة
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﴾٤١﴿ يةا قة ي ـوة اي ال م  مة لةىوف ة الدف ع وك مف اي تةــالنح وة   وة لةــونةــدف ع ـــجن اي اي ةار ۜــى الـني نح
هيـب  ع ــــتة ي ـــــو نةــدف ةني   ل 

رة كذ يـــــيفــــالةـهي مةـــــــر  كة ب ـــشف ا   وةب الحن   ف  ۛس  لي
مة الــــــلة جة ة رة اــــنح مة ﴾٤٢﴿ النةال  ـــلفـع  لةى مفكمو ـع  دف الم    وة يز ـعةــالف اي ار  زي ة فح الفغة

نخ  ة ــالف رة ايـــنةوـع  دفــتة لةني ة   ف ــــعف ه   دةــۛس لةـيفـــه  لةــيفـ  اي لة ف يــــنف دح ـال يـوة يةا وة
اب ــالصف حة ة   مة ال وة اـــــــــــــنح ة نة ة  الفالحن ى  ــلة ا  ايــرة دح النح مفــنة  ه ـيـر  فيـسفـم ـ  وة

اا  الـــــــــكمذف ـــــــتةــــــۛســـــفة ۜ   وة ا فةكمــل    لة وـق  ر ونة   مة وح ض ــمف ﴾٤٣﴿ ةار ــال نح
الحن ه   ــيــوة قنــــفة ﴾٤٤﴿ لةـــــــــــــــالمف ي اي ۜى ـــراي ة  الحن  نح ة  اي يـ بةالحن بةاد ـــع ــالفـر  ب ـصي

﴾٤٥﴿ ا مةــيح ـۛس حةــــكفــةات  مة وا  وة عةــــل  ف  انـاقة ب ـر  اــرف نة  س  ۛـــعةـوء  الفـوف ذةاب 
اعةـال ة ة  ـــسح ةار  ا غ ــيفـلةـونة عةــرة ض ــعفـــي  اللنح ى وة عةـــهة واح يةــش ـد  ىۛ  وة مة تةــياح وم ـق ـــوف

ااجح ــــتةــذف ية اي وة ونة ف يـــحة ﴾٤٦﴿ خ  اـــالدف عةــوا انلة ف ـل  نة الـــرف ة الفـــۛش وف ذةاب ــعةـدح
ةـكم انح ةار ـــال اــعةـــضح ـول   الـق ــــيةــــ  فةنح ةــؤ لا  ل ــــفن يـلح ةــبةــــكذـــتةــاسف نة ـذي نح اوا  اي اــر 
نةـــم  ةا نةــن و نة   عةـــغفـــمف   م ــت ــــنف لف  الــــهةــعاى   فةــــبةـــــمف  تةكمـــلة باىــيـصيــنح

ةـقة يـــالة الح ةـــبةـــــكذــتةــنة اسفـذي نح اوا  اي اـــــــيـــلح  فيـــكما ـر  ة ـهة نح ةا  اي الحن ﴾٤٧﴿ ةار ــال نح
قةالة  وة

ة يــالح ةار  ل ـال يـنة ف ــذي ةمةـنح نح هة نةة  جة زة خة ﴾٤٨﴿ حةـقة بةاد ـع ـالف نةـيفـمة بةكفـدف
﴾٤٩﴿ وا ع  ةادف بح ةا يةـــفف  عةـــفح ــخةــــــــ  ي مفكمـــ   رة ذةاب ـــعةـــــنة الفـــوف ماى  م ــنح
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ۜـــيح ـــــبةـــا لفـب  نةات  اوا   لةقةال  مفكمـــل ـــــمف  ر  س كميــــــــأف تيـــك   تةـــــــمف تةــــــالوة
ة في لح يــاي اــــ  بةال واـقة ا  د  عن واۛ  وة مة يـــــاف ـكفـــــؤ ا  الفــــلنۜى  قةال وا  فةا دف ع  نةـري

نحة ةنةا  ــلةــر   ر س ــص ـنفــنةــا لةـاي الح يــوة وة ـــينــحةـالفوا ف ي ـن ــــانمة نةــذي ﴾٥٠﴿ ۟ـــۛض ل  لة
يةـــية مة  لة ةا ل ـع  الـفةـنفـــوف ينةــميــظح ﴾٥١﴿ نفـال يةــدح  مة  يةــــيةا  وة ةشفـق ــــوف ۙـهةــوم   الف اد 

﴾٥٢﴿ لةــه ـــذ  رة ت ــــعفــــمة ةـــه ـــــمف   وة لةـــنةـــعفـــم    اللح وء   الـــه ـــــة    وة ا ار ــمف   س  ة دح
تةاۛبۙـك ــالف لة ثفـــه ــوۛسى الفــنةا م ــيفـدف ان تةــقةـوة رة الوف ى  وة ي ايسفـــبةنةا ــدن اايـيـــناي ـلةـرة

عفـب ــاصفـفة ة وة نح دةـــرف اي ﴾٥٤﴿ ذ ــــــه  ى  وة ى  ل  ولــــكذدى ةــل  رن اب ـبةــلف ي الف ﴾٥٣﴿

يح  ش  ب الفعة اسفـــ حةالحن  نفــرف ل ـف ــغفـــتةـقح  وة ۛســب ــذة بح كةد  ـمفــحةـــحف ب ـــبح ــكة  وة رة
ة ة    الح نح يونة  ـا د  ل ـجةــــنة    ي ــذي يـــاي يةفاي ا ت ــ  ان ﴾٥٥﴿ الف  بف ا ر ــكةـــــــــــــــــوة

مفــه  ۙ  اي نف ـــــه ـــــــيــــتن ان   الـطةــــــلفــــر   س ـــــيفــغةــــ   ب الحن  د  و ر ــــص  ي ــ في مف
ة اي ه ـــنح ة   لح ۛ   فةــيــــغيــــــبةا ل ـــــــمف   ب ــــا ه ـر   مةـــبفــــــكناي ۜذف ـــــــع ـــتةـــــا سفـه  ب الحن 

ةــلفـخةـلة ض  الـمنـق  السح ةرف الف ات   وة ر ـبةـكذوة ﴾٥٦﴿ ةــ الوةـه  ر ـيـصيـبةـــيع  الفـــميـسح
ونةـم ـــلةــعفـلة ية لنـق  الــــلفـــنف خةـــــم  ة  ال كنـــــــنحةاس   وة نحةاس ــرة الـــثةــــــكذنح

مة ةعفـتةـسفـا يةـوة ي الف الفــو  ى وة ةر ــيـصيـبةـمن الح يــ وة عةوا ــن ــنة انمةـذي ل واــم ــوة ﴾٥٧﴿

﴾٥٨﴿ ا ل  ة لة الفـــالصح ات   وة ۜ  قةــــم ــحة يء  ا تةـــيـليـــــــساي ةــــتةـــــلى مة ر  و نةــــذة كح
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ي  ن ونةــلة ؤف م  ة ال نح ا عةـاي ة يفــيةـت  ُلٰةة ــسح رة لنـيـۛب فيــة  لة ا وة ة الـكنـهة النحةاس ـثةكذنح رة
قة بح الة  ـوة ع م  كمــــــرة ي الــــ ادف ةكمـــبف لةــج ـــــتةــسف وناي ة الح نح ۜ  اي يــمف نةـــذي ﴾٥٩﴿

يــخ  ۟ــري نة تيـــع  نفــر ونة عةـب ــكذتـةــــسفـية خ ـــيةـۛس  يـبةادة ةـهةـجة ونة ـل ـــدف مة  دةاـــنح
ة اللحن  ي جةـ الح ةم كمــلة لةـــعةــذي الـيـن وا فيـكمـسفـتةــــلة ل ــيفـــ الح ةـه   وة ارةــــنح هة ﴾٦٠﴿

رةـــــثةـــكذال ة ــص ـــبفـــم  نح ةراىۜ اي لنــلةى الـــل  عةـضفــــذ و فةــــ لةالحن ةكنـــــنحةاس  وة نح
بح   الحن م  كمـــــــذن ل  ق ــــــال ـــخة مفكمـــــــرة ﴾٦١﴿ يةـــال و نةـكمـشفــنحةاس    لة ر 

ذن ل كةـــكف ﴾٦٢﴿ ۢ ـــــلح  ۛشــــكم ء  لنيف ا اي ةــــ لة لح فةـــــى ت ــاة نحنــــ فةوة  ــــه هة اي ونةــكمـؤف
د   و نةـــــحةــــــجفـــــــية يـــالحةك    ــؤف  فةــــي  الحن ا ت  ــان يةــــوا   ب ـــان ـــكف  نةــــذي

ةاللحن  ي جةـــــ الح ۛض  قةم كمـــلة لةـــعةـــذي ةرف الـــ الف اراى وة ةــرة ااءة ب ــسح ااءىـمة نة ﴾٦٣﴿
ة ۜـيح ـالطح بةا ت  رة ــوة ۛص ة رة ـۛسنة  ص ــاةحفـمف  فةكموح قـةكموة زة رة نةـمف  م كممف  وة
ينةـــميــــلة ل ك م   ۛكمــــــــــالحن   رة بح ذن كة ــبةـــــــتةــــــــــــــفةـ  مف بح  الحن   ارة اــعةــــالف رة

ةوةــــه  لح هة اي لن ا اي يح  لة ع ـ فةوةـــه   الفحة يــه  الـــ لة ينةـــصيــل ـــخفـــوه   م ـادف ۜـــدحي نة ﴾٦٤﴿

ت    النفـــيـــهيــــي ن ـــلف  اي نحيـــق  ﴾٦٥﴿ د   مف حن اللفحة نةـــــيــميــــا لةــعةـــــــ الفرةبح   ل 
ا ن ــجة يةـــاءة ةدة   ــب ـــــالعف ينةـــالح اـــــــ لةالحن  نف   د  و ن   ـــــونة  م ــدف ع ـــــ  تةذي ة مح

﴾٦٦﴿ ي نف ـنةات   م ـيح ـبةــالف بحي ا م رة ت   النف ا سفــــ وة بح  مةـــل ـــرف ا لةــالف   ل رة ينةـعة مي
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لة ة ـعة قة ي وة ــه  نف مف كمــقةـلةـخةالحةذي ة ــت م  اب   ث مح ة ة  ــفةــــطفــ ن نفـــم رة نفــــم ث مح
واــن  ة ي ـــث  ج ــخفـمح ة ل ــلى ث ــففـمف ط كمـر  اوا الش ــل ـبفـتةـمح ةـغ  ةـث مف كمدح وكمـــتةــ ل مح
لىــالجة م ـي ـــــش  نف فحنى  وةــــتةـــنف ي ـمف  مةكمـــــنفـــوخاىۛ  وة ل ــبفــقةم  اواـــل ـبفـتةـل  وة غ 

ةوةــه  ي ي ـالح ي ــذي ـيي وة ۛ  فةـميـحف ذةاــيت  ا  ﴾٦٧﴿ ى ةـم ۛسمح لح لةعة ل ونةــعفــمف تةكمى وة ق 
رةـــمف تةـــاللة ﴾٦٨﴿ ىـــــقة ا ةـــراى  فةــالمف ضن ا  يةـــا  نح ۟كمـــيةـنف فةكمه   ــو ل  لةـق ـــمة و ن 
ة يـاللح نةـــذي ﴾٦٩﴿ لة ينة ــالحةى ــاي ل ـجةـي  ذي ية يـونة فايـاد  ۜات  ـان ف ــصفــى ي ـ النحنالحن  ۛ ـرة ونة
ۛفــۛســــفة وف ب ــــــكف ة ب ــــك ـــالفـوا ب ـذح ا  الرف ۛســــــتةاب   وة ا نةا  ـــلةــهي  ر س ـــنةا ب ـــــلفـــمة

ذ  ةغف اي يـالف ل   فاي نةا ق  لة ة مفـه ــالعف السح س ـ وة ۜ  ي ــلة ۙــحةـسفـل  ب ونة ﴾٧٠﴿ لةـية ۙـعف ونة م 
ة قي يف يلةـث مح مف ال اـلةه  نة مة ﴾٧٢﴿ ة ـــــث  يم ـميـــالفحة ف ي ةار  ف يمح جةـي  النح ۛـسف ر ونة ﴾٧١﴿

ۜن   و   د نفـــم  ةا  قةال واالحن  نح ك نف مفـلة لفـبة ۛضلح وا عة نـة ﴾٧٣﴿ ۙــكمر ــشفــت مف ــت ـنفـكم ونة
ا ل ك مف ب مة ذن ﴾٧٤﴿ ع ــنة لح ـل  ۛشـبفـقة نفـم  واـدف ل كة ي ض  ـاىۜ كةذن يـاف ـكةــالف الحن  يف نةـري
ۛ ح ونة رة تةمف ح ـففـتة مفـت ـنفــكم ض  ف يونة ــرة ةرف الفــيفـغةـب  الف ب  قح ـحةـر  اــوة مفـت ـنفـكممة

اوا البفـــــا دف خ  اۛب جةــــل  ةـــهةــوة يــال ـمة خةـنح اۛ فةـــيـنة فيــدي ىـــثفـۛس مةـئفــب ـهة وة ﴾٧٥﴿

عفــب ـفةاصف ة وة نح ۛ فةـ حةالحن دة ـــرف اي ةـقح  يةــا ن ـا مح ةـر  ۛضــنح كة بةعف ﴾٧٦﴿ كة تـة ينةـبح ـالفم  ري
﴾٧٧﴿ ة ي  نةــالح ةــــتةــــمف  الوف نةــد  ه ــع ـــذي لةــنحةكة  فةــيةــــوة فح جةــنةا  ي ــــيفــــا  ع ونةـــــرف
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كةـيفـلةـــعة لة ۛسـقةـوة نةاــصفـۛصـنف قةـــ مةمفــه ـنفـم ل كة ـبفـقة نفــم   لىــر س نةا ـلفـدف الرف
يةــأفت ـية م  ۜـيفـلةـعةصف ــص ـقفـمف نةـلة نفـمف مةــه ـنفــوة ا  وةكة ول    النفـــــ ل  انةـكفمة س  رة
قح ـــحةـالفـب  ة  ب  ة  ايــــان يةـــــــب   ۛ ن   ذف ـا ــــلح اـــ فةالحن  يةـض ـــــ ق الحن  ر  ـــاءة  المفــا ذةا جة

ةاللحن    ي  جةـــالح لةـــــــعةـــــذي ﴾٧٨﴿ ۟ــط ـــبفــم ـــنةا ل كة  الفــــرة  ه ـــس ــــوة خة ل ونة
لة مفكمـــوة ﴾٧٩﴿ ةنفكملة اــم  الف ا  وةــنفـــوا م ـب ــكفرف ـتةـــل  مة عة ا ـــنفـم هة ل ونة ـكمأفـتةهة
اـلةـعة هة يف ا مةـيـفي وا ــل ــبفـتةـل  ـع  وةــنةاف ـهة اـعةغ  هة  ور  د ــي ص ـةى فيـــاجةـحةلةيف

مف وةكم
يــوة ي  يةكمـري ۗ فةــات ـمف ان يةــهي ة ان الحن ات  ــاةيح ﴾٨٠﴿ عة ۜـمةـحفـلفك  ت ــف ـلةى الفــوة ل ونة

وا ف ـسيـمف يةــلةــالفة ض  فةـير  ةرف واــظ ـنفـيةـي الف انةـكفۛف ــيفـكة ر  ﴾٨١﴿ ر ــنفــت  ونة ك 
ةـــق  ةى وح اق  ةــبةـعة نف قةـة  الح ينة م  ۜ  ـــه ـل ـبفــذي اــكفمف الـــه ــنفــرة  م ــثةـكذ  الواــان  ةــۛش مف  وة دح

﴾٨٢﴿ ة ث ان ض  فةـاراى ف ـــوة ةرف اــي الف ا امفـه ـنفـى عةـننــغف ال مة   مة
ب ونةكذ يـةان واــكف س 

مفــــه  ةــــلةــــفة اـمح تفـا جة ح ـنةات    فةـــيح ـبةـالفـب مف ــه ــل ـ ر س مف ــه ـــاءة دةـوا  ب ـر  نف اع  مة
اـلةــفة الوف ا رة ة مح ﴾٨٣﴿ نة اقة ب ـلفـع ـالف م  حة اـه ــم   وة  مف مة

ؤ ننةــهفــتةــسفــهي يةـــب ان واـكف ز 
كي ر  ينةــم شف اـنةا قةــأفۛسـبة ةاـــوا انمةـال  حفب الحن نح  ه   وة دةــ وة

رفكف اـنةا ب  فة ةاـــكم مة هيـــب  نح
يـه ـع ـفةـنفـك   يةـمف يةـلةــفة اـمف  اي ا بةـمف  لةـه ـن  مة الوف ا رة ة ةــنةاۜ   س ـأفۛسـمح الحن ۛت ـنح ﴾٨٤﴿

﴾٨٥﴿ ي قة ةتي خة اد ـبةـــي ع ـتف  فيــلةـدف خةــالح ۛ  وة ر ونةــاف ــكةـــالف كةـنةال ـــرة ه ـس ـهي
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11,108] 

بزح

﴾٤﴿

لةتف                   ة  ف صح  ورة             س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

يةات ه ك  لةتف ان ناىتةاب  ف صح  ان ﴿٢﴾ ق رف يل  ـتة زي نةنف ن  م  من حف يم ۛ الرحة حي الرحة ﴾١﴿ ۜ ما حن
نةـشيـبة يــيراى وة ۛض الـاةعفـراىۛ فةـذي  رة

مفـكذ مف فةه  ثةر ه  ﴾٣﴿ ب  رة ى ل ـعة ۙـياح ونة لةم  م  يةعف وف قة
قة ةـكن ي الـنةا فايــوب ـل ـوا ق ـال ـوة ا تةـنح ة مح ااــة  م  ونة ه  وة دف ع  لةيف ي اي فاي ﴾٤﴿ يةسف ع ونةـمةـلة

ل ونةـام ـعة قفـنةــانذةان  بةــن ـيفـ بةنفـم ر  وة ــا وة اب  فةـن كة ح ــيفـنةا وة ـةـــاعفـجة نح لف اي نةاـمة
ل  لف ايـق  ثف ا النةال بةۛشر  م  ا مة ـة اىكمنح ة مف ي وحن لةيح ا  اي ا مة ـة ـالنح ه  لن د كماي اح  ه  وة لن مف اي ﴾٥﴿

ة ينةـاللح  ذي
ت ونةـي  لة ؤف ﴾٦﴿ اواـفةاسف يم  ۙ تةقي ينة كي ر  شف يفل  ل لفم  وة وه ۜ وة ر  ف  تةغف اسف ه  وة لةيف اي

ة نح ة اي ينة انمةـالح ل واـذي م  عة ن وا وة ﴾٧﴿ كنـال ة ه ــزح نخ ـمف ب ـوةة وة ة  ه ــالف ر ونةـاف ـكف مفــرة
ئ  ق لف ةـال ي ك مفــنح ر ونة ب الحةذي ف  كف لةتـة ﴾٨﴿ ات  ال حة ة ر  غة مفـه ـلة الصح ر ـالجف ۟ يف ن ون  مف مة

﴾٩﴿ لة ۛض قةـخة ةرف ي الف يفـية في مة ل ونة ن ـوف عة تةجف ا وة ه  ۜ لـة اداى  النفدة
ل كة بح   ذن ا رة ۛ الفعة ينة لةمي

يـفاي جة ي لةـعةـوة اـفي ية هة اس  وة ق ـفة نفـم  رة اـوف كة هة بةارة قةـفي وة ا وة ةـيهة في دح ااالقفـرة اتةـيهة اـوة هة
ةـث  لةى مح اى اي تةون  اسف

ة اـالسح ية ء امة ه  ان  وة د خة ﴾١٠﴿ بة ة ـالرف ااءى عة ۜ ۛسوة ةام  ينة اليح ائ لي ا ة ل لسح
﴾١١﴿ ل ـلة الةـفةقة ا وة ض  ائفـهة ةرف عاى الوفـيةا طةـت ـلف هاىۜ قةالةـكفوف اا التةـرف اائ ــتة نةا طة يـيف نةـعي
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ةا ةنح يح زة وة ة يه نح ضن عة فةقة ات  ۛسبف وة ي ۛسمن ى في حن الوف يفن  وة مة ي يةوف  ك لح  في
ا ۜ ء اۛسمة ا هة رة المف

﴾١٢﴿ اءة ا مة ة نف السح ۛصابيـيةاب ـالدح  ل كةـمة ظاىۜ ذن فف ح  ۗ وة الفعةـتة يحة ير  دي الفـقف يز  ليــزي يم ـعة
﴾١٣﴿ وا فةا نف ض  رة لف العف ـ  النفذة فةق  ت ةى مفكمرف قة ثفلة ۛصاع  ة  م  قة ۜ ۛصاع  ودة ثةم  اد  وة عة
ايلحة م  تفه  ااءة ذف جة نف اي ل  م  يف ن ـيفـبة الرح س  م ـال مف وة يه  تة مفـه ـف ـلفـخة نفــدي ة اواــب ـعفـاللح د 
س  ت مفـلفـا رف ۜ ة بح اءة ـۛشا وفـوالةـال ـ قةالحن اـــلة  مة زةـــــنف ُلُ  نةاـــرة ةــةى  فةـــكفــئ ـــلن نح اــــا ب ــا  ا مة

ة اةـــــفة وا  ف ــــــبةـــكذـــتةــــا سفـاد   فةـعةا  ـمح ض ــر  ةرف ي الف ﴾١٤﴿ ر ونةــا ف ـكفهي ـــــب 
ة النح ةا  ق ـــدح   م ـــ الۛشنفــــ مةوا ـال ــوة قةقح    ــــحةـر  الفـيفـغةـب  ةـــنح ۜ وح لةةى اـــــمف  يةـ   ال وة وف رة

نةاــت  اـية ب ان ة ة الحن ي خةــالح ةــــمف ق ـــه ــنفــدح  م ـــۛش  الوةـــمف ه ــــه ـــقةــــلةــذي ۜ   وح واــان ـكف وةةى
مف ه  لةيف ۛسلفنةا عة ي فةاةرف يـ ري ۛصراى  فاي ة ال حاى ۛصرف ۛسات ـح ـام  نةـيح ﴾١٥﴿ د ـية حة ونة جف

ى زن الخف ي   زف ذةاۛب الفخ  ه مف عة يقة ۜ ف يل ن ذي نفيةا وة  الدح  ين ذةاب  الفحة لةعة نخ  وة ة ـالف رة
ا ة المح ود  وة يف ثةم  دة بح واـنةاه ـفةهة تةحة ىـالف مف فةاسف من لةى عة عة ﴾١٦﴿ ه  ي ـوة نفۛصر ونةـمف لة

﴾١٧﴿ ى مف الفه دن تفه  ذة ة  فةاةخة قة ذةاب  ۛصاع  ا ه ون ـالف الفعة  ب مة
ۛكذيـة ان واـكف ب ونة س 
ية مة ي ـــوة ۛشــوف ااء ــر  العفـحف دة ﴾١٨﴿ نة ةـوة ةـيفـجح يــنةا الح ةـية واـان ـكف وة واـن ـانمة نةـذي ۟ـق ـتح ونة

اىـحة ا تحن اجة ذةا مة دة ــاۛشـاؤ نهةـاي مفـه ـيفـلةـــعةه  ﴾١٩﴿ لةى الحن  فةـال اي ةار  ع ـي  مفـه ـنح ونةـوزة
﴾٢٠﴿ بف مف  وةـه ـع ـمفــۛس ج ــۛصار  ه ــال اـ ب مفــود  ه ـل ـمف  وة ونةـل ــمةـــعفـــية ان واـكفمة
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الحن  قة اـنةاۜ  قةــيفــلةــمف  عةـــدف ت ــه ـــمة ۛشـمف  ل ــه  د  ل وـج ــ ل ال واـوة نةاــــقةـــطةـــنف وا الـال 
ع ونةـت  جة رف نف يذييالحة  طةقةـــال

ة ۛشـكم ء  ـلح وةيف ه  لة مةكمـقةــلةــخةوة ة لةـمف الوح اي ة  وة ة ه ـرح يف
ا مة  وة

دة عةــشفـــونة النف ية ت ر ــتةـسفـمف تةــت ــنفــكم مفكمع ــمفــمف ۛسكمــــيفــلةــهة ﴾٢١﴿

ة الحن ال ا لة لة ج كمۛصا ر ـــــبف وة لنكمود  ـل ـــمف  وة ة مف الــت ـــنفــــنةــــنف ظةكنـــمف وة نح
ل ك مف ذن ك م  وة ي ظةنـح  ت مفـنةـظة الحةذي بح  نف ك مفـب رة ﴾٢٢﴿ ية لةم ـلة  عف

يراىكف اـم  ثي ة ل ونة مح مة تةعف
ةار ـية فةا نف وا فةالنح ب ر  ثفوىى صف مة ﴾٢٣﴿ يـ دن ت مف  مفكمالرف بةحف نةفةاةصف ينة م  ري اس  الفخة

قة نةاـوة ااءةـلة يحةضف نة مف ق رة ه  ﴾٢٤﴿ نف اي ۛ وة مف ا ب واـت ـعفـتةـسفـية لةه  مف فةمة نة ه  ينةـم ـالف م  تةبي عف
ل ـقةـالف وف ةـفة يح امفـه ـلة ن واـزة ا خةـه ـدي يـنة اليفـيفـبة  مة مة حةــه ـفةـلفـمف وة ة عةـمف وة م ـه ـيفـلةـقح
واــان ـكف ي م  قة ا  فاي الف نفـج ـالف نةـمف م ـه ـل ـبفـقة نفـم تف ـلةـدف خةــمة ۛ ايـنح  وة ة س  مفــه ــنح

قةالة ينة وة ةذي  الح
ا كف ذة وا ل هن ع  مة تةسف وا لة ر  انن فة رف االفق  وف الفغة ﴿٢٥﴾ وة ۟ ينة ري اس  خة

ة ذيـن ـلةـفة نح ة يقة ينةـالح  ذي
وا عةـفةـكف ابـــر  يــاى ۛشـذة داىـدي ﴾٢٦﴿ يه  ةـعةـ لةفي ل ب ونةـلح ك مف تةغف

ل كة ااء  ذن زة اـالعف جة الحن  اء  دة ﴾٢٧﴿ مف السف ةه  يةنح ز  لةنةجف ي ال وةـوة  الحةذي
ل ونةـعفـية ان واـكف مة

﴾٢٨﴿ ۛ ةار  الفـ فيمفـه ـ لةالنح ا دةار  ۜ جةـخ ـيهة ااءى ب ــلفد  اــزة ونةـب انيةات نةا يةان واـكف مة د  حة جف
نح ـــج ــالف قة ةالةـــــوة يــ الح وا كفنة ــذي ر  ةفة بح ااـــرة نةـنة ةا ـ الر  يفـالح نةــالۛضن  ـذة ة نةـــا  م ـلح

﴾٢٩﴿ الف نف ا تةـه ــلفـعةـجفـس  نةـــوة نةال ـحفـمة ام  دة نةاـونةكميـةـۛت القف ةسف  م  يـفةـالف نةـلي
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سجد ه

﴾٠٠٠٠﴿

م ـه ـيفـلةــعة ة ة الح نح يـــاي بح نةا الحن وا ـال ــنة قةـذي ة اسفــــ ث  رة ا م ــــتةـــمح ةـــــنةــــتةــوا تةــقة ل  زح
ة يـتيــالح اـمةــالف تةــكفـئ ـلن ة لة تةـاف ـخةـة   اللح ن ـحفـوا  وة وا  ب ـش ـبف ال وا  وةـزة ةـــجةـالفــر  ة ـنح

ل ــــحفــــنة اـــن  الوف نف وــينــحةــمف  ف ي  الفكم اؤ لـية يةاـة   الدح  ﴾٣٠﴿ ونةـمف ت وعةـت ـنفكم د 
لة مفكمــوة ف  نخ  يــوة لةـــالف ۛ  وة ة  اتةـيـمف فيكمـــرة ا مة اي النفــــتةـشفـهة مفكمــس ـف ــهي

مة ۛسن ــنف الحفـوة ﴾٣٢﴿ حي وـف ـنف غةـز  لى م ــن  رة م ۟ــيـر  ﴾٣١﴿ ي اــفي ع ـتة اـ مةهة ة ۜـدح ونة
نةـم  لى م ـــقة ةـــوف اا اي نف دةــمح عةالحن ى ــلة عة ةـــــلة ۛصال ــــم ــــــ  وة نح قةالة اي يـــحاى  وة ني

لة تةــتة وة يــسف لةــنةـۛسـحةـالف و  فةعف ـال ة   وة دف ئةة ۜ اي يح  ة ةـب سح يـالح تي ﴾٣٣﴿ ينةـميـل ـسفـالفم 
يح ــل  وة ةــن   فةـۛسـية الحفــه  ذةاالح ي  بةــا  بةـنةـيفــذي اـــه   عةـــنةـيفـكة  وة ة اةــكـة    وة دة ه ـــنح

مة ة ـــيــقحنـــلةــــا ي ــوة لح اا  اي ةهة يـالح مةــــبةــ ۛصنة ــذي واۛ  وة يــلةـــي  اـر  ااــقحن هة ﴾٣٤﴿ يــحة م ـمي
ا  ية ة مح اي ةــــزة غةــــنفــــوة ةـنة الــكة  م ـنح طةان ــيفـــشح ﴾٣٥﴿ ة ذ  لح م ـــيــظيـــظح  عةــــوحة اي

نفـم وة  ﴾٣٦﴿ ۜذف  ـــع ــــتةــــــا سفـزف غ   فةــــــــــنة ةب الحن  نح يــه  ه ــ اي مي السحة يم ـليـع  الفعةـوة
ةـل ل س ـشح مف ةــات ــانية ةـيفــه  الح الشح ار  وة ةهة النح الفـمفـل  وة تةـقةـس   وة ۜ  لة ر  واــج ـسفـمة د 
مفــت ـــــنفـــكم لة ل لف اسفـــمةـقةـوة وا  ــــج ــــر   وة حن د  ة  ل  يـــالح نفــه ــقةــلةــــــ  خةذي ة  اي نح

وا  فةـــبةــكذــتةــا ن  اسفـــفة ةـر  يــالح بح دةـــنفـــنة  ع ـــذي كةـــــ رة ﴾٣٧﴿ ة يح ونةــب ـعفـاه  تةـاي د 
﴾٣٨﴿ ةــونة لةــح ـــبح ـۛســي  الـــــيفـه    ب الح ةـــل   وة ار   وة ه ـــــــنح يةـــهة ونةــــةـسفــــمف  لة م 
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اـيفـلةـعة هة م  يةــوة ة هاي  الـــات ـنف ان اش ـــــــكة  تةــنح ۛض خة ةرف ى الف ةى ـــرة اا النفــفة عة ذة لفـا  نةاـزة
لنىــعة ۜ بةتف رة تةزحةتف  وة ااءة اهف ةالفمة ة الح نح ةه ـ الحفي ذيي اي نح تنۜى  اي وف ـي  الفمة حف ا لةم  يةاهة

ة نح  اي
ة ينةـالح يـلفح ـ ي ذي ونة فاي يةات  د  يةـان نةـخفـنةا لة وف نةاۜفة لةيف ﴿٣٩﴾ عة قةـك  ء  ير ـلح  ۛشيف دي

مة ل واـايعف ى ف ــلفـنف ي ـمةـالفة ةار خةـال يـقن ن يـتاي أفـنف يةـر  المف مةـيفـنح مة اىـانم  ۜ يةوف ة  مة ين الفق 
ة  نح ةاي يــالح وا ب كف نةــذي ر   لذح  اـفة

ر كذ ﴾٤٠﴿ ا ئف مة اـت ـش  ةه  ب مة نح ۙ اي ير  مف ل ونة بةصي مة تةعف
ية ن ــيفـبة نفـل  م ـبةاط ــالف يه ـأفتيــلة ﴾٤١﴿ ه ـلة ااءة ا جة ة ةــمح نح اي ۛ وة ۙــتةاب  عةـك ـه  لةــمف يز  زي

ا  كةــ لةال ـقةــي مة ﴾٤٢﴿ يفـــية نف خةــدة م  لة يم ـف ـلفـه  وة كي نف حة يل  م  زي ۜ تةنف يـحة هي د ـمي
ذ  و وة ا مة ة لح يلةــقة اي ة ــــبفـ قةنفــم ل  ـرح س ــل ل دف قي نح ۜ اي ةل كة بح ة  رةــف ــغفـو  مة ذ ـ لةكة ــرة

لةوف جة انناى  نةاه ـلفـعةــوة ى  ــم ـجةـ العفق رف ال وا ــ لةياح لةـــلةقة وف ﴾٤٣﴿ اب  الـــع  م ــيــــلي قة
ى ه دى يةـلةــصح ـف  ال ــات ـتف  ان عةــم ـجةـعف ه ۜ ءة ب ــيح   وة ۜ  ق ـرة ينةوةـلف ه ـيح  ن واـ انمة ل لحةذي

مفـه ـيفـلةــعة ش  اــوة ةـفة الح ۜ  وة ي  ذيـــاء  قفــه ـن  انذةا يــفاي ونة ـن ـؤف م ــينة  لة ه ــمف  وة وةـــــر  وة
لة تةـقةـوة وۛسىـنةا م ــيفــدف ان ﴾٤٤﴿ ۜىــعة ا مى نة ــئ كة ي ـا وللن ۟ــكةان  بةــ مةنفــم نةادةوف يد  عي

نفـــم  لةــيــــۛف فيــــل ـت ـاخفـاۛب  فةـتةـــكنـالف ۜ  وة لة  ــــــه  تفـقةـــبةـــة   ۛســـمةـــل ـــكفوف
نف  مة

لة م   عة
ۛصال حاى ﴾٤٥﴿ بح كة يةرة مف  لةق ض  ةه  نح اي ۜ وة مف نةه  ي بةيف ه  ۛشكح  لةفي نف يب  م  ري م 
﴾٤٦﴿ مةــس ـففـنةـل ـفة مةـــيفـلةـعةـاءة فةـنف الۛساــهي  وة اۜ  وة بح كة  اـهة م  ل لفـظةـ ب رة ة د ـيـبيــعةـلح
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ا عةـال ة اتةـــسح مة ۜ وة ات  ـــمةــ ثةنفــم  ر ج ـــخفــة  نفرة اكذال م  هة ا م  مة لة دح  ع ـه  ي ـيفــاي لفم ـرة
لة تةـــنف  ا نفـم  ب ـۛضـثنى  وة ة لح يةــم ـلفــع ــع  اي ۜ  وة مة ي ـهي مفــــه ـي نةا ديــوف مة ل ـم ـــحفـا تةـوة

ۛض ةـــــوة لح ﴾٤٧﴿ اـنة ش ـــيف ال كة ۙي قةــرة ا اــاءي ذة واــل  ة ان ۙ مة اـنح ةـــم  اـكة ۛــيـهيـــ ۛشنفــا م ـنح د 
﴾٤٨﴿ اـه ـنفـعة ع ـوا يةـان ـكفمف مة ظةـنف قةبفـونة م ـدف ا لةـل  وة مف ـنح وا مة نفه  يص م  حي  مة

انفــم  نف  مةـيفـخةـ الف ء اـ د عة اي ةـر    وة ةـه  الـسح ؤ نس ــيةـرح  فةــشح ية ۛسان ــم  الف نفــةـسفـلة
حفــقف ذة نف الـئ ــلة وة ةى ـنةاه   رة ةا م ــ م مة ااءة مةـــۛض د ــعفـ بةنفــنح ة ةـرح ه ـــتفـسح ﴾٤٩﴿ ن وط ــقة

اا الظ نح  مة اائ  وة ةة  قة اعة ة لةــمةـالسح لنىـعفــنف  ر ج ـئ ــةىۙ  وة ت   اي ولةـيةـلة ة  هنـق  اــنح ۙي ذة لي
ه  لةـنفــع  ۛى فةـدة نن ئةـنةـن ـلةـلفح سف ينة ـبح  ةذي ة الح اكفنح وا ب مة ر  ل وا  فة م  عة ايي ح ب يرة ة لي نح   اي

اا النف ذة اي الف نفۛسان  لةىـعة نةاـمفـعةـوة ﴾٥٠﴿ لة ةـقةـي ذيـن ـوة يـذةاب  غةـ عةنفـــم مف ــه ـنح ظ ـلي
لفـــق  ﴾٥١﴿ نة ۛض وة رة ب ـالعف ذةاـب ـان ـجةـان اي ۛ وة ةـمة هي ةـه  الـسح ا ذ ـرح  فةـشح يـاء عةـود عة ض ـري

ة ـــــــ ث الحن د  ـنفــ ع نفـــم  ت ـــفةـــكفمح لح ــــالۛض نفـــــهي مةـــــمف ب ــــرف اليف نفـت ـالرة  مف اي
انةـكف

يـــۛسن  يةـه ــري نفة نةا ف يـات ـمف ان اق ـالف ﴾٥٢﴿ ةـم  د ـيــعيـــاق  بةـقةـــ ش  يـوة فيــنف ه ــمح
ةــبةـتةـتحنى يةـحة ة المف ــه ـنة لةـــيح لةـحةــ الفه ــــنح ۜ الوة ف ـــكذمف يـةــــقح  ي فاي مفـف ـ ال نفوة ه  س 

ا اي ة اللة مفــــه ــــنح ﴾٥٣﴿ ة  الكة ـــرة بح ـب  ء   ۛشـــــلح   ۛشـــكملنى  ـــــه   عةــــــــنح يد ـــهيــــيف
﴾٥٤﴿ ي يةــــم   في ااء  ــــ ل نف ــــم ة   ــرف ۜ قة مف بح ه  ا رة ة اللة نح ء  م ـــكــ ب ه ــاي يط ـلح  ۛشيف حي
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ى                 ورن ة  الشح  ورة            س    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ل كةـكف يـي  ذن لة وحاي ينة  ىـلة اي كة وةـيفــاي ةذي نفالح ۙـقة م  ل كة بف ﴾٢﴿ قا ـعا سا ﴾١﴿ ماــحن
ا ه ـلة ةـال ف ي مة مةـمنـسح ات  وة ۜ ف ي اـوة ض  ةرف ه  الف وةــوة ﴾٣﴿ يـالف الحن  زي الفحةـعة يم ـز  كي
ةــتة ات  يةـكةاد  السح وة ةـــفةــتةـــمن نة ـطح ق ـــ فةنفـــم رف ةــه ــوف نح ﴾٤﴿ يم ـعةـالف ل يح ــعةـالف ظي

د  مف مف ب حة بح ه  ونة رة ر  ف  تةغف يةسف نف وة ۜ ف ي ل مة ض  ةرف  الف

ا  اللة

ة نح اي ة  ائ كة لن الفمة ۛسبح ح ونةـي  وة
ة الح يـوة ة نةـذي اــد ون  نفــم  ذ واـخةـاتح ل  هي ااءةــالوف ية ﴾٥﴿ ة الفــ ه الحن الــف ـــغةــوة حيـور  م ــيــرحة

حة ل كة ذنكـوة ااـيفـالوف  نة
لةيفكة اي ﴾٦﴿ يظ  الحن  في  حة

لة ااـعة مة مف  وة ه  نف يف مف  ۛتـال ه  لةيف يل ـكب وة عة
ة رة ذ ـنفـت ـل   ا مح

ىـق ـالف مة رن لةـحة نفـوة ت ـوف اوة مةـهة يةوف رة ذ  يفۛب نف رة ع  لة مف الفجة ناىـق  ان ى رف ب ياح رة عة
لةوف لةـجةـلة الحن  ۛشااءة وة مفـعة  ه 

ة ةىـا مح ﴾٧﴿ ۜ يه  يق  في ةة  ف ي فةري نح ي الفجة فةري ير   ف ي ق ـوة عي ة السح
ي يةۛشااء  نفـمة  ۜ  في هي ت  مة حف ونة رة ةال م  الظح ا  وة مف مة نف لةه  ل يح  م  وة ةى دة اح  نف وة لنك   وة

ل  خ  ي دف
ة الم  اــد ون  نفــذ وام ــخةــاتح ل  هي ۛ ـــالوف ااءة الفـــ ه فةالحن ية ل ـوة وة يح ــوة ه  وة ﴾٨﴿ لة نة ير ـصيــوة

ا مة ت مف وة تةلةفف يه  اخف نف في ء  م  ۛشيف ﴾٩﴿ ـي  تنى  ي حف وف وةوة الفمة لنى ه  ء  ك لح  عة ۟ ۛشيف ير  قةدي
﴾١٠﴿ لةىكذفةح  ا اي ه  ۜ م  ي الحن  م كمــــل   ذنالحن  بحي ة وةــتة ه ـيفـلةـعة رة ۗــكح لة لفت  اي ه ـوة يب  يف ا ني
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ۜ جة ةرف ض  الف ات  وة وة من اجاىكمف س ــنف نف الـمف م كمـلة لةـعةـالسحة وة مف الزف ر ـفةاط 
ةنف اجــالف وة ام   الزف ۛـعة ؤ ل ذفــــية اى ۜ لةــمف  فيكمرة ۛـهي  ۛشـــل ــثفــم ـكف ۛسـيفــيه  ء  يف م  نةـــوة

ةــد  الـيــاليـقةـــه   مةــلة ۛــــمنــسح ض  ةرف الف ات   وة وة ﴾١١﴿ ه  ةوةــوة يـالسح ير ـبةـالف ع ــمي صي
ة د ــقفــية  وةۛشااء  ـنف يةــمةـل  نح ۜ اي ء  عةـــلح  ۛشــكمــه  ب ـــر  م ــيــليــيف قةـط  الــس ـبفـية زف رح 

عة لةـــۛش ين   مةـال نةــم مف  كمــرة صحنـدحي ةـهي ن ــى ب ـاوة الح ااذييوحاى  وة نة يف حة ي الوف ﴾١٢﴿
ة صح اـنةاب ــيفـوة بف هي يــاي هي م ـرن ىـمة وة عي وسن ى النفـيـوة ا ينةـوا الـيم ـالقي سن دحي لةيف اـاي مة كة وة

عةـب ـكف كيـــشفــم ـــالف لةىــرة لةـــوه ــع  دفـــاتةـ مة نةــيــر  ۜــمف اي ه  يف تة لة ق ـفةــتةـوة ة ۜــيـوافيـرح ه 
ا مة اواـتة وة ق  ة رح فة ﴾١٣﴿ يَتيةجف اللحن  ه  باي لةيف يةۛشااء  ـية نفـ مةاي لةيفـهفـوة ي اي يب ـنيـي  نفـه  مةـداي

ه  ااءة اجة لةـه ـنةـيفـياى بةـغفـم  بةـلفـع ـم  الفـمة لةوف ۜ  وة  مف
تفـكف ة  ۛسبةقة ل مة م  ة لح د ــعفـبة نفــاي

ا لن ىــۛســـم  ل ـــى الجةـاي ية بةـــق ــــ لة محى ةــه ــنةــيفـــض  ة الح نح اي ۜ  وة يـمف نةــذي بح نف ـــم  كةــرة
ل كة فةل ذن ﴾١٤﴿ ث  ر  يب ـلة مفـد  ه ـعفـ بةنفــم تةاۛب ــك ـوا الفــا ون ري ه  م  نف ي ۛشكح  م  في

ا ا م ــكـ ا لة تةــمة ۛتۛ  وة ةـــــرف ه ــــعف  الهفــب ـــتح ااءة ۛ  ـــــوة ق مف لفــــوة ۛـفة ع  اسفادف مفــق ــتةـ   وة
ۛ ــكننف ــ م الحن  ا م  تةاب  ةعفــــوة ت  ل  ۜكمنـةــيفـلة بة د ـــرف مف ا الــت   ب ــنفـانمة ا لةــنف مة زة

بح وة   ۜكمـــــــرة اا العفمف نة لةـ لـة ال نةا وة ال ـمف العفكمــمة ح كممة ۜ لة ةــمف ةةـجح بح  اللحن  نةاـــرة
﴾١٥﴿ بةـــنةـيفـبة ۜ  كمنـةــــيفــنةا وة لةـــنةـيفـع   بةـــمةـجفـ  يةاللحن مف ۜـيـــصيــمةـه  الفـيفــنةاۛ   وة اي ر 
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ا اسفــعفــــنف بةــــــ  م الحن ي ــف  ه ــلةۛب ـــيـجيـــت ـــد   مة ة الح ااــذي ينة  ي ـــوة ونةـــجح  حة
مف   دةـنفـع  مفـــه ـــلةب   وة ــــۛضـــمف  غةـه ـيفـــلةــــ وة عةرة بح ه  ةـح  ة ـۛضـمف دةاح ـه ــت ـجح

ة اللحن  لة الفـــــ النفي ذييالح قح ـــحةــا لفـا ۛب  ب ـتةــك ــزة ﴾١٦﴿ يـــــذةاب  ۛشــــــــــعة د ـــدي
ل ـية ج  تةعف سف ﴾١٧﴿ الف ا ي ـــيـميــوة مة ۜ  وة انة يــزة ري اـــعةـكة  لةـدف ة ة السح يب ـــعة لح ةة  قةري

اۛ  وة ــب  ينةهة ۙـــنفـم ونة  ـق ــف ــشفـــن وا  م ــــ انمةالحةذي ا هة ةــب  ا الح ي ـهة ينة  لة ن ونةــؤف م ـــذي
ة نح ةاي ينةـــ الح ا ر ونة  ف ـــ ي  ذي اعةـــي الــمة ة ة ــــــسح ية ةـلةـعفــوة ونة النح ا الفــم  اــحةـهة ۜ  اللة قح 
يف   ب ـ  لةاللحن  نفـــرف ز  ق    مةــــ  ية بةا د  هي ـع ــطي ﴾١٨﴿ ي  ۛضــلة  يد ـعيـلة  ل  بةــفي

نف   يد ـكفمة رف انة ي ري ة   حة رة نخ  ۛث الف ﴾١٩﴿ ه ـۛشاـية ۛ  وة يح  الفــقةـوة الفــاء  ۟ـزي يــعةـو  ز 
مة يد   حةــانة ي ـنف كةـوة ۛث الـري نفـرف ت ـيةا ن ــدح  اـــنفـم هي  ـــؤف هة دفــنة ث ـ حةيـه  فيـــ لةز  ۛــرف هي

مف اـش  المف لةه  كن ع ـؤ لا ۛشــرة مفــه ـلةواـرة ﴾٢٠﴿ ا مة نخ  يـه  ف ــلةوة ة   م ـالف يب ـصيـنف نةـرة
ۜه  ـب  لةالحن  لة ـــ وة يةــق ـل  لةـصفـــفةــة  الفــمةــل ــكفوف ض  يـنة الـم  اـدحي نف ذة أفـمف يةـلة ن   مة

ةـــتة ى الظح نةـيــميــال ـرة ﴾٢١﴿ ة الـه ـنةــيفـبة نح اي ۜ وة ةال ـمف يم ـمف عةـه ــينة لةـميـظح ذةاب  اللي
اق ــــوا   وة ه ـب ـــۛســـــكف ةـــه ــــع   ب ـــــوة  وة الح ۜ  وة يــــمف نةــذي اـــنة  م ــيـقيـــف ــشفـم  ة مح
وف ۛضات   الفــــل  ي رة ات    في ۛ  ــجةــــحة مفــه ــــلةنحةات  ن  عةـانمة اـوا الـل ـم ــوا  وة ة صح

﴾٢٢﴿ بح   دةــنفــــــ ع نة  ۛشاا ؤ نــــــا يةـمة ۜ  ـه ــرة ل مف ير ـبيـكفـل  الفـضفــفةـوة الفــــكة  ه ـــذن
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ينة بةادةه ـع  الحن  ةذي ن وا الح ۜ انمة ات  ال حة ة ل وا الصح م  عة ا لفـق  وة لة ل كة ي ذن ر ـشح ـبةـ ي الحةذي
الف ة لح ةةة ـاي دح وة بنۜى ف يمة رف نف ية  الفق  مة ففـوة تةر  دفنةةىـۛسـحة قف ل ك مف نةز  ـة ه  السف لةيف راىـالجف عة

ول ونةــالمف ية ىـتةـافف ق  لةىــعة رن ﴾٢٣﴿ اح ــه  فيــلة ۜـيهة ناى ة  سف نح ةاي ور  ۛشـ غةالحن ور ـكمـف 
يةــب ـــــلفـــــلنى  قةـــعة مف ــت ــخفـــ يةالحن  ۜ  وة ح ـــمفـــــكة بــــكف الحن  أ ــۛشـــا نف يةـــــاىۛ فةـذ 

﴾٢٤﴿ ة ب كةالحن  قح قح  الفحة ي ح  لة وة ات ـ الفبةاط  ةـل مة نح ۜ اي يم  ب ــه  عةــهي د ــلي ور  ذةات  الصح 
ةـال بةــتح ية بةاد ــنف ع ـةة عةــوف وا عةــــعفــهي وة ةـال ن ــف  ـةات ـيح ــــسح ه  ةــوة الح يــوة ل ــبةـقفـية ذي

يب  تةجي يةسف ينة وة ةذي ن وا الح ل وا  انمة م  عة ات  وة ال حة ة يد  وة الصح يةزي ﴾٢٥﴿ لةم  يةعف ا وة ۙـففـتة مة ل ونة عة
لةوف طةـۛســـبة وة ﴾٢٦﴿ الفــل ــضفـنف فةـمف م ـه  ۜ وة اف ـهي اـه ـر ونة لةــكة ذة ب  ۛشدي يد  مف عة

ا ـبةــلة وف لنف يغة ض  وة ةرف ل ـنةـــي نف كنـــ الف ر  دةـــقةـ ب زح  قةـــال الحن  زف هي اد ـبةــع ـــــ ل رح 
ه  ةوةـــوة ي ـ الح ل ــــنةـي ذي ۛثــيفـغةـ الفزح  ﴾٢٧﴿ ا ة مة نح ۜ اي هي ه  ـيةۛشااء  بةاد  ير  ب ع  ير  بةصي بي خة

﴾٢٨﴿ نف اــعفـ بةم  يةــنةـقة د  مة حفــش ــنفــط وا وة ه ه ۜ  ـتةــمةـر  رة ل ــالف وةــوة يد ـوة مي يح  الفحة
اا ة دة ۜـبح ة  م  يةات نفـوة ةـق  الـلفــهي خةـ ان ض ـمنـسح ةرف الف ات  وة مة وة ة فيــا بةـوة اــه ـيـثح نف  مة م 

ا مة نفك مف ــاالۛصابةـوة يبةة ـ م م  صي ﴾٢٩﴿ ه  لنىوةــوة قةـه ـع ـمفـجة  عة ذةا يةۛشااء  ۟ـمف اي ير  دي
ااالنفت مف ب  مة ينةـم ــوة زي ج  عف ﴾٣٠﴿ ا يفكففةب مة يةـۛسبةتف ال يـك مف وة واـدي ف  ۜكف نفـعة عف ير  ثي

﴾٣١﴿ ا لة ف ي مة ۛ وة ض  ةرف لة نةـل   وة نفــ م الحن ون   نف د ـــمف م كمـــالف ر ــيـصيـيح   وة
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نف ية﴿٢﴾ يحة ۛشأفــاي ن  الرحي ك  ي سف ﴾٣٢﴿ م  يةات  نفــوة ار  ف يـالف ه ـان وة ر  جة ةعف الفبةحف ۜــكةالف م  لة
ا وة لنىكنرة ة ـظة دة عة نح ۜ اي هي ر  يهف ل كةفي نيةات  ل   ذن ةار ـۛص لح ـك ـلة ۙـۛش بح ك ور  لةلفنة فةيةظف

ية ةـلةـعفـــوة ينة ذيـمة الح ﴾٣٤﴿ اـب  ي و الوف ة ب مة ه نح نف ۛسب واكفقف ف  عة يةعف  وة
ير  كف ثي ﴾٣٣﴿

اا يت مف فةمة تي نف ا ون ء  م  تةاع  ۛشيف فةمة ﴾٣٥﴿ ل ونة اد  ي ي جة ۜ فاي يةات نةا ا ان مف مة نف لةه  يص  م  حي مة
بف ر ـيفـخة ال ىــوة ينة قن ةذي عة واـن ـانمة ل لح مف لنىــوة بح ه  رة نفـوة  الـينـحةـالف دةــدح  نف اع  مة الحن يةاۛ وة

ة الح يــوة اائ ـكفب ونة ــن ـتةـجفـــية نة ـذي الفـــرة الف ثفــــبة ۛشــفةـــم   وة اح  وة ﴾٣٦﴿ ۛـكـوةـيةتة ل ونة
ة الح ينةــوة مفواــاب ـجةــتةـــاسف ذي بح ه  ل رة ﴾٣٧﴿ ذةا مة اي ۛـــف ــغفـــمف يةـــب وا ه ـض ـــاغةـوة ر ونة

﴾٣٨﴿ القة ةـوة واالصح المفـام  مفـلنوةة  وة ى ر ه  ورن مف  ـبة ش  نةه  ا يف ة مح م  ۛ وة ونة ق  ف  مف ي نف نةاه  قف زة رة
اؤ لا زن جة ئةة  وة ئةة  ۛسيح  ۛ ۛسيح  ا ل هة ثف م  ﴾٣٩﴿ ينة ةذي الح اا وة ذة م  اي ي  الۛصابةه  مف الفبةغف ونة ه  ر  تةص  يةنف

ن  لةمة انفتةۛصرة وة ﴾٤٠﴿ نف ا فةمة فة لةحة عة الصف ه  وة ر  لةى فةاةجف ۜ عة ةه  لة الحن  نح  اي
بح  ينة ي ح  ةال مي الظح

ة نح اــاي بيـالمة ة لةىـــعة يل ــسح ﴾٤١﴿ هي ـدة ظ لفــعفـبة مف  م  ه  لةيف اعة ائ كة  مة لن نففةا ول ۜم  يل   ۛسبي
ية ض   ب  يـف غ ونة ـبفـوة ةرف الفحةـيفـغةـالف ائ كةـر  ۜ   ا وللن قح ينة ل ـ يةالحةذي ونةـظف ةاۛسـال  م  نح

نف ۛص لةمة غةـوة ة ـبةرة وة نح رة اي  فة
ل كة لة م ــذن زف نف عة م  ﴾٤٢﴿ م ـيــذةا ب  الليـــمف عةــه ــــلة

مة اـ فةالحن  ل ل ـضفــنف ي ـــوة نفلةه   مة ل يح   م  ىـ بةنفـم  وة تةرة ۜ  وة هي د  عف ﴾٤٣﴿ ۟ــــالف  م  و ر 
﴾٤٤﴿ ةا ينة لةـل  الظح اـمي الو  ارة ة ذةاۛب يةـالف مح ول ونة هةـعة لنى مةـق  نف ـلف اي دح  م  ۛرة يل  ۛسبي
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ا ـيفـلةـــعة اش هة و نةـنفـــلح  ية ذح ــال نةــم نة  ـيـعيـــــ خة ظ ر  تة يـوة ض ــمف   ي ـه ــرن رة ونةـعف
قة ةــوة ينة انمةــالة الح اـــذي ة الفـن  نح اس ـــوا اي يـخة ةـري يــنة الح نةــذي ف   ـــطةنف ـم  ۘف ـخةرف ٍىن
ال هف يــوة مةــيةمف ـه ــلي مةـق ــ الفوف ةا ل ــين ة الظح نح اي ا ۜ  اللة نةـيـميـــــة  اوا  النفـس ـخة مفـف ـر  ۛسه 
مة اــل  وف نف الــمف م ــه ـانة لةـا كةـوة ونةـص ـنفـاءة  يةـية مفـه ــر  ﴾٤٥﴿ ي عة يـذةاب  م ـفي م ـقي

﴾٤٦﴿ ۜون    د نفــــــم  مةالحن  ا لةـــــ فةالحن ل  ــــل ـــضفـــــنف ي ــــ وة ۜــــيـبيــــنف ۛسـه  م ـــمة ل 
ۜ الحن  يب وا  تةجي بح ايسف م ــــية  يةــأفت ــل  النف يةـــبفـنف قةـم  مفكمـل رة ة لةــ لة مة وف دح نةــه  م ــرة
نف ا ـفة ﴾٤٧﴿ الة مةــا  يةـجةــلفــنف مةـمف م كمــمة الةــــئ ــوف مة ر ـيـكيــنة نفــم مف  كمــــذ   وة

ة الفـيفـلةـعة يظاىۜ اينفـفيـحةمف ــه ـيفـلةـعة لح ۜـبةـكة اي غ  لة ض ــالعف ۛســوا فةـرة االرف ا اكةـنةــلفــمة
ةاــۛسانة م ـالف نف حف نح حة  ب ــــةى فةــمةــ رة اۜ وةـــر  نف ت  هة مفـه ـبفـص ــــاي اا ال ذة اا اي ذة ة نح اي نةاـــقف وة

حن  ل  ﴾٤٨﴿ ا قةــة  ب ـئةـيح ـــۛس ة مةــمة يف تفـــدح ة الف نف ا ـــمف فةـه ــي ديــال ور ــف ـــكفۛسانة ـــــنح
ۜ ية ض  ةرف الف ا يةـل ـخفـوة ۜ يةـق  مة نف يةۛشااء ـهةب  ل ـۛشااء  نةاثاىمة اي ات ــم  وة من لفك  السحة

ي  ال ج ـــوف وح  انــــكذذ  مفــه ـــزة نةاى وةـرة ۛـاثـاي اى ﴾٤٩﴿ ية ۙكمذح  ـ الۛشااء ـنف يةـمةـل ب  ــهةــوة ورة
مة ر ـۛشــبةـــانة ل ـكفا ـوة ﴾٥٠﴿ ية ير ۛشااء  ـنف يةــمةل  ـعةـجفـوة يم  قةدي لي ةه  عة نح يماىۜ اي قي عة

اائ ل  ح ــــوف م  ال ياىـــوة حف رة س ـــاب  الوف ي ـجةــــنف  وة لةــــرف ةالحن ه  ــمةـلح ـكةــالنف ي   ايلح
﴾٥١﴿ س  ةـۛشاـــايةـهي  مةــــذف ن  ـا ـ ب  يةــو ح ـي ـولى  فةـرة نح ۜ  اي م ـيـكيـــيح  حةــل ـــه  عةــــــاء 
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لةيفكة نف  ر وحاىاي ا م  نةاۜ مة ر   المف
ۛت تةكم ا الف دفـنف ي مة تةاب ـري ك  ل كة كةذن حة وة ااـيفـالوف نة

يـنةاه  ن وراى نةـلفـعةـجة دي نف هيـب  هف نف مة ۜ نةۛشااء  م  نةا بةاد  ع  ي ي الف لة لنــوة ان  وة نفكنــمة
اط  ــص  ةالحن رة ي لةـ الح اــذي ه  مة ﴾٥٢﴿ ة نح اي ي ـهفـتةـكة لةـوة لنى داي اط  م  اي رة يم ۙـص  تةقي سف

﴾٥٣﴿ ة مةـمنـف ي  السح ات   وة ۜ الـوة ض  ةرف ا اي ا ف ي الف ور ــير  الف م ـصيــ تةالحن  ىـلة لة

ر ف                ة  الزح خف ورة                س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ةاجة نح ناىنةاه   ـلفـعةـاي ءن ب ـ عةق رف ةـرة لح ى لةعة مفكمياح ﴾٢﴿ تةاب  الفك  ۙـالف وة ين  بي م  ﴾١﴿ ۜـــحن ما

ب  ر  الفةنةضف ﴾٤﴿ ة نح اي يه  ــوة يفنةا لةـالف ا مح  فاي تةاب  لةدة ل يح ـك  ۜ عة يم  كي حة ﴾٣﴿ ۛ ل ونة ق  تةعف
مفكفوة  ﴾٥﴿ ماى م ـت مف قةـنفـكمحاى النف ـففـرة  ۛصـكذذح  ـم  الكمنـفـعة ينةـوف في ر  سف

ا ية مة مف م ـيـأفتيــوة ةـب ــنة نفـه  لح ان واـكفيح  اي ﴾٦﴿ ۛسلف ينةف ي يح   ـب ـنف نةـم  نةاـالرف لي ة ةوح الف
اا الۛشـلةـاةهفــــفة ـنة ة م ـكف ه ـدح ىــمة شاى وةـطفـمف بةـنف ثةل  ضن مة ﴾٧﴿ تةـــب  ز  ؤ ن نةـهفــهي يةسف

لة منــلةـنف خةــمف مةــه ـتةـنف ۛساة لفـئ ــوة ة ات   وةـقة السح ۛضوة ةرف الف ﴾٨﴿ ة لي ة وح نةــيـــالف
ي جة ۛضم  ــك ـلة لةـعةـاللحةذي ةرف الف ﴾٩﴿ ول ـيةـلة ة خةــق  ة الفـه ـقةـلةـنح يـنح زي الفعةـعة ۙـز  يم  لي

﴾١٠﴿ جةـــهفـمة ا  س ــيـمف  فيكملة لةــعةـداى وة ةـــعةـــلى  لةــب ــهة ۛــــتةـــهفـمف تةكمــلح ونة د 
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ة اـالسح ااء  مة ۛ  فةــقةــاءى ب ـمة ر  نةـۛشـاةنفـدة ۛـيفــةى  مة دةــلفـهي  بةــاب ـرف تاى ي  الحةذي لة ــنةوة ة نةـــم زح
الحة يـوة ا جة  قةـــلةــ خة ذي وة ةزف ةـكمالف جةـــلح ا وة لةـــعةـــهة ﴾١١﴿ ل ـكف ج ــخفـ ت  كةـذن ونةـرة

تةــتةــل  ا ـسف هيــه ـظ  لنىـعة و ن ور  ﴾١٢﴿ نةمف  كملة ام ـالف  م  ةنفعة الف لفك  وة ۙ ف  ب ونة كة اتةرف مة
بح  ذةا اسفمفكمــرة ول واـــه   وة تةــيفـلةـمف عةـــت ـــوة يفــتةـــ اي ق  ة تةـــث  وا ن ــكم ذفــمح ةةـمةـعفـر 
مةــــــنةا  هنــــلة ا  وة ةا ــــــكـا ـذة نيــقفـــــ  م ه ـــلةنح ۙـــيــر  نة بف ةــس  انة  الح يــحة ةـ ۛس ذي رةــــخح

جة هي د  بةاــع نف ـــــ م ه ــوا لةـل ــعةــــوة ﴾١٤﴿ اا  اي ة نح ونةـب ـل ـــقةـنفـم ـ لةرة بح نةا  ىـلن وة اي ﴾١٣﴿

ل ق  بة ا يةخف ة مح ذة م  نةات ــالم  اتحةخة ﴾١٥﴿ ة الف نفـج  نح ءاىۜ اي ۜـبيـم ور  ـف ـكفــۛسانة لةــزف ين 
ذةا اي رة وة د  ب شح  مفالحة ا ه  ۛب ب مة ن  ۛضرة من ثةلى ل لرحةحف  مة

ة ظةلح ﴾١٦﴿ يـك مف فن الصف ۟ـب الف  وة ينة بةني
ةــنةـــنف ي ـــمة الوة ة ــيةـلفـح ــي الفــؤ لا ف ــشح ﴾١٧﴿ جف ه ـسفـه   م ـه ـوة ى وة داح يـكفوة ــوة م ـظي

اـمةـــــ الفل وا ـــعةـوة جة ةةــــكةــئ ـــلن ﴾١٨﴿ ه  ن ـيـــبيـم ر   ــيفــۛصا م  غةــخ ـي الفــوة  ف ــوة
ن   من حف نةالرحة وا خةــه ـاىۜ  الۛشـاثـاي ۜ ۛســه ـقةـلفـد  تةب ـكذتـ ـمف ة يــالح بةاد ــمف  ع ـــ ه نةــذي
قة ن وف ۛشااءةـال والةـوة من حف االرحة نةـبةـ عة مة ۜـــاه ـدف مف ﴾١٩﴿ ا دة ت  ل ونةـمف وة ي ـه ــۛشهة ـة سف

مفــه اـنةـــيفـــالمف  انتة ﴾٢٠﴿ ا لةه مف ب  ل كة ـمة نفذن نف ــلفــ ع م  ۗ اي يةمفـه م  ة لح ۜــ اي ونة ر ص  خف
اوا ايـلف قةــــــبة ة ا ل  اــنح ﴾٢١﴿ ونةـك ـس ـمفــتةـسفـهي م ــمف ب ـــه ـهي  فةـــل ــبفـ قةنفــم تةاباى  ــكن

﴾٢٢﴿ جة اـوة نة ا ا   انـدف نةـبة اى ا ــعة ا ـاءة ة لن ةــمح نح ثةــا عةـة   وة اي اى ان ه ـلن ونة د ـــتةـهفـمف  م ـــا ر 
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ۛس يل كة ـــــبفـــنف قةـــ م نةاـلفــــالرف يةــــ قةفي يـنف نةـة  م ـــرف قةـذي ة لح الةـر  اي ااــكف وة ل كة مة ذن
نةا  ااءة بة ةان اى ا مح لن ةــعة نح اي اىــعة اـة  وة ثةا لن ه  ان ونةـتةــقفـمف م ـــر  د  ف ـتفـم  ااــرة نة دف جة ةاوة نح ااۙ اي وهة

ئفتـ  لةوف ج  ى  م ـاةهفـمف ب كمقةالة الوة جةـدن ا وة ة ااءةـــلةيفـعة مفــدف ت ــمح بة ۜكمه   ان مف ﴾٢٣﴿

ظ رفــا نفـمف  فةــه ـنفـنةا م ـمفـقةـتةـــفةانف ﴾٢٤﴿ اوا اا قةال  ةا ب مة نح لفت مف  اي س  ر ونةــاف ـكـهي ـب  ا رف
بف وة ذف قةالة اي هيـــاي ةبيـيـرن قةــيـم  ل  م ـه  وة هايـــوف ﴾٢٥﴿ ـيفۛف كـ بةك اق  بيـانة عة كةذح  ۟ـة  الفم  ينة

ي فة الحةذي ة لح نيي فةـــاي ةـطةرة نح ين ـهفـيةـه  ۛسـا  دي ﴾٢٦﴿ ة نح ااء  م ــي بةـنيـاي ا تةـرة ة ۙــب ـعفـمح ونة د 
﴾٢٨﴿ جة ا ــلةـعةـوة ةـعةـهي لةــب ـق ـ عةيـفيةى ــيةـــا ق ـةى بةــمةـل ـكفهة ج ـمف يةـه ـلح ع ونةـرف ﴾٢٧﴿

مفوة ه  ااءة بة تحنىان ه   حة ااءة س قح  وة ـحةــم  الفــجة ين ـبيــ م ول  ـرة ةـمة بةلف ء ـتح ا اؤ للة ت  هن عف
﴾٣٠﴿ ه  ااءة ا جة ة لةمح قح  قةال وا هنــم  الفــوة ةـــحفـذةا س ـــحة نح اي ر ونةــاف ـكـ هيــاب ـر  وة ﴾٢٩﴿

﴾٣١﴿ قة لةـ لةواـال ـوة لة هنــن  وف اــزح  انن  ذة رف لنىالفق  ل   عة ج  نة رة يةتةيفن  عة م  رف يم ـالفقة ظي
ۛت مة حف ۜرة بح كة نةا رة ن  قةۛسمف مف مةـنةـيفـبة  نةحف يـه  مف ف يــه ـتةـۛشـعي س  مف يةقف ونةـاله  م 
نةا فةعف رة قة وة مف فةوف ۛضه  ض   بةعف ذة  بةعف ات  ل يةتحةخ  جة مفـعفـبة  دةرة ه  ض  وة  ين نف  الفحة يةاـالدح 

لة ا النفـوة وف لة ﴾٣٢﴿ ىۜ وةـبة ياح ر  خف ضاى س  ت عف مة حف بح كةرة اـم  ر ـيفـخة  رة ة ع ونةـجفـية مح مة
اح ـا محة ةى لةـةى وة ر ـدة ف  كف نف يـة لفنةال مة عة ن  جة من حف مفـ ل ب الرحة ب ي وت ه  ونة النحةاس ـكميـة

﴾٣٣﴿ ةـــنف ف ـــفاى  م ـــق ـــس  مةــــضح ا  يةـــيفــــلةــــار  جة  عةـعةــــة    وة ۙــــهةـــظفــــهة و نة ر 
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ۜـــــوة ز خف فاى ر  ﴾٣٤﴿ ل  س ـــمف  البفـه ــوت ـــي ـب ـــوة اباى  وة راى عةـــوة ا يةـــيفــلةـــر  ةـــهة ۙـــك ـــتح ؤ ننة
اـلة ة نفــينـالفحة تةاع  ــــ مةمح نخ ـــوة  الدح  الف ة   ع ـــيةاۜ وة بح دة ــنفـرة كةــرة اينف  ل كةــكموة لح  ذن

نف مة ش  وة نف  يةعف ن  ر كذذ  عة من حف يح ضف الرحة وةـه  ۛشـلة ن قة يفطةاناى فةه  ﴾٣٥﴿ ۟ ينة ةقي تح ل لفم 
ة وة نح ةــمف عةـه ـدح  ونةـص ـيةـمف لةــه ــاي يـن  السح يةـبي ونةـب ــۛسـحفــل  وة ﴾٣٦﴿ يــه  قةـــلة ن ــري

اـحة ذةا جة اى اي نةـتحن نةكةــيفــالةيفۛت بةـ يةقةالة انـاءة بةيف ي وة ني ﴾٣٧﴿ ة نح ونةــتةـهفــمف م ــه ــال د 
لة عةــنفـنف يةــوة مةـــيةـــم  الفكمفة وف ﴾٣٨﴿ قةـشفـمةـدة  الفـعفـب  ين ـالف ئفۛسـب ــيفن  فةــر  ري قة

ــع ـاة نفـالفة م  ۛت ت سف ﴾٣٩﴿ ذف ك مف ف ـلةمفـظة اي ونةـكم ر ــتةـشفـذةاب  م ـعةـي الفـت مف النـحة
﴾٤٠﴿ ة  الوف تةـــالصح  ي الفـــهفــمح مةــمفــع ــد  ن ـيــبيـلة ل  م ــي  ۛضــ في انةـنف كةــية وة

ةـــر  يةـــالوف ن  يـــــالحةكة ــنح ذي ﴾٤١﴿ ةـفة مح هةـا نةـا  مف م ـبةــذف ه  نف ةا م  نح ة ب كة فةا  ۙـنفـنح ونة م  تةق 
كف ــمفــتةـاسفـفة يذييب الحةس  ﴾٤٢﴿ عة نةـــوة ةــمف فةــا ه ـدف نح ر ونةـــتةـقفـ م مفـه ـيفـلةـعةا ـا  د 

ة نح اي كةــر  لةـــككذ  ــه  لةـــوة ﴾٤٣﴿ لة ية اي ةـيفـا ونح  نح ۛ اي يم ـ ص لنىـعةكة ـكة تةقي اط  م سف رة
ۛســلف مةـــةـوة سف ل كةـبفـنف قةـنةا م ــــلفــنف الرف ﴾٤٤﴿ ل  ۛف ت ـوة ۛسوف ۛ وة كة م  وف ـةل ونةـقة سف

لة دفـقةــوة ﴾٤٥﴿ ن نف د ون  ـنةا م ــلفـعةـنةاۗ الجةـل ـنف ر س ــم  من حف ل الرحة ةى ي ـ ان بةد ـهة ۟ عف ونة
يةـب  لنى ف ــات ـان اا اي عةــنة لئ ـرف لة مة نة وة الة هي ـوف ول  فةقة س  نحيي رة بح اي رة ۛس ى نةاـلفـالرف م وسن

﴾٤٧﴿ اـفةلة ة ه  مح ااءة ذةا ه ـجة اااي يةات نة ا يةـمف م ـمف ب ان هة ك ونةـنف حة ضف ﴾٤٦﴿ الةـالف نةـيـميـعة
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ية ة ـــان لح الخةـهةـــت ــــنف ا خفـر  م ـبةــكذ اليةــه ة  اي مفـه ا ـذف نةـــا   وة ا ن  مة يـــوة نفـه ـري مف م 
قة اـال ـوة ة هةــااليح ـوا ية ع  لة ر  ــاح ـالسح نةاــادف ﴾٤٨﴿ ةـعةـذةاب   لةـعةـالفـب  ع ونةـه ـلح ج  مف يةرف

اــلةــفة ة نةاــففـۛشـكف مح ﴾٤٩﴿ بحةكة ا عةـ  ب رة ة كة  دةــنفـدة ع ــه ـمة نح ونةــتةـهفــم ــ لة نةاـــــ اي د 
نةادنى رف وة ي   ف  ن  في وف م ـقةعة هيـوف ﴾٥٠﴿ ذةا ــعةـم  الفــه ـنفـعة ا ۛب اي ونةــث ـك ـنفـ يةمفـه ذة

ي م ـــيفــلة ال رةـــك  م ـلفــۛس لي هن صف ه ـــ وة ةنف ذ  ار  تةــالف ي ــجفــهة نفري م  م ـــاقةـقةالة ية وف
ةــنف هنـر  م ـيفـال خةـالمف النة ا الح ي ـذة وةــــــه ذي ﴾٥١﴿ ۛي الفةــحفــــتة ۜـــص ـــبفـــلة ت ــــتي ر ونة

ا ا ــلةـفة رة ة  ـــه  السفـيفـــلةـية عةـق ـــلف وف لة نفــم و   ﴾٥٢﴿ لة يةــيـهيــمة ين ــبيــا د  ي ـكةـن  وة
ة ـخةـتةـفةا سف ه ــوف مةـقةفح ﴾٥٣﴿ اــذةهة اـالفمةه  ـعةـاءة مةـب  الوف جة ينةـ م ة ـكـئ ـلن ني تةر  قف
اــــلةــــفة ا ة و نةاـف ـــ انۛسمح  ﴾٥٤﴿ ةــاةطةا ع ــفة نح ماى ـــقةان وا ـمف كةــه ـــوه ۜ  اي نةــيـقيـا س ـفةوف
فاىـلةـمف ۛســنةا ه ـلفـعةـجةــفة ﴾٥٥﴿ نفـمفـقةـتةــانف نةا ـنةا م  رة قف مف  فةاةغف ۙه مفه  ينة عي مة  ال جف

لة ا ض ـوة ة يةـن  مةـر  ۛب ابفـمح ذةا ـثةـمة مةـرف م ـقةلى اي كةــوف ﴾٥٦﴿ مة نخ ـثةـوة ۟ـلى  ل لف ينة ري
اـوة قة ل ـا ل  ان ۜ ر  المف  ـيفــنةا خةـت ـــهةـــوا ءة وة ا ۛضه  ﴿٥٧﴾  ه رة ب وــ مة دح ونةـــص ـه   يةــنفـم 

ة عة  ايوةــــــه نف  اي د ــــبفـــلح ﴾٥٨﴿ ة جة لح لىۜ بةــلةكة اي م ــمف قةـ ه لفـدة ونةـم ــص ــــ خةوف
لة ۛشااء ـــــوف نةــوة ﴾٥٩﴿ نف جةــيفـلةـنةا عةــمفـعةـال ي ايسفــثةلى ل بةـنةاه  مةــلفـعةـه   وة ۜـناي ـلة اا يـي رة

﴾٦٠﴿ اــــ مةمف كمـنفــنةا   م ـــلفـعةــجةـــلة ض    يةةى  ــــكفـئ ــلن ةرف ف ونةـــل ــخفـــــ ف ي الف
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ة ـــل ل اعة ة ة ب ـتةـمفـــلة تةـــــ فةسح نح ةـهةــــر  اتح ۜ هنـب ــا وة اط ـذةا ص ــع ون  رة ة نح اي لفم ــع ـه  لةــوة
لة ية ةـــــص ـــــوة ة نح ةكمـــدح ةــــيفـــم   الشح ۛ   اي نح مفكمــــه   لةـــطةا ن  ﴾٦١﴿ يـسفـم  م ـتةقي

ا اجة ة لةمح ى ب ـعي اءةـوة تـ  دفـقةالة قة نةات ـيح ـبةـالفـيسن ئف مفكمج  ﴾٦٢﴿ ن ـيـبيــوح  م  د ــعة
ۛــيـونة  فيـف ـل ــتةــخفــالحةذي ي  تةۛض ـــعفـبةمف كمـــلة ه  ة   وةكذـح ـلف اــب  نةـــيح ــل   بة مة

ة   نح ة اي مفكمـــــــــبح  رة  وةي ــــرة بحيوة  ــــــــ ه الحن ﴾٦٣﴿ ة وا ــفةا تح ةق  الطيالحن ع ون ــيــ وة
ة حفـلةــتةـفةاخف ا ب   م ــۛف  الف نفـزة ﴾٦٤﴿ ۜ وه  ب د  اط   م ـ  هنفةاعف رة يم ـذةا ص  تةقي سف

لفــهة ﴾٦٥﴿ ۛ  فةــه ـن ـيفـبة يفــمف ةـــوة ينة ظةـــل  ل لح وا م ــلةــذي م  الليــية ذةاب  ــنف عةــم  م ـيــوف
ه  ةى ــــتةــغفــمف بةـه ـيةــأف ت ـالنف تة يةـــوة ر ونةــع ـشفــمف  لة ةــــظ ـــــنفـية لح ار ونة  اي ة ةة السح عة

﴾٦٧﴿ ء   ا ة لح ةخ  ئ  اللف مة ة الف د ــعةض  ـعفـبةـل مف ـه ـض ـعفـذ  بةـيةوف لح ةـم ــوح  اي ينةۜ ۟ـقيـتح ﴾٦٦﴿

ينة ةذي اللح ﴾٦٨﴿ بةاد  خةيةا ع  ف  عةــ لة ا النفـــالف م كميـفـلةــوف لة مة وة زة ن ـمف تةـت ـيةوف ۛــحف ونة
ةــجةــل وا الفــــا دف خ  مفـــت ـــنف الةة ــــنح ﴾٦٩﴿ ل ـوا م ـا ن ـكفنةا وةـا ت ـان يةـن وا ب ـانمة ۛـميـسف ينة

اف  م  حة مف ب ص  ه  لةيف ب ـنف ذةهةـي طةاف  عة ﴾٧٠﴿ ا ج  وة الزف ر ونةـبةــحفــمف ت كمــوة
ا تة ةنفـيـهيـتةــشفــمة تةـف ــه  الف ةعف ذح ـلةــس   وة ۛ وةــي ـ الف مفــت ـــالنفن  ال فيــكذوة ۛ وة اب  اــوة يهة

ت لف ةـكة الفـوة نح ةـجة ثفـــة  الح ر  اي ا ون ا ب ـت ــتي وهة اـم  ت مفـنفـكم مة ﴾٧١﴿ ا خةــــيــفي ۛــال ــهة ونة د 
﴾٧٣﴿ ا فةـيـمف فيكملة يـــكف  ة ــهةــكناـهة ة ــثي ا تةـنفـــم   رة ل ونةـــكمأف ـهة ﴾٧٢﴿ ل ونةـتة مة عف
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مفـي  لة ه  نف عة ةر  تح مف فة ه  يه  وة في ﴾٧٤﴿ ة نح  اي
ينة ــالف مي ر  جف ي م  ذةاب  في هة عة ۛ  نحةمةـجة ونة ال د  خة

نة اـوة ادةوف ﴾٧٦﴿ ا مة مف وة نةاه  لن  ظةلةمف نفـوة ينة م ـه  كةان وا  ك  ةال مي الظح ﴾٧٥﴿ ۛـل ـبفـم  ونة س 
ئفنةا ج  دف  لةقة

مفكم ﴾٧٧﴿ ال ك  يةا ض  مة نةا ل يةقف لةيف ۜعة بح كة ة  قةالةرة نـح ا مفكماي ث ونةـك مة
اوا المفــالمف البف م  ةــراى فةـرة نح اـا  ﴾٧٨﴿ قح  ة ب الفحة نح لنك  ثةرة  وة قح ـل لف مفكمالكف  حة

ه ـكف ونةـار 
ۛس ةـالمف يةحف نةسفـب ونة النح ه ــع  س ـمةـا لة ة نة مفـرح يـجفـ وة ۜ بةلنىــون مف ه  ﴾٧٩﴿ ۛـر  م ـبفـم  ونة

نف ق لف  اي
ن انةـكف من حف لة ل لرحة ۗ فةـ وة ة الالـنة اةـد  ل  وح ﴾٨٠﴿ ت ب ونةــمف يةـدة يفه ـل نةا لةـوة ر س  كف

انة  بفحة بح س  ةرف ض   رة الف ات  وة وة من بح السحة ش ـ الفرة رف ا عة ة مح عة ﴾٨١﴿ ين اب دي الفعة
ه  ذةـفة يةـمف يةـرف وا وة ق ــتحنى ي ـب واحةـعةـلفــخ وض  مةــوا يةـلة م ــه ــوف ﴾٨٢﴿ ف ونةــص ـية

ة وةــه  وة ي ف يــالح ةـال  ذي ااء  ـسح لنمة ض  يــف   وةه ـاي ةرف الف ﴾٨٣﴿ ة ي ي ـــالح ونة د ــوعةــذي
تة ةـوة كة الح يـبةارة ةـال لفك ـه  م ـلة ذي ات ـسح وة من ﴾٨٤﴿ ۜ ه  لن ه اي الفــ وة يـحةـوة يـعةـالف م ــكي م ـلي

﴾٨٥﴿ ابة مة ض  وة ةرف الف ع ـه ـنةـيفـوة اۛ وة ه  ع ـنفـمة اعة م ـلفـدة ة لةـالسح اي ۛ وة جةــه  ت ـيفــة  ونةـع ـرف
ةـه  الــون  نف د ــونة م ـدف ع ـــية اعةــشح ةــفة لح دةــه ــنف ۛشــمة ةة اي ية لة ةــمفــوة يـل ك  الح نةـذي

لة مف مةـتةـلف نف ۛساةـئ ـوة ةـيةـمف لةـه ـقةـلةـنف خةـه  ول نح ق  ﴾٨٦﴿ ه قح  ـحةـلف ب ا ونةـعفـمف يةـوة لةم 
قي ارةبح ا ـهي يةـــــل ـيـــوة ة هن نح ء  قةـــــ اي ا وف م ــــــؤ ل لة ﴾٨٧﴿ ۙـكمـــؤف فةــــى ي ـاة نحنــــ فةالحن  ونة

﴾٨٩﴿ ونةـ ۛسلفـق مف وةـه ـنفـحف عةـفةـفةاصف لةم  ۛف يةعف م ۜ فةۛسوف لة ﴾٨٨﴿ ي  م ــلة ن ونةۢــؤف
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ان            ة  الدح خة ورة                 س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

اا ة نح لفــنف ال اي  بةارةـــة  م ـــلةـــيفـــي لةـاه  فيـنةــزة
ة ــكف ﴾٢﴿ الف ۙـم ـالف تةاب ـك ـوة ين  بي ﴾١﴿ ۜـحن ما
نف راى م  المف ﴾٤﴿ ا ي ـيـفي ق  ك ـففــهة حةــمف ال لح ـــرة م ۜـيــكيـر  ﴾٣﴿ ةا نح  اي

ةا م ــكم ي ذ ـنفــنح نةـري
حف ۜنف ــةى م ــمةــرة بح كة ةرة نح ةــه  ه ــ اي يع ــميــوة السح ﴾٥﴿ ةـنفـع  نح نةاۜ اي ۛـكماـد  ينة لي س  رف ةا م  نح

بح  نفـال رة اۢ اي نةه مة ا بةيف مة ض  وة ةرف الف ات  وة وة من  سحة
ينةـنفكم وق ني ت مف م  ﴾٦﴿ ۙـالفعة يم  لي

﴾٨﴿ ا هة لة لن ة اي لح وةاي ـييه  ۜ   ي حف يت  ي مي بـح وة اائ رةبح  وةمفكمرة بة ينة م كم ان لي ة ةوح الف ﴾٧﴿

مة تةـية بفـق ـتة فةارف ة أفت يـوف ااء  ب ـالسح ان ـخة د ـمة ﴾٩﴿ ي ۛشـه  بةلف ب ونةـك ح يةـمف في لفعة
نةا ـة بح ففككا رة ةا ش  نح ذةاۛب عة الفعة ﴾١١﴿ ۛشى ةاۛسۜ يةغف ذةا النح ذةاب  هن يم  عة اللي ﴾١٠﴿ ۙ ين  بي م 

﴾١٣﴿ كفـلة النحنى م  الذح  قةـه  ى وة ه ـرن ااءة ول مف ـدف جة س  يـم  رة ۙـبي ن  ﴾١٢﴿ ةا نح ن ونةـؤف م ـم  اي
ة نح واــش  اـكف اـاي ذةاب ــعةــالف ف  ﴾١٤﴿ ة تةـث  ةــمح لح ا عةـوة قةـنفـوف ةـعةـال وا م ـه  وة ۢـجفـم  مةـلح ن ون 

مة نةــية ۛىكمـــةة الفــۛشـطفــبةـــش  الفـط ــبفــوف رن بف ﴾١٥﴿ يـقة ة لى ايــلي اكمــنح ۢ د ــائ ـمف عة ونة
لة ةا قةـتةــدف فةـقةــوة مة ف ــمف قةـه ــلةـبفـــنح عةــوف اـرف جة نة وة ه ـوف مفـــاءة ﴾١٦﴿ ةا نح ونةــنفـ م اي م  تةق 

﴾١٨﴿ ة لةيح اوااي بةادة  النف الدح  ۜع  نحييالحن    اي
ول   مفكملة س  ۙ رة ين  المي ﴾١٧﴿ س   ول ـرة

يـكف ۙـري م 
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بزح

﴾٤﴿

﴾١٩﴿ النف لة تة ۛلةى ــــل وا عةــــعفــــوة ايالحن  ح ن تيــ اي ۛــيـبيـــم ان  ـطةـلفــس ـــمف ب كميـــي ان ن 
م ـــمف ت ـلة نف اي وة ليي ن واــؤف ﴾٢٠﴿ نحيي اي ت  ـع  وة بحييذف بح  وةب رة ج ـالنف تة مفكمرة ون  ــرف م 

ر  فةاةسف ﴾٢٢﴿ ا  دةــــفة ةعة بح ا ـــــرة ا اله  ة هن ء  قةـــنح ا م  م ـــؤ للة م ونةــجفـوف ر  ﴾٢١﴿ ل ون  تةز  فةاعف
اتفر ك  هفـبةـالف وة رة رة ةواىۜ ـحف نح د ـنفـ ج مفـه ـاي ﴾٢٣﴿ ي لة اـبةـع ـب  ك مف م ـيفـدي نـحة ةـلى اي ۙـتح ونة بةع 

ر و ع  ز  ام  وة قة مة وة ﴾٢٥﴿  مف تةرةكف
نف واكم ع ـجة م  ۙـي ـنحةات  وة ون  ﴾٢٤﴿ ق ــغفـم  ونةـرة

ثف ذنـكف رة الوف اـل كة  وة نةاهة ﴾٢٧﴿ نة ا فةـيـوا فيـان ـكف ة ــمةـعفـوة يـكن اـهة ۙـهي نة ﴾٢٦﴿ يكف م ۙــري
اـفة ةكفـبة مة م  السح ه  لةيف اـتف عة مة ض  وة ةرف الف ااء  وة  مة

ان واـكف ﴾٢٨﴿ ماىــقة ينةـانخة وف ري
نف ﴿٣٠﴾م  دف  لةقة نةا وة يف ة يــبة نةجح نة ناي لة م  اايـي رة  ايسف

ذةاب ـالف ۙ عة ين  هي الفم  ﴾٢٩﴿ ۟ ينة نفظةري م 
د  لةقة نةا وة تةرف لفم  لنىـعة ه مفاخف ع  ﴾٣١﴿ ةه  كةانة نح ۜ اي نة وف عة رف  ف 

ال ياى نة عة في م  ر  سف ينةـالفم 
﴾٣٣﴿ تة ان نيةـمف م ـنةا ه ـيفـوة افيـنة الف اـات  مة ين ؤ اـيه  بةلن بي م  ﴾٣٢﴿ الةـالف لةىــعة ۛـيـميـعة نة

مةـاينف ه  ة لح تةــية اي انةــت ــوف مة لنى وة ن ــحفــنةا الف ون ﴾٣٤﴿ ا ة هن نح ء  لةــــاي ا و ل ـــيةــــؤ للة ۙـق  ونة
المفــيفـ خةمفـه ال ر  ﴾٣٦﴿ ااـب  أفت واـفة اائ نة بة نف ان  اي

ينة د  ت مف ۛصاـنفـكم قي ﴾٣٥﴿ ينةـنفـم ـب  ۛشري
الحة يـــوة ۜ  الــه ــل ــبفــــنف قةـــنة م ـذي ةـــ ه نةاــــكفــــلةــــهف مف نح ان واـكـمف ــه ــمف  اي م  ـــقة ةـت وف ۙــبح ع 

نةا لةقف اخة مة ة وة ۛض ـمنـالسح ةرف الف ات  وة ابة وة مة ع ـيفـوة ا لة ينةـبيـنةه مة ﴾٣٧﴿ ينة مي ر  م جف
﴾٣٩﴿ اخة ب الفـنةا ه ـقفـلةـمة ة لح ا اي ا لنـحةـمة ة الكنـقح  وة مف رةـثةـكذنح يةه  ونةـلةـعفـ لة م  ﴾٣٨﴿
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ي ــية مة  لة ي مةــغفـوف لىىــني وف ﴾٤٠﴿ ة نح مة  الفــ يةاي ل   ميــفةـوف اـصف ۙـــت  يقة ينة عي مة مف  الجف ه 
ة مة اي ح ــلح ۜمة ـــنف رة الحن  ﴾٤١﴿ لىى ۛشـــنف مةــــعة لة ه ـــيفــوف ۙـۛصـــنفــــمف  ي ـــاى وة ر ونة

ام  طةعة ﴾٤٣﴿ ة  ۛش نح ۛت  الــــــجةـــاي ۙـرة ة قح وم  زح ﴾٤٢﴿ ة نح يز ـعةـالفوةــه   ه ــاي حي زي ۟ـالرحة يم 
﴾٤٦﴿ لفي كف يم ـالف غة مي حة ﴾٤٥﴿ ۛ  يةــهفـلفم  اـكف ي ف يـغفـل  ط وۙن ـب ـالف لي ﴾٤٤﴿ ي ةثي م ۛ ـالف

ة ص ــث  هيـبح وا فةــمح أفس  قة رة وف ﴾٤٧﴿ لنـل ـــت ــوه  فةاعف ذ ـخ  ااء الفــۛس ىـوه  اي م ۛـيـحيـجةـوة
﴾٤٩﴿ ة نح يـۛت الفـكة النفـاي زي الفـــعة يــكفــز  م ــري ۙذ   ۛ قف ﴾٤٨﴿ نف عة يم ۜـذةاب  الفـم  مي حة
﴾٥١﴿ ة نح ةـم ـالف اي يـقيـتح ام  المي ينة في قة ۙـمة ين  ﴾٥٠﴿ ة نح اـ هناي ا مة  ذة

تةر ونةـت مف ب ـنفـكم هي تةمف
ونة م ـــبةــلفــية ق ـبفـتةـسف اي د س  وةـنفـنف س ــس  رة ﴾٥٢﴿ ةـــ جةيـفي ۛـي ــــات    وة ع ـنح ون 

ونةـدف ع ـية ﴾٥٤﴿ ل ـــكف جفـذن وحة زة عيــــمف ب ــه  نةاـــكة   وة ور  ۜـيــح  ن  ﴾٥٣﴿ اب  تةقة ۛـم  ينة لي
ية اـيـونة فيـذ وق ـلة ةـمةــالف هة لح ۛت اي وف ﴾٥٥﴿ ۙــيــنيـــم  ة  انــهةــكن اـلح  فةـــكمــ ب اـهةـــيـفي نة

بح نف ــلى م ــضفــفة ۜـــرة كة ﴾٥٦﴿ تةــمةـالف يم ۙــوف حي ذةاۛب الفجة يه مف عة قن وة لنۛى وة ةة الف ون
ةــفة نح ا يةـــا  ةــمة نةـسح كةــۛسان ــل ـــاه  ب ـرف ﴾٥٧﴿ م ــيـظيـعةـوف ز   الفـــفةــ  الفوةــــه كة ــذن ل 

﴾٥٩﴿ تةـفة ة بف  ايـق ـارف تةــمف  م ـه ـــنح ونةـب ــق ــــرف ﴾٥٨﴿ ةـــعةــلة ةـــتةــــمف يةـــه ــلح ر ونةـــذة كح

اث يةة             ة  الفجة ورة               س   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ة نح ات  ف ي اي وة من السحة ﴾٢﴿ يل  زي تةاب  تةنف نة الفـك  يز  الحن  م  زي يم  الفعة كي الفحة ﴾١﴿ ۜ ما  حن

ي في اكملفق ـخة وة مة نف مف وة ةة  يةب ثح  م  اابح دة ﴾٣﴿ ض  ةرف الف نيةات  وة ؤفـل لف لة ۜـيـنيـم  م  نة
اخف ف ـت ـوة ة لة ةـيفـالح النح ااالـل  وة مة ار  وة لة ـنف هة الحن زة ﴾٤﴿ ية م   ي ــقةــات  ل ـان ۙـن ـــوق ـــوف ونة

ق   زف ۛض بة ه ــيةاب ـاةحفــفة ر  ةرف دة مةــالف ت ـعف تةــوف ا وة يـهة ري ف ـصف ة نةــم  م ـالسح ااء  نفـــمة
يةـلفــت  ا عةـــتفــ نةالحن ات  ـكة ان كةـيفــلةـل وهة ﴾٥﴿ يةاح ـال م  ية انيةات رح  وف ل ونةـق ـعفـ ل قة

يف لح ـكمـل  ل ــــوة ﴾٦﴿ دة ـحةـب الف يث  بةعف دي اةيح  حة ۛ  فةب  يةالحن قح ان م ـــهي ي ــــات ـ وة ونةـن ــــؤف
ع ـية مة يةات  سف ه  ت تفلنى الحن  ان لةيف ة عة رح ـي  ث مح تةـم  ص  اةنف ب راىـككـسف لةمف كة ﴾٧﴿ ةاك  ۙ الفح يم  الثي

ذةا اي ل مة وة نف عة يةات نةا م  ـاى  ان ا ۛشيف ذةهة ۜـه  اتحةخة واى ز  ﴾٨﴿ ۛ ا هة عف مة ه  يةسف رف ذةاب  فةبةشح  يم  ب عة اللي
نف مف م  اائ ه  رة ۛ وة ةم  نح هة  جة

لة ي وة ني مف ي غف ه  نف ا عة كةۛسب وا مة ﴾٩﴿ ائ كة مف ا وللن ذةاب  لةه  ۜ عة ين  هي م 
ذةا هن ﴾١٠﴿ لة ـاىـۛشيف ا وة ة مة ذ واـاتح ل  الحن  د ون  نفـم  خة ۛـالوف ااءة مف ية لةه  ۜ ذةاب ـعة وة يم  ظي عة
اللحن  ﴾١١﴿ ۛى ينة ه دى ةذي الح  وة

واـفةكف يةات  ر  مف ب ان بح ه  مفـلة رة ذةاب  ه  ال نفـم  عة ز  ۟ ر جف يم  لي
رة ل ـبةـم  الفكمـلة لفك  فيـتةـحف ية الفف  ر  ل  ر ـيه  ب اةمفـجف واـتةـبفـتةـهي  وة غ  ي  ۛس رةـالحةذي ة خح

رة ة ۛسخح اكملة وة ات  ف يمف مة وة من السحة ﴾١٢﴿ نف ةم  لح لةعة ل هي وة ۛكم فةضف ونة ك ر  مف تةشف
﴾١٣﴿ ا مة ض  يـف  وة ةرف يـجة الف ة في نح ه ۜ اي نف يعاى م   مي

ل كة نيةات  ذن ةر ونةـل  لة كح م  يةتةفة وف قة
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يةــية ينة لة وا ل لحةذي ر  ف  ج ــغف ة ونة الـرف ماىـقة ز يةـجفــيةـل  الحن امة ـيح وف ةق لف ينة انمةـ ل لح ن واـذي
نف  مة

لة م   عة
ۛ ۛصال حاى هي س  نف فةل نةفف مة ا  الۛسااءة وة هة لةيف ة فةعة ث مح ﴾١٤﴿ ا ان وا ب مة  كة

ب ونة س  كف يـة
لة تةـقةـــوة ي ايسفـــبةنةا ـيفـــدف ان اايـيــناي تةاۛبـك ــلة الفـرة ﴾١٥﴿ لنى  بح اي جةمفكمـرة ع ونةـ ت رف
قف زة رة ة نةــمف  م ــه  نةاـــوة فة بةاــيح ــالطح ةــت   وة مفــه نةاـــلفــضح الفح  النح كذوة ةةــب ــمة وة ة وح
ان ةمفــنةات    م ـــيح ـــمف  بةــه  نةاـيفـــتة وة ۛ    فةــنة الف اـــــر  مة ﴾١٦﴿ الةـلةى الفــعة ۛــميـعة ينة

اـنف بةعفــم  اجة ه ـد    مة ۙ   بةــلفــع ـــم   الفــــاءة ۜــه ــنةــيفــياى  بةــغفــــم  مف تة ةـلةـاخف لح اوا اي ف 
﴾١٧﴿ ة  نح بحةكةاي يـقفـ يةرة مةـية مفـنةه ـيفـبة ضي ينــالف وف اـق  يمة ة  في يه  يةـكفمة تةل ف ونةـان وا في خف

يـــۛش ةمف نةـة  م ــعةـري ةب  ر ـالف اـعفـفةاتح تة هة لة ةــ وة ااءةــتح وة ـعف الهف ب  ة جةـــث  لنىـنةاكة عةـلفـعةـمح
ة نح نة ـنفـن واعةـغفـي  نفـمف لةـه ـاي نحةالحن كة م  اي ـاىۜ وة ﴿١٨﴾ ۛشيف ة يةـالح ونةـــلةـــعفــــذي ينة لة م 

﴾١٩﴿ ةال  ل ــه ـض ـعفــينة بةــميــالظح ااء  بةـــمف الوف ۛ  وةـعفــــية ةـم ـالف يح ـل   وةالحن ض  ينةـقيـتح
ه ــــلـل  حفــــنحةاس   وة ى  وة رة ة    ل ـــــــدى م   ي ــــقةـــمة ونةـن ــــوق ــوف ا  بةــهن ر ــائ ـۛصاــذة

ةـــس ـــالمف حة يــۛب الح ح ـتةــنة  اجفـذي ةـرة مفـــه ـلةـعةـجفــــةات   النف نةــيح ـــوا  السح ﴾٢٠﴿

عة ا ل ـوا الـل ــم ــوة ة ۙ  ۛســحةـــصح ااءى  مةــــات  مفـــ ه يةاـــــحفـــــوة ي اــكف ةذي واـن ـنة انمةـلح
لة خة ة الحن قة ـوة ۛضـمنـالسح ةرف الف ات  وة وة ﴾٢١﴿ مة ات ـوة ايةـه ـمة ۜ ۛسااءة مة ۟كمـحفـمف ونة م 

﴾٢٢﴿ ل ــحةـب الف ىــجفـت ــقح  وة  زن
اـس  ب ـففـنة لح ـكم ه ـبةـۛسكفمة ي ـتف وة ونةـظفـمف لة لةم 
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ةه ـهة الۛضلح يه  وة لنى الحن  ون لفم  عة تةمةع  خة لنى  وة هيـمفـۛس عة ع  اليفۛت ن  الفةرة  مة
ذة ه  اتحةخة هة لن اي

جة هيــۛصــلنى بةـعة لةـعةـوة ۜ فةـۛشـغ  ر  ةى يــهفـنف يةـمةــاوة ۜ د ــعفـنف بةـــه  م ـدي الحن  قة هيـب ـلفـوة
حةقةال واوة ية ايلحة اه  نفـنةاالــات ـيةـ مة نةـنة اـيةــدح  وت   وة يةاــحفـم  ﴾٢٣﴿ ةر ونةـتة الفةلة ذةكح

ةـال الةـهف دح مة ۛ وة ل كةـمف ب ـه ـر  يةـ اينف ه لفم ۛ ـع  نفـم  ذن ة لح نح ونةــظ ــمف اي ا مة ااـي  وة ل ك نة ة هف لح اي
ذةا اي مفـعة تفلنىـت  وة ه  نةات  لةيف يةات نةابةيح  ا ان ةـح   انةـكف مة اـتةـجح ة لح مف اي قةال وا ائفت وا النف ه  ﴾٢٤﴿

يـك مف الحن  ق ل  يي  ي حف
ة ك مف ث مح يتـ   ي مي

ة ع ك مف ث مح مة يةجف ﴾٢٥﴿ اا اائ نة بة  ب ان
نف ت مف اي ينة ك نف قي ۛصاد 

حن وة ل  ﴾٢٦﴿ لنى م  اي يف يةوف رة ة  لة مة ين ةـفي ۛبـالفق  نح لنك  ية النحةاس  ثةرةـكذال يه  وة لةـلة ۟ـعف ونة م 
ۜ ض  ةرف الف ية وة مةـوة ة  وف اعة ة وم  السح ئ ذ  تةق  مة  يةوف

ل ونة ط  بف الفم  ۛسر  يةخف لفك  ات  م  وة من السحة
تة ىــوة ة رن ة ك لح اث ـا مح اى لح ـكميةةى  ـة  جة عن ة  ت دف ة لنى ا مح نةكن اي وف زة مة ت جف اۜ اللفيةوف تةاب هة ﴾٢٧﴿

ذةا تةاب نةا هن ق  ك  ك مف يةنفط  لةيـف ةا عة نح ۜ  اي قح ةاكـ ب الفحة خ  نح تةنفس  نةسف ﴾٢٨﴿ ا ت مف مة ل ونة ك نف مة تةعف
ا ة ينة فةاةمح ةذي ن وا الح ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة مف الصح ل ه  خ  مف فةي دف بح ه  رة ﴾٢٩﴿ ا ت مف مة ل ونة ك نف مة تةعف

ة المح ة اـوة يــــــالح وا كفنة ــذي ر  فة ﴾٣٠﴿ ي حف في ت ـرة ل كة ـمة ۜ ذن الفـوة الففةـه  هي ز  يـم ـوف ن ـبي
ية ت ــبةكذــتةـمف فةاسفكميـفـلةـعة تفلنىـت  يـاتيـان  مف  وةــرف

ماىـنفكم ت مف قةوف نفكمـــلةمف تةــالفة
ذةا اي عفلةـيــقي وة ة وة نح اعةــحة الحن دة ــ اي ة السح يفــقح  وة رة اـۛب فيـة  لة يهة ﴾٣١﴿ ينة مي ر  م جف

﴾٣٢﴿ ا لفت مفـق  ا مة ي مة ري  نةدف
نف ة ۙ اي اعة ة ة السح لح  نةظ نح  اي

ى ا ظةناح مة ينة وة ني ق  تةيف سف ن  ب م  نةحف
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يلة قي وة ﴾٣٣﴿ ا بةدة مف وة ـةات  لةه  ا ۛسيح  ل وا مة م  اقة عة حة مف وة ا ب ه  نة هيـان واب ـكـ مة ؤ ن ز  تةهف يةسف
يت مف ااءة نةسي ك مف ل قة م  ذةا يةوف يـ هن أفون مة ةار   م كموة الةك مف النح مة وة مة يـك مف الفيةوف ا نةنفسن كةمة

ل  ةكمذن ت مف م كممف ب اةنـح ذف يةات  اتحةخة ك م الحن  ان تـف ة رح غة واىوة ز  ﴿٣٤﴾ ه  نف ينة م  ري نةاص 
فةل لحنه  ﴾٣٥﴿ وة  ين نف الفحة  يةاۛ ـالدح 

مة لة ونة فةالفيةوف ج  رة ا ي خف هة نف لة م  تةـي  مفـه  وة تةب ونةـسف عف
لة ه ـوة ﴾٣٦﴿ مفــالف ا ت  ـال رةبح  د   ـحة وة من بح وة  سحة ض   رة ةرف بح  الف ينةـالف رة الةمي عة
﴾٣٧﴿ ا ر ـــبفــك ـــــالف ةـاء  ف ـية ات  ــمنـــي السح ض   وة وة ةرف الف يم  وةـه وة كي الفحة يز  زي الفعة

اف               قة ةحف ة  الف ورة             س    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ا نةا مة لةقف ات  خة وة من السحة ﴾٢﴿ يل  زي تةاب  تةنف نة الفك  يز  الحن  م  زي يم  الفعة كي الفحة ﴾١﴿ ما حن
اا نةه مة  بةيف

ة لح قح  اي ل  ب الفحة الجة ۜى وة ينة م ۛسمحى ةذي الح ر وا وة فة اا كة ة مح ر وا عة ا نفذ  ۛض ةرف الف ا وة مة وة
يف ق لف ال اـالرة  ت مف مة

ونة ع  نف د ون  تةدف اذةاخة  الر ونييالحن  م  واـمة لةق  ﴾٣﴿ ونةـعفـم  ض  ر 
مفـلة  ه 

ك  رف ۜ ف ي ش  ات  وة من يت ونيي السحة تةاب  اي نف ب ك  ل ـقة م  اا بف ذة ة  هن الثةارة الوف نة ض  م  ةرف المف الف
مة ةـم  لح ــالۛض نفـوة الحن  د ون  نفـم  واــع  دفــية نفـمح ﴾٤﴿ نف  م 

نف لفم  اي ت مف ع  ينة ك نف قي ۛصاد 
﴾٥﴿ يةسف نفــمة يب ـتةـلة ا جي ه  لنى لـة م ـية اي ه  ة ـمةـينـق ـالف وف مف نفـعة مفـوة اائ ه  ل ونة د عة اف  غة
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﴾٦﴿ ذةا اي النحةاس وة رة مف العفـان والةـكـ ح ش  ااءى وةـه  يـاف ـكـمف ـه ـبةادةت ـع ـواب ـان ـكـدة نةـري
ةقةالةنةات  ــيح ــنةا بةــات ـانية ينة ـ الح واكفذي ر  قح  لةـلفـ ل  فة اـحة ة مح ذةا  اي لة لنىـتفـت وة مفـيفـعة ه 

ول ـالمف ية يــتةـونة اففـق  يفـتةـ اين  اففلفـق ه ۜ ـرن ه ــت ــرة ﴾٧﴿ ه  ااءة ۙـجة ذةا مف ۜ   هن ين  بي ر  م  حف س 
لةم  ب الحن  العف وة ـاىۜ ه  ات ـ ۛشيف يـمة ونةـفي ۜ ـفي ض  ىـكفيه  ب هي فن تةـفة نةـم  يـلي ونةـكمـل ـمفـلة

ا لفـق  عاى نفت ـكم مة ب دف ﴾٨﴿ يداى ي ۛشهي ني ۜ  بةيف ك مف نـة بةيف وةوة ه  الـف ـغةــ الفوة حيــور  م ـيـرحة
اي  ل  بيـففــمة ب ـعة لة ةكمـي وة تح نف ال ۜ اي اي ـب ـمف مة ة لح اىـع  اي وحن ل  نةـم  ي الرح س  ري ااالدف مة وة

اليفلفـق  نف ـــت ـــــ الرة نفــــــانة م ـكـمف اي ﴾٩﴿ لة اـــاي مة ة وة ةــاالنةــيح لح يـــــنة  ال اي ن ـيـــبيـــر  م ـذي
د ـب  دة ۛشاه  ۛشه  ي ايسفــبةنف ـم  هي وة اايـيـناي هيـل ـثفـم  لنىـعة لةـرة د   نف   وةالحن ع 

ت مفكف رف فة
قةالةوة ﴾١٠﴿ اسفـانمةـفة ــتةـنة وة ت ــبةـكف ة ــرف نح ۜ اي ةمف يةالحن ي الفـهفـ لة ةال ـقةـد  مة الظح يـوف ۟ـمي نة

ا    راىــيفـخة انةـكفوفـــوالةـن ـــــانمة اــبةـــۛس مة ونة لة اـق  ۜـيفـاي ه  ة ينة ـــالح واكفذي ر  ةـ ل فة يـلح نةــذي
نفـــم وة ﴾١١﴿ ذف اي وا ب ـــتةـهفـمف يةــ لةوة ااــــهنونة  ـو ل ـق ـيةــۛسـهي فةــد  ففذة يـك  قةـــ اي م ــدي

حفــم  رة اماى وة مة ى اي ا اـهنةىۜ  وةــمةــوسن ق  ل ـۛصـتةاب  م ــك  ذة ۛساناىـدح  تةاب ـكن ل هيـبفـقة
ة نح ة اي ينةـالح ال واـ قةذي ﴾١٢﴿ ى ب ياح رة رة عة ذ  ينة ل ي نف ةذي واۗ الح ى ظةلةم  رن ب شف ينةــلفـل   وة ني س  حف م 

﴾١٣﴿ بح نةا ةـ ث الحن   رة تة ا مح ام ــسف خةـقة ف  عةــوا فةلة مف يةــه ـيفـلةــوف ه  لة ن ـحفـــمف وة ۛـزة ونة
﴾١٤﴿ ينة في ال دي ةة  خة نح اب  الفجة حة ائ كة الصف لن ب ـا ول ااءى زة اۛجة اـيهة ل ونةـان وايةـكفمة مة عف
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ال ـب  يفـوة ۛضكم ه ـه  ا مح ــتفـلةـمةـۛساناىۜحةـه  ايحفـدة وة هاى وة ه ـتفـعةـرف ة صح وة ۛسانةــنةاالف نفـيفـوة
ف  ۜ ه  ثةلنث ونةـال ـۛصـوة راى اىـحة ۛشهف ذةا بةلةغة تحن بةلةغة اي ه  وة ة دح ينة الش  بةعي الرف ل  مف حة هاىۜ وة ه ـك رف

عف ز  يـــالوف ن كمالنف الشف ناي ةـمةـعفـرة اي النفـــتةكة الح ةـۛت عةـمفـعةـتي لةيح بح الة ـةىۙ قةـنةــۛس رة
لة مة  العف

ل حف ليي ۛصال حاى الصف يه  وة ضن ي  تةرف ة  في يح ۛيـذ رح  نحيي تي اي النف ة وة يح ال دة لنى وة عة وة
ا ينةئ كة ـا وللن بحةل  عةـتةـ نةالحةذي مفـه ـنفـقة ﴾١٥﴿ لةيفكة ـت بف نحيي ت  اي اي نة وة ينة  م  ل مي سف الفم 

نة ز  عةـتةـوة اوة ات ـۛس نفـجة ـة يـيح  مف فاي اب  ه  حة دة الصف عف ۜ وة ةة  نح الفجة ا نةـۛسـالحف ل وا مة م  عة
ةوة ي قةالةــالح اـــ ل ذي ه  ا فح ــدة يفــــل  وة ﴾١٦﴿ يدف ق  ـــصح ـال ونةـــوعةـواي ـان ـكـ الحةذي د 

قةدفـخف ا  النف جة وة اـر ون  م ـق ـلةت  الفـخة رة ه مة ي وة لي نف قةبف اـكمــلة ان ـتة ال اـمة دة يـــع  ناي
يف عفــــكة انم ـلةــــوة ة وة نح ۗ اي ۛ فةــ حةالحن دة ــنف ااــاهنـق ول  مةـــيةــقح  ذة تةـية ةثةان  ـيـغيـسف الحن

ا ينة ئ كةـا وللن ةذي  الح
ة قح م   حة ه  لةيف ل عة وف يالفقة دفـقة م ـا مة  فاي ﴾١٧﴿ ا ة لح ير  اي ينة الۛساطي لي ة ةوح الف

ل ك لح  وة ﴾١٨﴿ نف لةتفـخة مفـقة م  ل ه  نة بف مف م  ةه  نح ۜ اي الف نفس  نح  وة ينة الفج  ري اس  ان واخة كة
مة يةوف وة ﴾١٩﴿ ات   جة ادةرة ة مح ۛ م  ل وا م  ل عة يةـ وة فح  مفـي وة  ه 

الة مة ي ـالعف ه مف لة مف وة ونةـه  ظفلةم 
ينةـالحة  ذي

لةىـفةـكف ۜ ر واعة ةار  هة النح بةات ـالذف ت مف طةيح  يك مف ــبف م كميةات ـحة في رةض ـعفـي 
اۛ فةالفـب  مة ت ـيةــهة نةـوف وف زة اـون  ب ـه ـذةاۛب الفـعة جف مفـت ـنفـكم مة اسف نفيةا وة ت مفـتةـالدح  تةعف مف

﴾٢٠﴿ تـة ض  ب  ب ر ونة ف يكذتةسف ةرف قح  ر ـيفــغةـالف ب الفحة اــ وة ۟ـس ـففـمف تةـت ــنفـكم مة ق ونة
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مةـقة ةحفـب ه  ــوف قةـالف اف  وة ر  ذ ـــنح ـت  الـلةـــدف خةـــقة اذف  وة
ا عةــكم الخة ذف النفـرف ۜ اي رة ذةــاد 

ة ةـب ـعفـتة اللح لح اوا اي ۜد  ة ايالحن ح ن مفكملةيـفـاف  عةـالخة يـ اي نف نفـن  يةـيفـبة م  م  يفه  وة ا دة هي لفف  خة
اوا ئفتةنةا قةال  نةا الج  كة نف ل تةأفف  ت نةاۛ فةأفت نةا  عة ل هة اـب  ان  مة

ا نة د  اتةع  ﴾٢١﴿ م  ذةاۛب يةوف يم  عة ظي عة
ة قةالة نح اـاي لفم ـالف مة دة ع  نف ا بةلح غ الحن   ع  ااكم وة مف مة ﴾٢٢﴿ نف  اي

نة نفۛتكم ينة م  قي اد  ة الصح
ه ـلةـفة الوف ارة ة اىـار ضـعة مح ﴾٢٣﴿ لف س  لن هيـب  ت ـا رف يـك ـوة اي ح ي ن ماى مفكمـالرن ل ونةـ تةقةوف ـهة جف

ذةا قةال وا ار ض  هن نةاۜ بة عة ر  ط  وة لفـم مف ا ه  تةعف مة لفت مفـاسف ۜـب  جة هي ب لة تةقف ۙ م سف مف يةت ه  د  الوف
ر  مح  ةـك  ت دة ء  لح ر  ۛشيف ا ب اةمف بح هة  رة

وا لة بةح  اى فةاةصف ي رن ﴾٢٤﴿ ا يهة يح  في ذةاب  ري ۙ عة يم  اللي
لة دفـوة ةـمة  قة مفـكح ةاه  نح ﴾٢٥﴿ ة لح ۛسا اي ۜ كن مة مف ل كةكفن ه  ز يـنة ذن  جف

مةـالف وف مي قة ر  جف ينةـالفم 
جةـيــمف فيكم البفــمفـــمف  ۛسـه ـــلة اـنةــلفــعةــــه   وة ۛصاراىـــــعاى وة ا اينف مةـيـــفي ا ةــمة ةاـكح نح

ىـالغف البفـه ـع ـمفـمف ۛسـه ـنفـعة نن ا لة الففـۛصار ه ـمف وة ا لة ت ـــ ـمف وة مفـه ــدة الفف اا دةــ ــوة ةى  فةمة
ذف  د ـــــجفـــــوا  يةــان ــكفاي يةــــونة  ب  حة اقة ب الحن ا ت  ـان حة مفــــه ـــــ  وة نف ء ــ ۛشم  يف

لة ا حةـــكفــلةـــدف الهفـقةــوة لةـــنةا مة مفكمـــوف ﴾٢٦﴿ ا   مة

۟ــهفــتةــسفــية هي ــــب  واـــان ــكف نة ؤ ن ز 
لةــلةـفة وف ﴾٢٧﴿ ى ـــق ــالف نةـم  ۛص رن ففــوة ة نيةـــرح ةــعةـات   لةــنةا الف ج ــية  مف ــه ــلح ع ونةــرف

بةــــ   ق الحن نف  د ون  ــــذ وا   م ــخةــاتحة ل ـانـرف ۜــهةــــاى  ان ةى ةـــرة ه ـــــۛصــنة يـم    الح نةــذي
﴾٢٨﴿ ل ـــه ــنفــلح واعةــلف ۛضــبة ذن ۛ  وة ففــمف مةــه ـــكمـــكة  اي ر ونةـتةـففـــان وا  يةــكفاـمف  وة
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راى ـنة نةفة تةم ـنح  يةـج ـالف م  ۛ  ع ونةـسف اننة رف احةالفق  وه ـۛضـفةلةمحة ر  ذف اي لة وة اااي نة فف يفكةـۛصرة
ااـيةاقة واـقةال  نة مة وف ﴾٢٩﴿ اوا ت واۛ فة قةال  اـالنفص  ة ية لةمح لنى ق ض  ا اي ةوف لح مف وة ه  م  ينة قةوف ري ذ  نف م 

نف ى ــم  د ـعفــبة م  قاىــۛصـــم  وسن ابةـل  دح  يفـنة يةـيفـمة ه ــدة ةا نح نةاـۛس اي عف لةــا نف اىـابـتةـكنم  ز 
اا يةا نة مة يب وا قةوف ية الجي الحن  دةاع  ﴾٣٠﴿ لةىـية ي اي داي قح  هف لنىالفحة اي يق   وة يم  طةري تةقي م سف

ي ـو ب ـذ ن  رفـك مف وة م ـيـاللي ذةاب ــعة نفـم  مف كمج  ن واب  انم  لةـف ـغفـهي يةـوة نفمف كمرف م 
مة ي ـوة بفـنف لة ية ج  ج ـ فةلةيفۛس ب الحن  دةاع  عف ض  يـف  ز ـم  ةرف لة الف ه ـلة يفۛسـوة ﴾٣١﴿

لة اـمف يةــالوة وف ة رة ة النح الحن ﴾٣٢﴿ ل ــد ون  نفــم  ا الوف اـهي اــية لن ۜ ا ول ي ئ كةــاء  ل  ـۛض في ن ــيـبيــم  لة
ۛض ةرف الف لةمف وة ية وة  يةعف

ة نح ه  لفق  ر  ب خة اد  اى ب قة لن  عة
ي ية النف تنۜى ي حف وف الفمة ي لةقة الحةذي ات  خة وة من السحة

رةض  مة ي عف يةوف ينة وة ةذي واكـ الح ر  لةى فة ۜ عة ةار  النح ﴾٣٣﴿ اى ة بةلن نح لنى ه ـاي ء  ك لح  عة ير  ۛشيف قةدي
بح وة لنىــقةال وابة ا واـذ وق ـ قةالة فةنةاۜـرة ذةاۛب ب مة  الفعة

ت مفكم نف ا  ۛسـلةيف ال ذة ۜ ـحةـالفـب هن قح
ا ۛصــكف رفـب ـاصفـفة م  ــعةــرة ا ولل وا الفـبةــمة لة ل ـ الرح س نةـم زف وة ﴾٣٤﴿ ر ونةـف ــكفـتة

ة اةــكـ مف يةــنح مةــه  ا ي ــية وف نة مة وف ۙ لةــوعةــرة ونة ةــــبةــلفــمف يةــد  لح اوا اي ث  تةـتة ۜـه ـلة لفـج ـعفـسف مف
﴾٣٥﴿ غ ۛ فةـــار ۜ بةـهةــنف نةـم  ةى ــۛساعة ة ـــهفـلف ي ـــهةـلة لح م ــقةـالفلةك  اي اـ الفوف ق ونةـس  فة

د               ة مح ة  م حة ورة                س 
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بزح

﴾٢﴿

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ينة الحةذي ن وا وة ل وا انمة م  عة وة ﴾١﴿ ينة ةذي ر واكـ اللح ۛصدح وا ـفة نف وة يل  عة ة الحن  ۛسبي مف الۛضلح الةه  مة العف

ن وا ا انمة لنى لةن زح  ب مة د  عة ة مح  م حة
الف وة ه  قح ـوة نف حة ۙ م  مف بح ه  رة رة ة مف كةفح ه  نف عة ات  ال حة ة وة الصح

ل كة ةـب  ذن ينة اةنح ةذي واـكة الح ر   فة
ة واـاتح  بةع 

لة  الفبةاط 

ة النح وة ﴾٢﴿ مف ات ه  ـة لةحة ۛسيح  الصف مفبةا وة لةه 
ة واـاتح ة بةع  قح نف  الفحة ۜ م  مف بح ه   رة

ل كةكف ب  ذن ر  ثةا ل لنحةاس  الحن   يةضف مفالمف لةه  ينة ةذي ن وا الح انمة
ذةا يت م  فةا  ينة لةقي ةذي ر وا الح فة ۛب كة ۜ فةۛضرف قةاب  اى الرح  تحن اا حة ذة مف  اي وه  ت م  نف وا الثفخة دح  فةش  ﴾٣﴿

ى ناح د  مة ا بةعف ة مح اي ااءى وة دة تحنى ف  ب  تةۛضعة حة رف  الفحة
 ۛ ا هة ارة زة  الوف

 ۜ ل كة لةوف ذن يةۛشااء  وة ۙ ثةاقة ا الفوة ة مح فةا 
ۙ مف ه  نف نف م  لنك  لا وة ل وة ۛضك مف ل يةبف ۜ بةعف ض  ينة ب بةعف ةذي الح ي ق ت ل وا وة يل  في ۛسبي نفتةۛصرة الحن  لة

ل ه م  خ  ي دف وة ﴾٥﴿ مف يه  دي ل ح  ۛسيةهف ي صف ۛبةا وة مف لةه  ﴾٤﴿  فةلةنف الحن 

ة لح ا ي ض  مة مفالعف لةه 
اا ا ية ينة اليح هة ةذي اوا الح ن  نف انمة ر وا اي ة تةنفص  رفالحن مفكم يةنفص  ﴾٦﴿ ة نح ا ةة ـالفجة فةهة ة رح مف عة لةه 
ينةوة وافةكف الحةذي ر  ساىـفة مف تةعف ة لةه  الۛضلح ا وة مة مفــلةالعف ه  ﴾٧﴿ ي ثةبح تف ك مف وة امة دة القف

وا الفةلةمف ير  يةسي ﴾٩﴿ ل كة مف ذن ةه  واـكـ ب اةنح ه  اا ر   مة
لة  الحن  النفزة

بةطة اـالعف فةاةحف لةه مفمة ﴾٨﴿

واـنفـيةـفة  ظ ر 
ةـبةـاق ـعة انةـكـيفۛف ـكف يـة  الح ةـه ـل ـبفـنف قةـنة م ـذي ۜ دةمح رةــمف ض  يــف  ةرف الف

ةــب كة ــــذن ل  اةنح ﴾١٠﴿ يــــا ف ـكةــــلفـمف     وة ل ـه ــــيفـــلةـ   عةالحن  اــــا ل ـثةــــنة     المفــري هة
﴾١١﴿ ة ةوف لةى ــــ مةالحن ينة ـالح ة الفـن ـــ انمةذي النح يـــاف ــكةـــوا  وة مةـري لنـــنة  لة ۟ـه ــى لةـوف مف

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

506



507

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

47-Muhammed Süresi       /  Yaprak 04A Cüz 26 Süre 47 Sayfa 507

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

507 ﴾٤٧﴿ ٍد َحمة وَرةو مو سو ﴾٤٧﴿

ينة ةذي ن وا الح ل واوة انمة م  ات  عة ال حة ة نحةات  الصح ي جة ري نف تةجف ا م  ت هة تةحف ة نح ة اي  الحن
ل  خ  ي دف
ة الح ينةـوة وايةكف ذي ر  يةـمةـتةـفة  ونةـل ــكمأفـتحةع ونة وة

اتةـكف ةنف ل ـكمأفــمة ام ــالف عة ۜ ار  ةنفهة الف
نف اةيح نفـكـوة ية م  يةة  ه  ةى قةرف ة نف الۛشدح  ق وح يةــ قةم  كةـت ـرف ﴾١٢﴿ ةوة ى لةــثفـــمةار ـالنح مفـه ـــوى

نف لن انةـكـ الفةمة نةة ـبة ىـعة يح  ﴾١٣﴿ ة ايــالح ۛ تي تفكة جة رة نةا الخف لةكف مفالهف رة فةلة ه  مفـلة نةاص  ه 
ثةل  ةة  مة نح ي الفجة ةتي الح ﴾١٤﴿ نف بح هي م  نف رة يح نة كةمة وء  لةه  ز  ا ل هي س  مة اوا   عة ةبةع  اتح مف وة ه  ااءة وة الهف

اـفي نف ـاالنفـيهة ار م  اهة ۛ  ـــيفـــاء  غةـمة ن  النفر  انس  ار م ـــوة ن ـبةـــلةنف ـهة ةـم ـالف دةـو ع  ۜـق ـتح ونة
نفوة ار م  ر ـخة النفهة ة  ل لـلة مف ة ۛ وةـذح ينة بي ار  ة ۛسل ـعة نفــار م ـالنفهةشح ةرف يح ۛـعفـطة لةمف يةتةغة ه  م 

نف ام  يهة ات  ك لح  في رة ة  الثحةمة رة ف  غف مة ۜ نفـم  وة مف بح ه   رة

نفكف وة مة ال د  ه  خة ۜى مف م ۛصفحى لةه  وة
مف ه  نف م  نف وة ــع  مة تةم  يةسف ﴾١٥﴿ ةار  ف ي وا النح ق  س  ااءى وة يماى مة مي ةعة حة طح ه ـالمف فةقة ااءة مفـعة

اى ـتحن ذةا حة ج واـخة اي نف ـرة نف م  ينةـل  ل وا قةا  كة د ـع  ةذي ت  لح لفمة واـا ون اذةا الفع  قةالة مة ۛ لةيفكة اي
ة يــالح ةـه ـــل وب ـق  لنىـــ عةالحن  عةـطةبة  نةـذي اتح اواـبةــمف وة ه ــالهف ع  ااءة مفـــوة ن  اـان لن ئ كةــفاى   ا ول

لفـهةـفة ﴾١٧﴿ ة الح يـوة ا دةـتةــاهف نة ـذي ادة  وف مف ـيـتن ان وة  ى  دىــه  مف ــه زة يـقفـتة ه  مفــه ـون ﴾١٦﴿

دفــأفت ــتة النف ةةـعة تةةىۛ فةقة مف بةغف اۛ فةاةنحنى يةه  اط هة رة الشف ااءة مف جة لةه  اـظ ـنفـية ة السح ة ر ونة ايلح
لةمف الحن  فةاعف ة هة ايلح لن اي ا ةه  لة تة النح اسف نفب ـل  رفـف ـغفـوة كةـذة ﴾١٨﴿ ذةا مف اي تفه  ااءة مفكذذ  جة يه  رن

﴾١٩﴿ ل لف م ـم ـوة الف ينةـنيـؤف م ـوة ؤف ۜ وةــم  ةبـة لةم ـعفـية الحن نةات  لح تةقة مةكمم  يــمف وة ون ۟كمثف مف
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ة ينة انمةــالح لة ن ـــن وا لةـــذي ة ۛ  فةــتف س ـــزح  لةـــوف اا ا نفــورة ذة لةـــا  ة ـتف س ـــز  ورة ية ق ول ـــوة
ذ  االفــيــرة فيــكن وة اليفــق ــهة ۙ رة ة ۛتــتةال  يـالح رةض ـمف مةـه ـل وب ـي ق ـ فينةـذي ة كفم حف مة
لة الفـيفكة نةـاي يح ـغفـمةـظةرة ۜ  فةــمةـنة الفـه  م ـيفـلةـعة  ش  ت  لنى ــوف ۛــه ـــلةاةوف مف ظ ر ونةـنفـية
قةــطةاعة ل  مةــة   وة ةمفــا ذةا عةـــر وف    فةـعفـوف مة الف ةوا ـق  دةــوف ۛصـلةـر    فةـــزة الحن ﴾٢٠﴿

ةــنف تة مف ايــت ــيفـــۛسـلف عةـهةــفة لح واـس ـففـمف النف ت ـت ـيفـوة د  ﴾٢١﴿ ۛــه ـلة راىــيفـانة خةـكةـلة مف
ا ةـئ ـا وللن ينة لةـكة الح الحن م  ـــه ـنةـعةـذي ﴾٢٢﴿ ض  ف ي ةرف اوا الف ع  طح  ت قة ا الرف وة مفكممة حة
ة دةــتةــلة يةــفة ال انــق ـالفر ونة ــبح نة رف ﴾٢٣﴿ ةـۛص اةــفة اى ـعف ال مف  وةــه ــمح بف من ه  ۛصاـــال مفـرة

ة  نح ةاي ينةـــالح تةذي بةــوا  عة دح ــــ ارف اى الدف مفـــه ار ـلن ﴾٢٤﴿ لنى ال ـ ق ل وب  القف المف عة اـفة هة
ةـــبةــــا تةـمة ةـه ــــم   الفــه ــــنة لةـــيح ۙى  الشح لة  ــطةا ن   ۛســـيفــدة ة ۜــه ــلةوح مف د ــعفـنف بةــم 

ة ل كة ب اة نح ةـــل ال وا ـمف  قةـه ـــذن ينةــلح اـكف ذي وا مة ه  لةــــنة ر  ة الحن  زح ﴾٢٥﴿ المف  لنىـوة
مفـلة ه 

ة مفــعفـي  بةـفي ۛــــض   الف ارةــم   ايسفــلةــعفـــ يةالحن  وة ر  مفــــه رة مفكمــيع ـطيـن ـــۛس
ذة ا تةـــيفـكةــفة ة وةـــۛف  اي اـمةــ الف م ـه ـتفـــفح ب ـضفـة   يةـكةـئ ـلن مفـــــه ـو هةـونة  و ج ـر  ﴾٢٦﴿

ة اةـكة  ب ــذن ل  ةـــه ـــنح ااـع ــبةــم   اتح ةطة ــخةــــسف ال  وا  مة الحن ﴾٢٧﴿ مفــــا رة ه ــوة ال دف بة
 المف 

ة ۛب الح س  يـحة نةـذي ﴾٢٨﴿ ه ـكفوة  ا نةـــوا  ر ضفـر  اـطة  العفـبةـاة حفــه   فةـــوة ۟ مة مف لةه 
﴾٢٩﴿ ي  انةــــــ  الضفالحن ر  جة ـــخفـــنف ي ـــرة ض   النف لةــمف  مةــه ـل و ب ــق  في مفــــه ـــــغة

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

508



509

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

47-Muhammed Süresi       /  Yaprak 05A Cüz 26 Süre 47 Sayfa 509

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

509 ﴾٤٧﴿ ٍد َحمة وَرةو مو سو ﴾٤٧﴿

يف َلَ رة ففـمف فةـه كف نةاـرة مف ب ـتةـلةعة ۜ ـيمنـسيـه  مف لة يه  فةـتةـوة ر  ةـعف ي مف ـه ـنح في لة نةــوة اء ـۛشاـوف
ك مف ة نـح ل وة لةنةبف تحنى وة لةمة حة ينة نةعف دي اه  جة الفم  ﴾٣٠﴿ ن  وف لةحف ۜ الفقة لةم  الحن  وة ل  ا يةعف مة لةك مف العف
ة نح ينة اي ةذي ۛصدح واـفةكـ  الح وا وة ر  ﴾٣١﴿ ك مف نـف ا وة   م  ة ۙ  الصح ينة لا ب ري ل وة نةبف بةارة  وة  الخف

مفكم
ۛشااقح  ولةوا ـوة س  اـعفـبة نفــ م الرحة ةــبةــتة د  مة ۙى م ـه ــنة لةــيح الفه دن يل ــــعة الحن  نف ۛسبي

ا ةـا اليح ـية ا الح ينةـهة ذي ﴾٣٢﴿ ةرح وا ــض ـــية لةنف ۛســيفـ ۛشالحن اـالعف ط  ـب ـحفـي ـــاىۜ  وة مفـه ـلة مة
﴾٣٣﴿ يع وا ـانمة اوا الطي ةن  يالحن الطي وا ـ وة ولة ع  س  لة ت   الرحة اوا العفـبفـوة ل  اـط  مفكمـلة مة

ۛصكف وا وة ر  يل ـنف ۛسـوا عة دح ـفة ة مةــ ث الحن  بي ه ـات ـمح ار كم مفـوا وة ة فح ة نح  اي
ة يـــالح نةــذي

تةـه ـتة لةـفة اـن وا وة لةـدف ع  لفـوا اي ة النفـى السح ۗ  وة م ـت ـم  ﴾٣٤﴿ مفــه ــــ لةالحن  رةــف ـغفـ يةفةلةنف
ا  اي و ة ــينـحةـــالفنحةمة ﴾٣٥﴿   ۗ نة لةوف ةعف الحن الف عةوة لةنف مفكم مة ا مفـكميةت رة  وة مة مفـك ـلة العف

لةــع ـلة نف ت ــهفــب   وة اي ۜ  وة م ـو  تةـؤف ةـن وا وة وا ي ـتح مفكمورة ــمف ا ج كمــؤف ت ـق  نفـال يةاــدح 
لف ـة نف يةسف ا فةكماي وهة ف ـي ـم  ل واكمحف مف  تةبفخة ﴾٣٦﴿ لفك مف ـة يةسف لة ا لةـالمف  وة مفكمـوة
اا امف ـت ـالنفهة واـ هن ق  ف  نة  ل ت نف وف ء   ت دف عة ا ؤ للة ﴾٣٧﴿ ي  انةــر  جف الضفــــخفــــوة مفكمــــغة

نـف نف يةكمفةم  مة ۛ وة ل  نف يةبفخة ةـفةلف ـخةـبفـمف مة نح ا ــا  ل ـــبفـيةمة خة ۛ ل ـــيـبيـ ۛسيــفي الحن 
ۛ  وةــــقةــف ـــ  الفم ــــت ـالنفيح    وة ـــن ـغةـالف ا اء  ةــــتةــــنف  تة اي رة لح اـــوة وف نف ۜ ــس ـففـنة عة الحن هي وة

﴾٣٨﴿ ۙ  ث كم رةـــيفـوف ماى  غةــد  لف  قةـبفـتةـسفــية ة لةــمف اوا  المفكميـة مح مفكمـلةثةا ــون 
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تفح                  ة  الففة ورة                 س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

االحن كة ـرة لةـف ــغفـيةــل  مة م ـــقةـــتة  مة ة نفــــدح ﴾١﴿ ةافة نح ۙـيـبيـحاى م ــتفـ فة نةالةكةــحفـتةـاي ناى
ة د  يةكةـخح يةهف لةيفكة وة تةه  عة مة ة ن عف ي ت مح وة اطاى م  رة رة تةـص  يـسف ۙـقي ماى اـب ـذةنف مة  كة وة
تةاة

ة وةــه  نف يذييالح لةــال ة زة ينةـالسح يـكي ةة في ﴾٣﴿ ية يـراىعةـصفـنة الحن  كة رةـص ـنفـوة زاىــزي ﴾٢﴿

ۜ وةـل  مف ان ه  يمة عة اي اناى مة يمة اوا اي دةاد  حن يةزف ات   ل  وة من ن ود  السحة ج  م  ق ل وب  ؤف ينةـالفم  ني
لة خ  ينة ل ي دف ني م  ؤف نةات  الفم  م  ؤف الفم  وة ﴾٤﴿ ۜ ض  ةرف الف كةانة  وة يماى الحن وة لي ۙ عة يماى كي حة

ا ت هة ار  تةحف ةنفهة ينة الف ال دي ا خة يهة رة في كةفح  يـ  مف وة ه  نف ۜ عة مف ات ه  ـة ۛسيح  نحةات  ي جة ري نف تةجف م 
ۛبـعةـي  وة نةا ف ــالف ذح  ينةـقيــم  ﴾٥﴿ ل ـكفوة دة ــــكة ع ـانة ذن زاى عةـــ فةالحن نف ۙـــيـظيـوف ماى

ينة كي ر  شف الفم  ر  وة شف الفم  حينة   ات ـكـوة ااني ة ۜب الحن الظح ء  وف ة ة السح ات  ظةنح قة نةاف  الفم  وة
اائ  ة ــدة ة  رة غةــالسح ۛ وة ۛبـــوفء  لةــه ــيفــلةـعة الحن  ض  العةـنةــعةــمف وة مف وة ةــه  مفـلة دح ه  مفـعة ه  لةيف

حن وة منـ ج ل  ۜ وةـن ود  السحة ض  ةرف الف ات  وة انةـكفوة ﴾٦﴿ ۜـجة ةمة نح تف مة هة ۛسااءة يراىـوة صي
ن وا م  ﴿٨﴾ل ت ؤف اا ة نح  اي

ۛسلفنةاكة  الرف
داى راى ۛشاه  بةشح  م  ۙ وة يراى نةذي وة ﴾٧﴿  الحن 

يزاى زي  عة
يماى كي حة

﴾٩﴿ س ب الحن  رة ت ـول ـ وة ت ـعةـهي وة ر  وه  وة قح ـزح  وه ۜ ـوة ت ۛسبح  ر  ـ  وه ـح ـوة يلىكذب الصي ةى وة رة
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وــي  بةاـي  ة كة ايــنة ع  اـــنح ۜونة ـع ـي  بةاــي  مة ة قة اليفــ فةالحن د  ــ يةالحن يـوف ۛـه ـدي مف ة ة الح نح يــاي نةــذي
اكفنـة نحةمة ك ث  ۛث فةا  لنى يةنـف نف عة مة ۛ وة هي س  فنى نةفف ا الوف دة ب مة اهة ه  عة لةيف ة عة الحن نف فةمة

 ۛسيةق ول 
 لةكة

ونة لحةف  خة نة الفم  اب  م  رة ةعف اا الف لةتفنة ۛشغة ﴾١٠﴿ يه  تي  فةۛسي ؤف
راى ۟ الجف يماى ظي عة
الهف لةـف ـغفــتةــونةا فةاسفـل ــوة ول ونة ب ـنةاۛ يةـرف يـۛس فيـيفــالةـمف مةـه ـت ـنةـس ـاةلفـق  ال نةا وة المف

نف ية ل ك ـفةمة ادة ب ـــيفــ ۛشالحن  نةـلةك مف م   مف نف الرة ىــمف ۛضكمــــــاى اي راح ۜ ق لف مف ق ل وب ه 
﴾١١﴿ ادة ب  الرة اــ ب الحن انة ـكفلف ـعاىۜ بةــففـــمف نةكمــــالوف راىــيــبيــونة خةــل ـمةــــعفــتة مة

س ـل ـقةـــنفـنف يةـالنف لة الفــۛب الرحة اــن ــؤف م ـم ـول  وة لن يـى الهفـونة اي مفـــه ـلي ت مفـنةـ ظةبةلف نف
ل  ظة مف كمــل و ب ـي ق ـكة فيـذن ةــمف ظةـت ـنفـنةـوة ةـال نح ۛ وةـسح وفء 

مفـت ـنفــكم يح ـــالبة ز  نةــداى وة
مة م ــمف ي ـنف لةــوة س  ب الحن نف ـــؤف اـــــهي فةـول ـــوة رة ة نح نةـــتةـــــا العفــا  اـدف ﴾١٢﴿ ماى ب ـقة وراىـــوف

حن وة ۜـ م ل  ض  ةرف الف ا ت   وة وة من لفك  السحة ﴾١٣﴿ ا ف ـــلفــــــــــل  يـــكة يراىـــعيـــنة  ۛســري
ي ـۛشاـية ۜ وةــية نفــذح  ب  مةـعةـاء  وة حيـف ـ غةالحن  انةـكـۛشااء  ماىــيـوراىرة نفـغفـية ر  ل مة ف 

خةـۛسية ةـق ول  الفم  ذةاـلح لنى مةـت ـقفـلةــطةــ انف ف ونة اي ان ــمف اي اـوهة ذ ــأفخ ـتةـمة ل ـــغة ﴾١٤﴿

ۜ الحن  ةــــنةا  ــونة ذة ر  ۛ كمـعفــــب ــــتح يــــــ  ي  مف مةـــكفل وا   دح ـــــــبةــــــنة  النف ي  و د ـــري لة
ۛ  فةـــبفــنف قةـ  م الحن الة ـمف  قةكمــــذن ل ــكف ونةـول ـق ـــيةــۛسـل  ةـ تةق لف لةنف و نةاـــب ـتح ع 

﴾١٥﴿ ة قةـه ــــقةــففــــان وا  لة يةـــكفلف  ــنةاۜ  بةــــو نة د ــس ـحفـ تةلف ــــبة لح لىــيـليــونة  اي
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بزح

﴾٣﴿

ةعف نة الف لنىـم  نة اي وف عة اب  ۛست دف م  ا ولليي رة يد ـبة قةوف أفس  ۛشدي ةـل لف لفـق  لح خة ينةـم  في
ي  ل ـالوف ۛ فةـسف ونة ت ـم  وا ي ؤف يع  اينفالحن م  كما نف ت طي ۛسناىۛ وة راى حة ات ـت  الجف مفـل ونةـقة ه 

لةى يفۛسـلة عة ﴾١٦﴿ اـتةـتة ةوف لح  وة
اتةكف ة وةــمة ت ــلح نفمفـيف بفـي بفل  ـقة  م  ذح  يماىـعة اباى اللي ذة ك مف عة

لةى ج  عة رة ةعف  الف
لة ج  وة رة لةى حة يض  عة ري ۜ الفمة ج  رة نف حة مة ـع  وة ي ط  ى من ةعف ج  الف رة لة حة وة

لفه  جة ي م ــتة نحةات ــخ  ري ةـت ـحفــنف تةــجف ا الف مةـنف هة ۛ وة ار  نفـهة ة والحن س  رة دفـــــــه  ي ـلة  وة
دف ــلة ض قة ينةـنيـؤف م ـم ــن  الفــ عةالحن  يةـرة ﴾١٧﴿ ةـــتةـية لح اباىـه  عةــذح  بفـعةـي  وة ۟ـلي ال ذة يماى

ينةةةـتة كي لة السحة مف فةاةنفزة ي ق ل وب ه  ا في ل مة مة ة  فةعة رة جة ۛت الشحة حف ذف ي  ونةــي  بةاـاي كةـع 
مة ان ـوة ةى يةـثيكف مةـغة اۜ ـذ ونةـأفخ ـيرة كةانةهة وة ﴾١٨﴿ مف ه  لةيف ة عة ث ال ۙـحاى قةـتفــابةه مف فةـوة يباى ري
ا ن ــ مةالحن م  كمدة ـوة عة يرة ةىـثيـكفمة ــغة ﴾١٩﴿ ماىــــيــكيــــزاى حةــزي يــــــ   عةالحن 

ةــعةــفة هي وةــمف هنكمــلة لةـجح  ذ 

ة اليفـكف نـفـفح ية النحةاس  عة ۛكمد  مف اــو نة ذ ـأف خ ـتة هة
يـؤف م ـــم ــل لف اطاى  م ـمف ص كمد  يـةـــهفـنة وة يةـني يـتةـسفـرة ۙـقي ماى يةكمـتةــــوة ل  ةىـــونة ان

ا خف ى لةـــــوة وا عة د ـــقفـتة مفــرن اۜ ـــ ب الحن ا طة ـ الحةدفـــــقةا ـهةــــيفــلةـر  انةـكف وةهة ﴾٢٠﴿
لة ةكملةــــتة اـوف قةـوة ينة ــم  الح واكفذي ر  فة ﴾٢١﴿ ء  قةــۛش لح ـــك  لنىــ عةالحن  يراىــيف دي

ةـس  ةةــنح ﴾٢٢﴿ ةـــلة اـــوة لح ةدف بةو  ة لة يةـــــث  ارة ـ الف نةـيـــل  ونة  وة د ــــج ــمح لة ى  وة راىـــيـصيـاح
﴾٢٣﴿ ةالحن  ۛــبفـقة نفــ م تفــلةـدف خةــي قةـتيـ الح لةل  ةـس ـل  دةــج ـتة نفـ وة دي يلىـ تةالحن ة  ـنح بف
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يف نـف مفـد  يةه ـال اليفد  يـةكمعة مف ب ـمف عةكممف وة ه  ةـطفن  مةـبةـنف ةةـكح ه  يـوة   وة الحةذي
ةكف فح

رة ۜـيفــلةـمف عةكم الظففة مف اـ ب الحن انة ــكـوة   ه  ل ونة بةـعفـتة مة يراىــمة صي النف د  ـعفـنف بةـم 
م  ينة ه  ةذي ۛصدح  الح وا وة ر  يةـ الف ن ـعة مفكم و كةفة دف الفهة ام  وة رة د  الفحة ج  سف مة ﴾٢٤﴿

ةـح ـغة مةــل ـبفـالنف ية لةـلح ال  ـه ۜ وة ر جة لة م ــم  وف نةا ن ونة وةــؤف م  ؤف ت  ن ۛسااء  م  وفاىـكمــعفـمة
يبـةـت ــمف فةــؤ ن ه ـطةــمف النف تةـه  ة ة  ب ــعةـمف مةــه ـنفــمف م كمصي ر ــيفـغةـرح وــلةـعفـمف تةـلة م 

حفـ فيالحن  ۛــنف يةـهي  مةـت ـمةـي رة تةـ لة ۛشااء  ةــوف ةــعةــل وا لةـــزة يح نةاـــبف ذح لةـخ  دفـي ـم ۛ ل ــلفـع 
ذف لةاي عة ينة  جة ةذي  الح

يكف وا في ر  فة ﴾٢٥﴿ ينة  ةذي واكفالح ر  ه مف عة فة نف اباىـم  يماى  ذة اللي
ةـم ـحة اه ـةة الفـيح ةـل ـجة ينةـۛس  الحن زة لة ـاةنفــة   فةـيح ـه  ــتةـكي لنىعة ةـم ـحةـم  الفـه ـل وب ــق  ةةـيح
الـيــنيــؤف م ــم ـالف ةــةة الــمةــل ـــكفمف ــــه ـــزة مةــلف نة  وة ىـــقفــتح ون س  لةىــــعةهي وةـــو ل ـــرة

ء عةــلح  ۛشــك ــــ ب الحن  انةـكـاۜ  وة ـهةــــلةـــــهف ال وة يــيف ۟ـمـلي اى اــكف وة ة ب ـوا الحةــان  اــقح هة
ولةالحن قة  دةـــدف ۛصــقةــــلة س  ۛ  لةــ رة قح يةا ب الفحة ة الفـه  الرح ءف ل نح سفـتةدف خ  دةـمة ج  ﴾٢٦﴿

ۙ م ـنيـانم  لح ـينة ؤ ن ۛسـقيـحة م كمينة ر  ۙـمف  وة ينة ري صح  قة نف ۛشاـــحةـــالف امة  اي الحن اءة ــرة
واــــلةـعفـمف تةـــالةـمة كةــل  ون   ذن نف د ـ م لةـعةــجةــ فةم  تة ا ف ـــــلة ۜ  فةـخة مةــل ــعةــونة
وة ةه  ۛسذييالح ولةـي الرف س  يـه ـالفـه   ب ـلة رة دي ى  وة قح ــحةـن  الفـدن ﴾٢٧﴿ يباىــحاى قةـتفــفة ري

﴾٢٨﴿ ه   ـــه ــظفــــي ــــــل  يــ الىـلةـــعةرة ۜـــلح ــكمن  ـدحي ۜـيـهيـ ۛشلحن    اـب  ى ـفنــكف  وة هي داى
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ة الح ينةـوة ااء ـمة ذي ة دح ا الش  ه  لةى عة ار  عة ة ااء  ر  الفك فح مة مفـبة حة نةه  يف د  ة مح ول م حة س  ۜ  رة الحن 
ةـس  ر ضفالحن  نةـلى م ـضفـغ ونة فةـتةـبفـداى يةـجح يـ وة اناى  سي اه ـوة مفـمة يـتة عاىـكـمف ر ـه ـرن
ة نف الــم  ل ــج ـر  السح ــث ۜ ذن ةــال يـمف ف ــه ــل ــثةــكة مةـود  يــــتح رن ۛ ـــوف ۛ ة  ي و ج  مفــه ـو ه ـفي
 يل   ـجيـالف  نف

ع  الخفكف رف جة ۛشـزة ه  فةاسفـ فة ه ن ــةـطفـرة رة ظةـلةـغفـتةـانزة مة مف ف يــه ــل ــثةـوة
وق هي ي  ب  الـس  ج  اعةـعف ة رح عةـك ــم  الفـه ــظة ب ـيـغيـيةــل   زح  ۜ وة ارة ة دةــفح تة فةا ىـسف لنىـعة ون

﴾٢٩﴿ ينة الحن  ةذي ن وا الح ل وا  انمة م  عة ات  وة ال حة ة مف  الصح ه  نف ةى م  رة ف  غف راى  مة الجف  وة
يماى ظي عة

ات              رة ة  الفح ج  ورة           س    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ت  ي ــنة يةـيفــوا بةـم  دح ـقةـــلة س الحن  دة رة ة هي وةــول ـ وة واـــاتح ق  اا اليح  ا ـية ةهة يــالح ن واــنة انمةـذي
ينة انمة ةذي االح اااليح هة تةـية فةـن وا لة ك مفـرف اتـة وة اوا الصف ع  ﴾١﴿ ۜ ة ةالحن نح ة  اي يم الحن لي يع  عة  ۛسمي

ةب يح   النح
لة ر وا وة هة ل  لةه  تةجف وف ر  ب الفقة هف ك مف كةجة ض  ض  بةعف  ل بةعف

 النف
بةطة تةحف قة ت  فةوف ۛصوف

ة نح ينة اي ةذي ونة الح مف يةغ ضح  اتةه  وة دة الصف نف ول  ع  س  رة ﴾٢﴿ ال ك مف مة النفت مف العف  وة
ونة لة ع ر  تةشف
ة يـالح نةـتةــامف نةـذي مف ل لـ ق ل وبةالحن  حة ةـه  ۜى لةـتح ون ر ـه ـقف الجف ة  وة رة ف  غف مف مة  الحن 

ا ئ كةـا وللن
﴾٤﴿ ة نح ينة اي ةذي  الح

نف ي نةاد ونةكة ااء  م  رة ات  وة رة مف الفح ج  ثةر ه   الكف
ل ونة لة ق  يةعف ﴾٣﴿ يم  ظي عة
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وا ـبةـۛص لةـــخفـ تةتحنىـحةر  ۜ وةــه ـراى لةـيفـانة خةـكةـمف لةـه ــيفــر جة اي الحن مف لة ة وف الـوة مفـه ـنح
اا يح  ية اـال ة هة ينةـالح اوا ـانمة ذي نفن  ااءة اي ق  ب ـمف فةكمجة أ ـبةـنةـاس  ﴾٥﴿ حيــف ـــغة م ــيـور  رة

يـت  النف ماىـصي واـب  ب وا قةوف ب ح  الةة  فةت صف هة لنى جة ا عة لفـفة مة ميـت ـعة ينةـمف نةاد  اواـفةتة ةن  بةيح
ة اوا النح لةم  اعف ولة وة س  يـك مف رة ۜ  في يع   لةوفالحن  يكمي طي  مف في

ير كف نة ثي ر  م  ةمف الف ﴾٦﴿

ة ةـحة الحن لةيـفــبح يكمۛب اي ي ةـم  الف يح زة انة وة يــنةــمة مفكمـل وب ـق  ه  في لنـن ـعةـلة ةـك ـتح مف وة نح
الف الف وقةـس ـف ـوة ائ ـصفـع ـوة ۜ ا وللن د  م ـه كة ـيةانة اش  ة ۙ الرح ونة هةـكـوة ة رة رح ك م  الفك فف لةيـف اي

نف اي تةان  وة اائ فة طة ﴾٨﴿ ن الحن نة ــلى م ــضفـفة يم  حةــ عةالحن  ةىۜ وةـمةــعفــ وة يم ـلي كي ﴾٧﴿

تةتةل وا وا اقف ل ح  ۛ فةاةصف ا مة نةه  تف فةا نف بةيف ا بةغة مة يه  دن لةى ايحف ى عة رن الف خف نة ينة م  ني م  ؤف الفم 
تحنى اىـتة حة لن يءة اي ۛر ـالمف فاي اـ فةالحن  تف فةـا نف فة واـاةصفــاءة ل ح  ي ةتي ات ل وا الح يـتة فةقة بفغي

﴾٩﴿ ا ب ـــــه ــنةــــيفــــبة ةـط ــس ــــقف ال ل  وة دفـعةـــالفـمة نح ة واۜ اي ينةالحن طي س  قف بح  الفم   ي ح 
ة  ـايخف ةمف كمــوة يفـالخة نةـيفــوا  بةـح ـل ــاةصفــفةوة اتح وا ـــوة ةق  الحن ة نح اـاي ن ونةـؤف م ـم ـالفمة

اا ا ية ينة اليح هة ةذي ن وا الح رف لة انمة خة نف يةسف م  م  م  قةوف اى قةوف سن عة ﴾١٠﴿ ة لح ۟ مفكملةعة ونة م  حة ت رف
ن ـه ـنفـم  لة ىـۛسااء  م ـمف وة ا سن راىـكالنف يـة نف ن ۛسااء  عة يف ة خة نح راىـيفـواخةـون ـك ـالنف ية
لةـف ۛسك ــالنف وا ب ـنةابةـتة مف وة ةـز  ۜ ب  الف اب  سف ئفۛســلفقة م ــال  ه  نف تةـم  لة ۛ وة ة اواـم ـلفـنح ز 

﴾١١﴿ وق  بةـف ـالف ي دةـعفـس  ي مةـالف ۛ وة ان  اـت بف فةـية مفـنف لةـمة لن ونة ه م ئ كة ـا ول ةال م  الظح
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 تةن ب واـن وا اجفــانمة
يـكف نةراى ـثي  م 

ة ةـالظح نح ۛ  اي ة ۛضـعفـبة نح ثف نح ـالظح م ــاي اا يح  ية اـال ة هة ينةـالح ذي
بح  ضاىۜ الي ح  ك مف بةعف ض  تةبف بةعف يةغف لة د  وة لةـكميةأف مف النفكمالحة لة وا وة س  سحة تةجة

ةـم ـت ـهف اتح ۜوا ـق ـوه ۜ   وة ة ة الحن نح ة اي حيــتـة الحن اب  رة م ــيـوحة ر ـكفتاى فـةـيفـيه  مةـمة الخيـحفـلة
اااليح  ةاخةـية نح االنحةاس  اي   ذةنفـم مف كمنةاـقفـلةـهة

ا  ر ـكف جةـثنـنف وة مفكمنةاـلفـعةـى وة ﴾١٢﴿

ف ـتةـل  ارة ة الـعة نح دةـمف ع كمـرة مةكذواۜ اي ۜ كميــقنـ التفالحن  نف ةمف نح اي وبـش  قةـع  ااـاى وة لةــئ  ـبة
ةعف ت ـقةالة اب  انمةـالف ةاۜ ق ـرة م ــمف ت ـلة  لفـنح لنــؤف نفكنن وا وة ﴾١٣﴿ ة يم  الحن لي ير ــ خةعة بي

لة ايةـوة ة ي ل ـدف خ ـمح ي ان ــالف نف ت كمل و ب ـي ق ـ فيمة اي ۜ وة واـطيـمف يع  اـق  نةاــلةـواالسفـول  مف
نفكمتـفـل ـية ال  مف م  مة ـاىۜ كمالعف ةمف ۛشيف نح ة اي يم الحن حي ور رة ف  ة غة ولةالحن س  رة ه   لةـــ وة

ة نح االفـــاي ةــــــؤف م ـم ــمة يـن ونة  الح و ل  ب الحن  ن و اـــانمةنة  ــــذي س  رة ة لةـــــــهي ث ـ وة مفـــمح ﴾١٤﴿

ال ــاة مفــب  ي ۛســـه ـس ــف ــنف مف  وة الــه ــــوة ل ــــيـبيـمف   في جةـاب ـتة رفــــية وا د ـــاهةـوا  وة
ونةــلح ـعةــت  لف الـق  ة م  مفكمـن ـدي يـــ ب الحن ﴾١٥﴿ ۜ االحن  اـال م ـــكة ه ــئ ــ ا وللن ة ونةــق  د  صح

ا ف  ة يـمة ات ـمنـالسح مة وة ۜ ـ وة ض  ةرف ء ـۛش لح ـكم ب الحن وةا ف ي الف يف الحن  لةم ـعفـية وة
نح ونة لةيفكة يةم   عة

واۜ ق لف لة لةم  نح واـتة النف السف  م 
ة لةيح ۛ بةل  عة ك مف مة لة ايسف ﴾١٦﴿ يم ــليــعة

ة نح ﴿١٧﴾اي لةيـفـ يةم الحن  يـك مفـالنف هة مفكمنح  عة نف  دن ان  اي يمة ي  ل لف
قيـنفـكم ينةـت مف ۛصاد 

﴾١٨﴿ ة لةـية الحن ات  ۛبـيفـ غةم ـعف وة من ۜ  السحة ض  ةرف الف الحن وة اــبة وة ير  ب مة ل ونةـتة صي مة عف
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517 ﴾٥٠﴿ وَرةو قء سو ﴾٥٠﴿

ة  قء                  ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

اوا بةلف ب  ج  ااءة النف عة ر  ه مفجة ذ  نف مف م  ه  نف  م 
الة  فةقة

ونة ر  الفـكةاف  ﴾١﴿ انن قا   رف الفق  يۛد  وة جي الفمة
نةا قةدف ل مف عة ﴾٣﴿ ذةا اي تفنةا ءة ةا م  ك نح ۛ وة اباى ل كةت رة ع   ذن جف يد  رة بةعي ﴾٢﴿ ذةا ء  هن يب  ۛشيف جي عة

ب واكـ بةلف ة قح  ذح ب الفحة ﴾٤﴿ ا تةنفق ص  دة نةا مة نف ع  ۛ وة مف ه  نف ض  م  ةرف يظ كن الف في تةاب  حة
لةى الفةلةمف اوا اي مف يةنفظ ر  قةه  ااء  فةوف مة ة السح ﴾٥﴿ مف مف فةه  ه  ااءة اجة ة ي لةمح مةـالمف فاي يـر  ج ـري

ۛض ةرف الف ا وة نةاهة دف دة مة ﴾٦﴿ ا نةاـيفـنةـۛف بةـيفـكف ة وة هة يح ةاــزة ا اـهة نح مة اــلة وة ر وج ـف  نفـم هة
ةىــبفـتة رة ص  ﴾٧﴿ ال ية  نةاـيفـقةـلف وة اس  وة ا رة يهة نف وة في ا تفنةاــبةـال يهة نف في  م 

ج   لح ـكم وف ۙ زة يج  بةهي
لفنةا ة نةزح نة وة  م 

ا مة ة ااءى ء االسح بةا مة ارة  م  فةاةنفبةتفنةا اـك ﴾٨﴿ ذ   وة
ىـكذ د ـعة ل ك لح  رن يب  بف ني م 

﴾١٠﴿ ة النح لةـوة ات  خف قة اطةلفع  بةاس  ۙ لةهة يد  نةضي ﴾٩﴿ نحةات  هيـب  ة جة بح حة ۙـالف  وة يد  صي حة
ةبةتفكف ذح ﴾١١﴿ قاى ل  زف الحفــع ـلفـر  ۙ  وة تاىۜ  دةـلفـهي بةـنةاب ــيفـيةـبةاد  يف  ةى مة

ر وج  ذنكف ل كة الفخ 
اد  عة  وة

ن  وف عة رف ف   وة
ان  وة ايخف وة ﴾١٢﴿ اب  حة الصف م  ن وح  وة مف قةوف لةه  ۙ قةبف ود  ثةم  الرحةسح  وة

الصف ةيفـوة اب  الف قةكفـحة م ــة  وة ةــ ت  وف ۜ ــبح  لح ـكـع 
ةـفةلة ـذحةۛب الرح س ـكف قح حة ﴾١٣﴿ ۙـل  وط 

﴾١٥﴿ ينةا يي لفق  الفةعة  ب الفخة
ۜ بةلف ل  ة ةوح مف الف ي ه  نف لةبفس  في ۟ لفق ـخة م  يد  دي جة ﴾١٤﴿ يد  عي وة
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لةم  الف نفۛسانة نةعف ا وة و س  مة سف ۛ ب هي ت وة ه  س  ن  نةفف نةحف ب  وة ه  القفرة لةيف نف اي م  دف لةقة نةا وة لةقف خة
ذف يةان  يةتةلةقحةى اي تةلةقح  ن  الفم  ن  عة عة ين  وة ال  الفيةمي مة يد  الشح  قةعي ﴾١٦﴿ يد  بفل ـحة ري الفوة

تف ااءة جة ة  وة رة ت  ۛسكف وف الفمة ﴾١٨﴿ ا  مة
ظ  نف يةلفف  ل  م  ةقةوف لح يفه   اي يب  لةدة قي يد  رة تي عة ﴾١٧﴿

﴾٢٠﴿ ـخة ن ف  ۜ ف ي وة ور   الصح 
ل كة م  ذن يد  يةوف عي الفوة ﴾١٩﴿  ۜ قح  ب الفحة

ل كة ا ذن ه  ك نفۛت مة نف يد  م  تةحي
دف  لةقة

يكم لة نفۛت في فف نفة  ـغة م  ﴾٢١﴿ تف ااءة جة  وة

س  لح ـكم ا  نةفف هة عة يد   ۛساائ ق  مة ۛشهي وة
قةالة ين ـ قةوة ه ـري ﴾٢٢﴿ ذةا نةاـفة هن كة ـكةۛشفف ااءة طة نفكة غ  مة بةۛصر كةـفة عة يد  الفيةوف دي حة

ةاع  نح مة ﴾٢٤﴿ يـلف ال يةافي ةمة  ق  نح هة ةـكمجة عةـكف لح ار  ة ۙـيـنيـفح د  ﴾٢٣﴿ ذةا الةهن ۜــ مة يد  تي ة عة يح دة
ي لةـجة اللحةذي عة عة لنالحن  مة يةاه ــق ــلف اةـرة فةــــانخة هاىـــ اي ﴾٢٥﴿ ر ـل لف يف ۙـعفــم  خة يب  ري تةد  م 
ين ــقة قةالة ةنةا  ه ـــري بح اا رة لن مة ت ه  وة يف نفـالطفغة انةـكـ ك  ﴾٢٥﴿ ةـالف ف ي ذةاب  الشح يد  ديـعة

﴾٢٨﴿  قةالة
وا لة م  تةص   تةخف

ة يح قةدف لةدة ت  وة مف ة ك مف قةدح لةيـف يد  اي عي ب الفوة ﴾٢٧﴿ ي ل  في يد  ۛضلة بةعي
مةـية ول  وف ةمةـل  نةق  نح هة جة ﴾٢٩﴿ اي  ل  الفـبةـمة ة ل  لةـقةـدح ااالنةال ب ــوف مة ة وة يح م  ل لفـدة ة يـعةـظةلح ۟ـبي د 

ا زف ةـالفجة  ت ـفةـل  وة ينةـم ـل لف ة  ـنح ةقي تح ﴾٣٠﴿ ل  فـتةـامف هة تة  ت  لة يـمة  نفـم   لفـق ول  هةـوة د ـزي
نف ية مة ش  خة ﴾٣٢﴿ اـهن ا مة ونة ل ـوعةـت  ذة اب  ال ك لح ـد  ۛ وحة يظ  في حة ﴾٣١﴿ رة يف يد ــبة غة عي

ا ب ـل ــــا دف خ  ۜــۛســـو هة لة م  ﴾٣٣﴿ نة من حف يب الرحة ني لفب   م  ااءة  ب قة جة يفب   وة  ب الفغة
﴾٣٥﴿ اـلة مف مة نة فيـية ه  لةـۛشااؤ ن ا وة يفـيهة يد ـنةا مةـدة زي ﴾٣٤﴿ م  الفـــــكة يةـل  ذن ل ود ــــخ ــــوف

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

518



519

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

50-Kaf Süresi       /    51-Zariyat Süresi Yaprak 10A Cüz 26 Süre 51 Sayfa 519

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

519 ﴾٥٠﴿ وَرةو قء سو ﴾٥٠﴿ ﴾٥١﴿ اِرَياِت وَرةو الذة سو ﴾٥١﴿

ن  ه ــقة نفــمف م ـه ـلةـبفـقة ةـنةـشاى فةـطفـمف بةـه ـنفـــدح  م ـۛش ال مفـرف ب واـقح لة مفكف وة نةاـالهف كف
ل كة لةذ  ي ذن ة في نح نفكذاي ى ل مة  رن

انة لةه ـكف ﴾٣٦﴿ نف مةـب ـالف ف ي لف م  ۜ هة د  يص ـلة حي
لة ة نةاـقفـــلةــدف خةــقةــوة ات ـمنـالسح وة ﴾٣٧﴿ الـلفـقة ىـلف ب  الوف مف قة ة وةـالسح ه  يد  عة وة ۛشهي

مة ي س ـه ـــنةــــيفـــبة اـوة ا  في ةـــمة ة الة  ـــتح ۗـيح ا مةام  مة ةـــ وة وب ـغ ــنف ل ــنةا م ـسح ۛض ةرف الف وة
لنى ب رف عة ـحف فةاصف ۛسبح  ول ونة وة ايةق  د ـب  مة مف بح كة  حة لة رة  قةبف

ة ل وع ـط  س ـالشح مف ﴾٣٨﴿

ــعف تةم  اسف مة وة يةوف ﴾٤٠﴿ نة م  ل  وة ةيف ه  الح بةارة فةۛسبح حف الدف ود  وة ج  السح  ﴾٣٩﴿ لة قةبف ۛ وة ر وب  الفغ 
مة ة ع ونةـمةـسفـ يةيةوف ۜ ـيفـالصح قح ةة ب الفحة حة ﴾٤١﴿ الفـــي  ۙـمة نفـنةاد  م ـم ـنةاد  يب  كةان  قةري

مةـية وف ﴾٤٣﴿ ةا نح ن  اي ـيي نةحف يت   ن حف ن مي نةا وة لةيف اي ۙ وة ير  صي الفمة ﴾٤٢﴿ ل كة م  ذن ر وج  يةوف الفخ 
ن  لةم ـالعف نةحف ﴾٤٤﴿ ق  ة ض  تةۛشقح ةرف نف الف مفـعة اع ه  رة ۜـس  ل كة اى ر  ذن شف نةا حة لةيف ير  عة يةسي

﴾٤٥﴿ ا  ب مة
ول ونة اا يةق  مة مف النفۛت وة ه  لةيف ةار  عة بح رف ب جة انن  فةذةكح  رف نف ب الفق  اف  مة عي يةخة يد ـوة

يةات              ةار  ة  الذح ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ا ۙ فةالفجة راى يةات  ي سف ر  ﴾٢﴿ قف ت  و  لة ام  ۙـفةالفحة راى ﴾١﴿ ال اــوة ة ية ذح ۙــر  واى ات  ذةرف
﴾٦﴿ ة نح اي ينة وة ۜ الدحي ـع  اق  لةوة ﴾٥﴿ ة نح اـاي  مة

ونة د  ۙ ت وعة ق  لةۛصاد  ﴾٤﴿ ات   مة سح  قة ۙفةالفم  راى المف
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ه  ي ؤففةك  نف عة ﴾٨﴿ ة نـح ي مفكماي ل  لةفي ۙـم  قةوف تةل ف  خف ﴾٧﴿ ا مة ة السح ۙ ذةات  ء اوة ب ك  الفح 
ة لح ينةـال يـه  ذي ۙـغة مف في ونة ة  ۛساه  رة مف ﴾١٠﴿ ة اص ــخةــالف لةــت ـق  ۙـرح ونة ﴾٩﴿ نف ۜـا ف  مة كة

﴿١٣﴾ذ وق وا مة مف عة يةوف تةن ونة لةىـه  ي فف ةار  النح ﴾١٢﴿ ل ونة ـة م  يةسف ةانة يةوف ۜ اليح ين  الدحي ﴾١١﴿
ة نح ةـالفم  اي ينة ـتح يقي في ﴾١٤﴿ تفنةتـة ذةاكمف  ۜ هن ي مف  الحةذي

ل ونةـعفـتةـسفـهي تةــمف ب ـت ـــنفـكم ج 
يـانخ  ا نةـذي تني اـمة ۜ  مفـه ـان مف بح ه  ةرة نح ل ـكفمف ـه ـاي كةـان وا قةبفلة ذن ﴾١٥﴿ ۙ ي ون  ع  نحةات  وة جة

ةسف ب الف مفـوة ار ه  حة ﴾١٧﴿ يلىـقة ان واـكف نة  لي ل  م  ةيف ا الح ع ونةـية مة جة هف ﴾١٦﴿ ۜ ينة ني س  م حف
ف ي ﴿١٩﴾وة فاي ال ــالمف يـوة مفـوة ائ ل ـل ل قح ـحة ه  ا ة  سح

الف وم ـحفــمةـوة ر  ﴾١٨﴿ ونة ر  ف  تةغف يةسف
ف  يــوة ﴾٢١﴿ يوة ۜ الفة فاي ك مف ر ونة لةـالنفف س  ت بفص  ﴾٢٠﴿ ض  ةرف يةات  الف ۙـل  ان ينة وق ني لفم 

بح فةوة  رة
ا مة ة ض  ء االسح ةرف الف  وة

ة نح قح ـلة ه ـاي حة ﴾٢٢﴿ ا مة ة ك مف ء االسح قـ  زف ا ر  مة ونةـت  وة د  وعة
لف  هة

يث  التنيكة دي يمة ۛضيفف  حة هي بفرن ۢ اي ينة مي رة كف الفم  ﴾٢٣﴿ ثفلة اا م  ك مف مة ۟ النـحة ونة ق  تةنفط 
﴾٢٥﴿ ذف ال واۛسـه  فةـيفـلةـل وا عةـدةخة اي ماىۜ ـقة م ۛ قةـ ۛسقةالةلة م  م ــلة ر ونةـكفنـفــوف ﴾٢٤﴿

ة بةـقةـفة لةـــرح ا اي قةالةمف ــه ـيفـــه  ﴾٢٦﴿ ا غةـــفة اى اي رة ااءة ـفة هي ـل ـالهف لن يـۛس ل  ـجفـع ـب  جة ۙـمي ن 
نفـفة ۛس م  جة مفـاةوف يفة ه  تةـةىۜ  قةـ خي بةـخةـال وا لة ۜ  وة ةـفف وه ـشح ر  ﴾٢٧﴿ ونة ـل ـكمأف ـاللة تة

بةلةت  ت   فةاةقف ال رة يه  ـامف ة    في ة ا  فةۛصكحةتف   ۛصرح هة هة جف قةالةتفوة وة ﴾٢٨﴿ م ـغ ـب  يم ـعة لة لي
﴾٣٠﴿  قةال وا

ل ك ۙـكف بح ك ۜ  قةالة ذن يم  رة كي الفحة وة ةه  ه  نح يم  اي لي الفعة  ﴾٢٩﴿ وز  ج  يم ـعة عة قي
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اواـقة ا اي ال  ة اااـنح لفـنة س  لنى ا رف م ـــقة  اي وف ﴾٣١﴿ ا بـ  قةالة فةمة طف اـيح  ال مفكمخة ۛسل ونة هة رف الفم 
ةى مة ة ۛسوح دة م  نف  ع 

بح كة رة ﴾٣٣﴿ لة س  مف ل ن رف ه  لةيف ةى عة ارة جة نف ح  ۙ م  ين  طي ﴾٣٢﴿ ر  ۙ م جف ينة مي
ا نةا فةمة دف جة ا وة يهة في ﴾٣٥﴿ نةا جف رة نف فةاةخف  مة

انة ا كة يهة نة في ۛ م  ينة ني م  ؤف الفم  ﴾٣٤﴿ ينة في ر  سف ل لفم 
نةا كف تةرة اا وة يهة ينة في ةذي يةةى ل لح اف ونة ان ذةاۛب يةخة الفعة ﴾٣٦﴿ رة يف نة بةيفت  غة ۛ م  ينة ل مي سف الفم 

﴾٣٨﴿ يوة ذف  في ى اي ا ۛسلفنةاه  م وسن وف نةالرف عة رف لنى ف  لفطةان   اي ين ب س  بي م  ﴾٣٧﴿ ۜ يمة ةلي الف
ج  اـنة ذفــاةخةـفة ن و دة ه ـــه   وة ﴾٣٩﴿ هيكذلحنى ب ر  وةـتةـفة مة ر  الـ ۛساح قةالة وة  ن  ن ون ــجفـوف
ي في اد  وة ذف عة ۛسلفنةا اي ه ـلةــعة الرف م ـيف ﴾٤٠﴿ ه  مح  ـيةـ الفف يمف ـنةا ه  ذفـنةبةــفة يـم  وةــوة ۜـلي م 

ا نف ر  ذةـتة مة ء ـۛش م   يف
ة تفــتة ال لح ه  اي لةيف لةتف  عة عة يم ۜـالـكف ه ـجة مي ة رح ﴾٤١﴿ يحة ۛ الرحي يمة قي الفعة

ا تةوف نف فةعة مف ر ـالمف عة بح ه  رة ﴾٤٣﴿ ي في ودة وة ذف ثةم   اي
يلة مف قي تحةع وا لةه  تحنى تةمة ين  حة حي ﴾٤٢﴿

اـفة يةام ـق  نفـوا م ــطةاع ــتةـاسف مة ﴾٤٤﴿ تف ذة م ـفةاةخة اع  ه  ة ة  ـالصح ه  قة ونة مفـوة يةنفظ ر 
مة  قةوف نف ن وح  وة ۜ  م  ل  مف قةبف ةه  نح  ان واـكـ اي

ماى ۟ قةوف ينة قي فةاس  ﴾٤٥﴿ ا مة    وة
ۙ  ن وا اـكف ينة ري تةص  نف م 

ۛض ةرف الف ا وة نةاهة شف فةرة ﴾٤٧﴿ ة السح ااءة بةـوة ا ب ـنةـمة نةاهة ةا اةيفد  ـيف نح اي ع ونةـلة وة وس  م  ﴾٤٦﴿

نفوة  م 
ء خةـلح  ۛشـكم جةـقفـلةــيف وف ةـعةــن  لةــيفــنةا زة مفكملح ﴾٤٨﴿ مة ا فةن عف ونة الفمة د  ه 

﴾٥٠﴿ لةـفة اوا اي رح  ۜى ـف  نحيالحن  ير م ـه  نةــنفــمف م كمــلة يـ اي ۛـيـبيـذي ن  ﴾٤٩﴿ ر ونةــكـذة  ـــتة
﴾٥١﴿ تة لة ۜ ـانخة هاىـلن  ايالحن عة ـل وا مةــعةـجفـوة نحيرة يــه  نةـنفـمف م كمي لةـ اي ن ـيـبيــر  م ـذي
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52-TUR SÜRESİ

اا ةـتة ال مة يــى الح نفـذي س نفـــم مف ـه ـل ــبفـــقة نة م  قةــ رة ة لح ر ـال وا ۛسـول  اي اح  ل كةـــكف ذن
ة  فةتةوة مفـنفـعة لح ه  ﴾٥٣﴿ تة اب ـال اۛصوف ۛ بةــوة مف  لفـهي م  طةاغ ـقة ه  ونةـوف ﴾٥٢﴿ ن ون ـجفـمة الوف

﴾٥٥﴿ ذةكح  ةـرف فةــوة ى تةكذالذح  ا نح ينةـنيـؤف م ـم ـالف ع ـفةـنفـرن ﴾٥٤﴿ اا نف  فةمة وم  ـل ـمةـــب  ۛت ـــال
اا ي ا   مة مفـنفـد  م ـري ه  ﴾٥٦﴿ ا مة ةــج ـت  الفــقفـلةـخةوة الف  نح ة ل  ۛســنف وة لح ون  د ـب ــعفــيةــ اي
ة  نح ةاي الـــه  الحن اق ـوة ة زح ة رح ﴾٥٧﴿ ينفـــــــم  اا ا ري مة ق   وة زف ون ـــــع ــطفــــــي  د   النفـــــ  ر  م 

ة  ينةفةا نح  ل لحةذي
ثفلة وا ذةن وباى م  مف ذةن وب  ظةلةم  اب ه  حة الصف ﴾٥٨﴿ ة  الفـالف ذ و ة وح ين ـمةـق  تي

﴾٦٠﴿ يفل  ينة فةوة ةذي واكـ ل لح ر  نف فة م  م  ه  م  ي يةوف  الحةذي
ونة د  ي وعة ﴾٥٩﴿ ل ون  فةلة ج  تةعف يةسف

ة  الطح ور                  ورة                س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٤﴿ الفبةيفت  ۙ وة ور  م  عف الفمة ﴾٣﴿ ي قح  في ۙ رة ور  نفش  مة ﴾٢﴿ تةاب  ك  ۙ وة ط ور  سف مة ﴾١﴿ ۙ الطح ور  وة
ا لةه  مة ﴾٧﴿ ة نح ذةاۛب اي  عة

بح كة ۙ رة ـع  اق  لةوة ﴾٦﴿ بة الف ر ـوة ۙ حف ور  ج  سف الفمة ﴾٥﴿ ف  قف السحة ۙ وة ف وع  رف الفمة
يفل  ﴿١٠﴾فةوة ير  تةسي  وة

بةال  ۜ الفج  راى ۛسيف ﴾٩﴿ مة ور    يةوف اء  تةم  ا مة ة ۙـمة السح راى وف ﴾٨﴿ نف ۙ م  ـع  دةاف 
مةـية عح ونةـي  وف دة ﴾١٢﴿ ينة ةذي يمف ـه  اللح ض ــخة في ۢ وف ب ونة يةلفعة ﴾١١﴿ ئ ذ  مة ۙ يةوف ينة بي كةذح  ل لفم 

﴾١٤﴿ ةـهن الح ةار  ه  النح يـذ  ت مف ب كـ تي اـنف ـ  هة ب ونةـكفت ذح  ﴾١٣﴿ ةـهةـــجة ار  ـنة لنى اي ۜ دة مة ـنح ى عاح
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ا هة لةوف اواـفةاصف  ايصف  ب ر 
لة ۛ الوف وا ب ر  تةصف ﴾١٥﴿ حفـالفة ااـهن   ر ـس   النفت مف لة المف ذة

ونة ر  ت بفص 
ة نح  اي
ينةـالف ةقي تح م  ﴾١٦﴿ ااء  ةكمـيفـلةـعة   ۛسوة نح ۜ اي ا ـمف اـجفـت  مة نة مة وف  زة

ل ونةـعفـتة ت مف ـنفـكم مة
ا انـينة ب ـهيـكنفةا ا بح   مفـيه ـتن مة ۛـه ــرة قنمف وة مفـ وة يه  ﴾١٧﴿ ةـــجة يــفي نة ات  ـنح م ۙــــيـــعيـــوة

﴾١٩﴿ يـاى ك ل وا ناي ب وا هة رة اشف ا وة  ب مة
ت مفكم ۙ  نف ل ونة مة تةعف ﴾١٨﴿ مف بح ه  ذةاۛب رة يم  عة حي الفجة

ينة الحةذي وة ﴾٢٠﴿ ة تح ينةـكنـم  لنى ـي وفة عة ف  صف مة ر  ر  جفـس  وحة زة ۛ وة ور ــب  مفـه  نةاـة  ي ح  ن ـعي
ة  رح   ذ  مف  ب ـت ــيح ان   ال لفــاي يــه  ة رح  مف  ذ ـه ــــنةا ب ـقفــحةــمة مفـــتةــيح ه  ة اتح ن وا وة مفــه ـتفـعةـبةــانمة

﴾٢١﴿ اا مة مفلةتفنةا ال وة نفه  ۜ ك لح   م  ء  نف ۛشيف مف م  ل ه  مة ئ   عة ر  اامف  ب مة
هي ۛسۛبكف ين ـرة
ي زة اـنةــتةــية اـع ونة في هة ﴾٢٢﴿ دة المف مفنةا  دف وة اه  ة  وةـكن  ب فة اـم  م ـحفـلة هة ة ه ونةـتةـشفـية مح

ية مفـلةـط وف  عةـوة ه  ان   يف لفمة مف غ  لةه  ﴾٢٣﴿ تةـيـو  فيـــغفــلة لة أف ساى ــكـ لة ا وة م ـيـــأفثيـــهة
بةلة بة ال وة ض ـــعفـــلنى بةـمف عةـه ـض ـعفـقف ﴾٢٤﴿ ةـــكـ ون ــن ــكذــــؤ ل  مةــؤف ل ــمف  ل ـــه ــاة نح

ةـفة نح مة ﴾٢٦﴿ اـقة ةـال  نح ةاـكم اـوا اي ي ل ـبفـقة نح ينةـهف ال فاي قي ف  ل نةا م شف ﴾٢٥﴿ ل ـــتةـية ونةـۛسااءة
نحة ةا م ـكم اـاي ۜـع  دفـل  نةـبفـقة نفــنح وه  ﴾٢٧﴿ قنـيفـلةـ عةالحن  وة ةـال ذةاۛبـينةا عةـنةا وة وم ـسح م 

اا رفـكح  فةذة نف فةمة مةـ ب  ۛتـال بح كةت  ـن عف ن ـاه ـكف ب رة ﴾٢٨﴿ ةه  نح وةاي حيـالف  ه  الرحة ۟ـبةرح  يم 
ةـــتةــر   نةـــونة  ۛشا ع ـول ـق ــــالمف  ية يفـــص   ب ـــرة بح ۛبــهي  رة ﴾٢٩﴿ لة مة ۜـن ـــجفــــوة ون 

﴾٣١﴿ ةـتة ق لف بح نحيي مةـرة وا فةا  بح ـتةـم ـالف  نةــمف م كمـعةـص  ۜـرة ينة صي ﴾٣٠﴿ و ن ـن ــمةـالف
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ول ونةـية المف ۛـتة  ق  لةه  ة وح قة ﴾٣٢﴿ ر المف مف تةأفم  اا  ه  ذة ه مف ب هن م  لة مفالحف ۛالمف ه  ونة م  طةاغ   قةوف
وا المف ل ق  خ  ﴾٣٤﴿ يث  فةلفيةأفت وا دي ا ب حة ل هي ثف  م 

نف ان وا اي ۜ كة ينة قي ۛصاد  ﴾٣٣﴿  بةلف
ۛ لة ن ونة م  ي ؤف

واــلةــخة المف    ق 
ة ات ـمنــالسح ۛضۛ  وة ةرف الف وة ﴾٣٥﴿ نف ر  م  يف ء  غة م  المف ۛشيف ۜ  ه  ونة ال ق  الفخة

﴾٣٧﴿ دة المف نف مف ع  اائ ن   ه  زة بح كةخة م  رة ۜ المف ه  ونة ر  ۛصيفط  الفم  ﴾٣٦﴿ ۜـي  لة بةلف وق ن ونة
﴾٣٨﴿ مف ع ونةالمف لةه  تةم  ةم  يةسف لح لف  س  مف ب س  ه  ع  تةم  ۛ فةلفيةأف ت  م سف يه  ۜـم  طةان ـفي ين  بي

مف المف ل ه  ـة راى  تةسف مف  الجف نف فةه  م ـمة م  رة ۜ غف ل ونة ثفقة م  ﴾٣٩﴿ ك م  الفبةنةات  لةه  المف لـة ۜ وة الفبةن ونة
ونة المف يد   ي ري

ة يفدكف ينةـاىۜ فةالح ذي ﴾٤١﴿ دة المف نف م  ع  يفب  ه  مف الفغة ۜكذيـة فةه  ت ب ونة ﴾٤٠﴿

مفـلة المف ه  غةه  لن ۜر  ـيفـ اي انةـبفــ س الحن  اـعة الحن  حة ة مح ﴾٤٢﴿ واكف ر  م  فة يد   ه  كي ۜ الفمة ونة
اينف ا وة وف  يةرة

فاىك  نة سف  م 
ا مة ة ول وا ۛساق طاى ء االسح اب  يةق  رف ۛسحة وم كـمة ﴾٤٣﴿ ك ونة ر  ي شف

مة لة ي يةوف ني ي غف ﴾٤٥﴿ رف مففةذة تحنى ه  ق وا حة م    ي لة ه  مة ي  يةوف يه  الحةذي ۙ  في ونة ق  عة ي صف ﴾٤٤﴿
ة ة ل لح نح اي ينةـوة اباى ذي ذة واعة ظةلةم  ﴾٤٦﴿ ه  نف د  كف مفـعة مفيف لةـۛش  ه  ـاى وة مف يف ۜـي  ه  نفۛصر ونة
ب رف اصف م  ـل  وة بح كةح كف نحةكةرة ﴿٤٧﴾ فةا  ة  ل كة ذن  د ونة نح لنك  ثةرة وة مفالكف  ه 

ونةـية لة لةم  عف
﴾٤٩﴿ نةوة ل  م  ةيف ه  الح بةارة فةۛسبح حف دف اي وم  وة النح ج  ﴾٤٨﴿ ي ن نةا ـحف ب اةعف ۛسبح  د  وة مف  ب حة

بح كة ينة رة ۙ حي وم  تةق 

م                 ة  النحةجف ورة            س   
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525 ﴾٥٣﴿ ِم وَرةو النةجع سو ﴾٥٣﴿

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ا مة ق ــية وة نفط  ﴾٢﴿ ا ةـۛض  مة بـ  ۛصا لح ا   مفكمح  مة ۛىـغة وة ون ﴾١﴿ ة النح ذةاـوة م  اي ۙىـهة جف ون

﴾٥﴿ ه  ةمة لح يد  عة ۙى ۛشدي ون ﴿٤﴾ الفق  نف ة ـه  اي لح اي حفوة ۙىـي  ي ــوة وحن ﴾٣﴿ ۜىـالف ن ـعة ون هة
﴾٨﴿ ة ــث  لحنۙى دةــــتةــافةـنة دة مح ﴾٧﴿ ه  ةعف ق ـف  ب الف   وةــوة لنۜىــالف ﴾٦﴿ ۜ ة  ة رح ۙىـفةاسف ذ وم  تةون
﴾١٠﴿ اـفة حن لنى ىـاةوف ااـعة اي هي مة د  ۜى بف حن الوف ﴾٩﴿ ن  وفــقة ۛب  قةا كةانةـــفة ۛىـالدف نن الوف ۛسيف

دفوة ه  لةقة ان رة ﴾١٢﴿ اـت ـفة ال ونة مة ا لنىـه  عةـــر  ى مة يةرن ﴾١١﴿ ا اـكف مة اد  مة ؤن انى ذةۛب الفف  رة
﴾١٥﴿ اـع  دة هة ةـجة نف ۜىـة الفـنح أفون مة ﴾١٤﴿ دة نف ة  ع  رة دف ى س  تةهن نف الفم  ﴾١٣﴿ لةةى ۙىنةزف رن  ا خف

دف انى لةقة رة ﴾١٧﴿ ا اغة مة ا الفبةۛصر  زة مة ى وة طةغن ﴾١٦﴿ ذف ۛشى اي ا يةغف ةة مة رة دف ۙى السح  شن يةغف
مة ةة وـننـوة ﴾١٩﴿ اليفـفة ال الفـال م ـت ــرة ۛت وة ۙىــع ـلحة زحن ﴾١٨﴿ بح  انيةات    نفـم  ـ  ه ــرة ىـالف ك بفرن

ذاى ق  ت لفكة ة ـاي مة سف ﴾٢١﴿ لةه  م ـكملة ال ةكةر  وة الف نفثنى الذح ﴾٢٠﴿ ةال ـال ىثةةة ـثح رن الف خف
ا  يةــاينف ه  ة لح ااء  ۛســ السفاي يفــمة ة اا الـــت ــمح و هة ا  وة مفـت ــنف م  بة مفكماؤ لـان ﴾٢٢﴿ ىـضي يزن

ۜ  ايـطةـلفـــ س  نفـم  ةــــنف ية ا ن  ة الـع ـــب ـــتح لح ةـونة  اي اــظح مة ة وة نح ا اــــ ب الحن لة  زةــنف ا الـمة هة
ۛسان ـالمف ل لف نف ﴾٢٣﴿ ىـهفــتة ة وة دف الف لةقة ۛ وة ااءة ه  نفف س  بح  نفـمف م ــجة ۜىـالف م ـه ـرة دن ه 

مف كة نف وة لةك  م  ات  ف ي مة وة من ي لة السحة ني ت غف ﴾٢٥﴿ ة  فةل لحنه  رة نخ  لن۟ى الف الف ون وة ﴾٢٤﴿ ا ى  مة نحن تةمة
﴾٢٦﴿ ا ة ـعة ۛشفة لح ـاى اي مف ۛشيف نفت ه  د  النف يةـ بةم  ىالحن أفذةنة ـعف ضن يةرف نف يةۛشااء  وة  ل مة
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﴾٥٣﴿ ِم وَرةو النةجع سو ﴾٥٣﴿ 526
بزح

﴾٢﴿
م ــي  لة نخ ـؤف ةةـة  لة رةـن ونة ب الف ائ كة لن ونة الفمة م ـ تة ي ۛسمح  ثنىـــنف يةةة الف ـسف ة ة الح نح ينةـاي ذي
ا مة نف يةم ۜــلفـع  نفـــهي م ــــمف ب ـه ــلة وة ةـــ اي ة الـب ـــتح لح ةـع ونة  اي ۛ وةــظح ة ةنح نح ةـ الاي ةـــظح نح ﴾٢٧﴿

نفـفة ضف عة ر  نف  اةعف لحنىمة نف  ذ  تةوة  عة
نةاكذ ر  ﴾٢٨﴿ نة الفـغفـي  لة ي م  ۛـقح  ۛشـحةـني ـاى يف

نةـلةـبفـمة ل كة ذن مف م  ه  لفم ۜ  غ  ةالفع  نح بحةكة اي رة ﴾٢٩﴿ لة ةـمف ي ـوة لح دف  اي وةة الدح ـالف ر  ين يةاۜــنف حة
حن وة ﴿٣٠﴾ ل  ة عةـنف ۛضـمةـم  ب ـلةـالعف وةـه  يل ـنف ۛسـلح لةم هي وةـبي العف وة ن  ه  ى ب مة تةدن اهف

ا ت  مة ۙ ف ي وة ض  ةرف ز ية الف ينة ل يةجف ا  الحةذي ا الۛسااؤ ن ل وا ب مة م  ية عة ز  يةجف وة ا ا ف ي مة وة من السحة
ينة  اللحةذي

ب ونة تةن  اائ رة يةجف ـبة ۛش الف ثفم  كة اح  وة الففة وة ﴾٣١﴿ ينة ةذي ۛسن وا الح ۛى الحف نن ب الفح سف
بحةكة رةرة ف  غف ع  الفمة اس  ۜ  وة ذف الكمــب لةم  ــالعف وةـ  ه ة  مفكمۛشاةـنف مف اي ة لح ة اي ۜ ايـمةــاللح ة مة نح
ذف  ال وة ةـالج  ت مفــنف اي ي ب ــنح ة  ون  ا ـط ــة   في ا ت ــمح ۛ فةلة ت زةكمــهة اوا مف كح  ض ـــم  ةرف نة الف

طنى العف ﴿٣٣﴾وة ي  الفةرة اليفۛت لحنۙى الحةذي تةوة ﴾٣٢﴿ ۜ وة النفف ۛسك مف لةم  ه  ة ن ـمةـب  العف ۟ىـاتح قن
 المف
ةـنةـي  مفـلة أفـبح ﴾٣٥﴿ ىـية وةــه ــفة ب  ــيفـغةـالف م  ــلفـع  ه    دةـنفـالع  رن ﴾٣٤﴿ يلى ى قةلي دن الكف وة

ة ر   اللح ة  تةز  ا ز  رة ﴿٣٧﴾ وة يمة  هي بفرن اي يوة ۙىالحةذي فحن ﴿٣٦﴾ وة ا ي ب مة ح ف  في ۙى  ص  م وسن
ةوة يةه ـۛس  النح عف ﴾٣٩﴿ النف لة ةــلف نفــيفۛس ل ــوة لح ا ۛس ۛسان  اي ۙىــمة عن ﴾٣٨﴿ رة زف ۙىـا خف و  رن

لنى  ة اي النح بح كةوة رة ﴾٤١﴿ ة ي ــث  يـجفـمح ۙىــجةـ الف ه ـزن فن ةوف ااءة الف زة ﴾٤٠﴿ ى ـي  ۛف  وفـۛس رن
﴾٤٤﴿ ةه  النح وة وة اۛت ه  ۙ المة يةا الحف وة ﴾٤٣﴿ ة نح ال وة  ه ـوة ۙى  ه  كن البـف حةكة وة الضف ۙى﴿٤٢﴾ تةهن نف الفم 
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﴾٠٠٠٠﴿
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527 ﴾٥٣﴿ ِم وَرةو النةجع سو ﴾٥٣﴿ ﴾٥٤﴿ َقَمِر وَرةو الع سو ﴾٥٤﴿

54-KAMER SÜRESİ
﴾٤٦﴿ ذةا ة ـفةـطفـنف ن ــم  ى ـت   اي نن مف ﴾٤٥﴿ ة نح ال جة لةقةـخة  ه ــوة وف ة ن ـالزح ةكةرة  يف الف نف الذح ۙىـوة ثن

ة النح وةـوة ه  ه  ﴾٤٨﴿ ة نح ال القف ه  ــوة ننى وة وة الغف ۙىـه  نن ﴾٤٧﴿ ة النح ه ــعة وة اة لةيف ۙىـةة الف خف النحةشف رن
﴾٥١﴿ ال ودة ثةم  اا وة ۙى فةمة البفـقن ﴾٥٠﴿ ا ه  ـة النح لةكة وة لنۙى الهف اداى  الف ون عة ﴾٤٩﴿ بح  ۙى رة رن عف الش ح

تة ؤف الفم  ةةـكفف ـوة ﴾٥٢﴿ قة مة ن ـوة نفـوف ة وح  م  نح ۜ اي ل  مف ـقةبف الطف لةمةـمف الظفـه  ان واـكـ ه  ۜىـوة غن
ذةا ﴿٥٥﴾هن اةيح  ء  فةب  ا بح كة   انلة ىـتة رة ارن تةمة ﴾٥٤﴿ ا يهة شحن ا فةغة ۛى مة شحن غة ﴾٥٣﴿ ۙىــالهف ون

ا م ـلة لةيفۛس ون   د  نفـهة ﴾٥٧﴿ فة ت  ــــفة الز  نز  ۛــالف ة  ﴾٥٦﴿ ير  نة نةذي لنى النح ذ ر  م  الف ون
ك ونة حة تةضف ﴿٥٩﴾وة ا الفــم ـالفة ذة ۙـب ـجةـعفـتة ث  ـدي يـحةـنف هن ونة ﴾٥٨﴿ ة ـكةاش  الحن  فة
﴾٦٢﴿ واـفةاسف د  حن  ج  وال  ب د  اعف ﴿٦١﴾ وة نف ال ونة د ـمف ۛسا م ــت ـــوة ﴾٦٠﴿ لة ۙـبفـتة وة ك ونة

ر                 مة ة  الفقة ورة                 س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

نف ية اي اـوة وف ية رة يةـةى ي ـان وا وة ض  ر  ول واـعف ق  ﴾١﴿ قف بةت ـاي ة  تةرة اعة ة انف السح ةـوة ر  ۛشقح مة الفقة
﴾٣﴿ ب وا ة كةذح اوا  وة ةبةع  اتح مف وة وة ه  ااءة وة  الهف

م  لح ـكم ر  رح ـتةـسفـالمف ق  ﴾٢﴿ ر  حف رح  س  تةم  م سف
ة  ة  بةال غة مة كف ح  ﴾٤﴿ لة دفـــــوة ه  قة ااءة ة نف نةـــمف م ــجة افيــــالف ااء  مة دة جةــه  م ـيــبة ۙــزف ر 
﴾٦﴿ ة عةـتةـفة لح مة ـوة ۢ يةوف مف ه  لنى نف اع  اي ة ع  الدح ء  يةدف ۙ ۛشيف ك ر  نـ  ﴾٥﴿ اـفة ن ـت  مة ۙ غف النح ذ ر 
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﴾٧﴿ عاى ة مف  خ شح ر ج ونة  البفۛصار ه  نة يةخف اث  م  دة ةجف مف  الف ةه  اةنح اد   كة رة ۙـم  جة ر  تةش  نف
ةبةتف مف كةذح لةه  قةبف ﴾٨﴿ لةى ينة اي عي ط  هف  م 

ول  ۜ يةق  اع  ة ذةا الدح ر ونة هن اف  م  الفـكة ر  يةوف س  عة
ا ـفة عة بحةدة اــرة ه  ﴾٩﴿ م  ن ــقة وح  فةــوف

ب ـكف ة نةاـوا عةـذح دة قةال وابف د  ج ـجفـ مةوة ازف رةـن ون  وة
﴾١١﴿ ااـفةفة نة اۛب  تةحف  البفوة

ا مة ة اـب  ء االسح ر   ء امة م  هة نف م  ﴾١٠﴿ ل وب  فةانف   النحيي غف رفـتةـمة ص 
﴾١٢﴿ فة ةـوة ۛض ع ــجح ةرف نةا الف ىــتةــالفـاى فةـونـي ـــرف ااء  ـالف قة اىـعة مة ۛ د ـدف ق ـر  قةــالمف لن رة

ي ب ـتة ري نفـنةاۛ جةــن ـي ـاةعفـجف ل مة ااءى زة ﴾١٣﴿ مة حة اح  ذةات  لنىـلفنةاه  عةـوة د س  اللفوة ۙـوة ر 
يفۛفــكةـفة ﴾١٥﴿ لة دف تةـوة يةـكذ رةــقة اا ان لف م ـةى فةــنةا هة ة نفـهة دح ر كن م  ﴾١٤﴿  كةانة

رةكم ف 
﴾١٧﴿ دف لةقة نةا وة رف ة اننةـالف يةسح رف لفكذل لذح  ق  فةهة نف ر  ةـم  م  ر كندح ﴾١٦﴿ ذةابيي كةانة ن  عة ذ ر ـوة

اا ة نح ۛسلفنةا اي مف الرف ه  لةيف يحاى عة  ري
ۛصراى ۛصرف ﴾١٨﴿ ةبةتف اد  كةذح  فةـكةيفۛف عة

ابيي كةانة ذة ن ذ ر  عة وة
يفۛف ﴿٢٠﴾فةـكة ع  ز  ةاۛسۙ تةنف مف النح ةه  اةنح از  كة جة ل  العف ر  نةخف ع  قة نف م  ﴾١٩﴿ ي م  في س  يةوف ۙ  نةحف رح تةم  م سف
﴾٢٢﴿ دف لةقة نةا وة رف ة  يةسح

اننة رف لف ر كذل لذح   الفق  نف فةهة  م 
ة دح ۟كنم  ر  ﴾٢١﴿ ذةا كةانة ن  بيي عة ذ ر ـوة

اواـقةــفة اح ـــۛشراى م ـــبة  الال  ةا وة ةــداى نةـــنح ۙــع ـب ـتح ا ه  ﴾٢٣﴿ بةـكف ة ة  تفـذح ود  ب ــث ذ ر ـنح ـالـم 
ا  ية ءة عةكذالذح  لفق  ه ـر  نف لةيف وةـه  لفـنةابةـن ـيفـبة م  ﴾٢٤﴿ اا ة نح ذاى اي يــلة  اي ع ـۛض في س  ل  وة ر ـلة

﴾٢٦﴿ ـ ن ــــداى مةـونة غةـم ــلةـعفــيةــۛس ةش ــكةــالف ة اب  الف ر ـــذح ﴾٢٥﴿ ر ـ الش ذحةاب ــكف
﴾٢٧﴿ ة نح س ــــ م اـاي ةاقةـوا الــل ـرف تةــه ـةى لةـــنةــتفــة   ف ـــنح اصفــه ــبفــق ــمف فةارف رف ــب ـطةــمف  وة
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اـفة نةادةوف ﴾٢٨﴿ نة ةـبح ـوة مف النح ق ـالف ئفه  ااءة ة  بةــمة مة ۛ ـيفـسف مف ب  م لح ـكمنةه  رف ۛضر ـتةـحفـ ش 
﴾٣٠﴿ ابيــعة  انةـكفۛف ــيفـكففةـ ن  يـذة ذ ر ــوة ﴾٢٩﴿ مفـح  ۛصا اطنـتةـفة بةه  رةـعةـفة ىـعة قة
﴾٣١﴿ اا ة نح ۛس اي ه ـلةــعة اـلفنةـالرف ان ـيفحةـۛص مف ـيف ةى فةـكة دة اح  يم كفواـةى وة شي ر  ـهة تةظ  حف الفم 
﴾٣٣﴿ ةبةتف م  كةذح ب النح ذ ر  ل وط  قةوف ﴾٣٢﴿ دف لةقة نةا وة رف ة  يةسح

اننة رف ر  الفق  كف  ل لذح 
لف نف فةهة ر  م  ك  ة م دح

ةى مة نف ن عف ۜ م  نةا د  نف ع  ﴾٣٤﴿ اا ة نح ۛسلفنةا اي مف الرف ه  لةيف  عة
باى اص   حة

ا ة لح  اي
ۜ انلة مف ل وط  نةاه  يف ة ۙ نةجح ر  ب ۛسحة

﴾٣٦﴿ دف لةقة مف وة ه  ا بةطفۛشتةنةا النفذةرة وف ارة ب النح ذ ر  فةتةمة ﴾٣٥﴿ ل كة ي كةذن زي نف نةجف رة مة ۛشكة
﴾٣٧﴿ دف لةقة د وه وة اوة هيـۛضيف نفـعة  رة ااـفة  ف  نة سف مفـالعف طةمة يي نةه  ابي ذة ن ذ ر   فةذ وق واعة وة
﴾٣٩﴿ يـواعةـذ وق ـفة ابي ن  ذة ذ ر ــوة ﴾٣٨﴿ دف لةقة مف وة ه  ةىـب  ۛصبحةحة رة ۛـم  ذةاب ـعة كف رح  تةق  سف

لة انلةـقةـوة ااءة جة نةـف  دف وف عة رف ﴾٤٠﴿ نةاالف رف ة دف يةسح لةقة اننةـوة رف  ل لذح  ق 
لفكذ فةهة نف ر  ۟ـم  م  ر  ك  ة دح

ب وا ب كف ة ا فةـلح ـكمنةا ــانيةات ـذح م ـذة عةـمف الخفـه  نةا ذفــاةخةـهة ر ــتةـقفـزي يز  د  ﴾٤١﴿ ۛـالنح  ذ ر 
﴾٤٣﴿ اكمال ة ائ ك مف المف لـةـمف خةكمر  فح لن نف ا ول ر  م  ة  ف يـبة مفكميف ااءة ۛـال رة زح  ب ر  ﴾٤٢﴿

زة ي ـمفـالفجة م  ۛسي هف لح ونة ـع  وة ب  وة رةـالدح  ﴾٤٤﴿ ول ونة ن  المف يةق  يع  م  نةحف مي ر ـنفـجة تةص 
ة نح ينة اي مي ر  جف الفم  ﴾٤٦﴿ ع  بةل  وف ة  مة اعة ة مف ـالسح ه  اعة د  ة السح المةـوة ى وة هن رح ـة  الدف ﴾٤٥﴿

مة ي ـية ب ـوف حة ةار  ونة ف يـسف ۜ النح مف ه  لنى و ج وه  عة ﴾٤٧﴿ ل ـــــۛض   يــفي س    لة ر ۢـــع ـوة
﴾٤٩﴿ ة نح ةــكما ـاي ء  خةــ ۛش لح ر ـــقةـــنةا ه   ب ـقفــلةـــيف دة ﴾٤٨﴿ ة  ۛســـذ  وق وا مة رةــقةـسح
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﴾٥٤﴿ َقَمِر وَرةو الع سو ﴾٥٤﴿ ﴾٥٥﴿ ِن مى حع وَرةو الرة سو ﴾٥٥﴿ 530 بزح

اـــكفـــلةــدف الهفـقةـــلة وة﴿٣﴾ انة ﴾٥٠﴿ اا المف مة اح ـــوة ة وة لح اا اي نة ۛصر ــبةـــالفــح  ب ــمفــلةــكفدة ة  ــر 
ء ـكم وة ل وه   لح  ۛشيف ف يفةعة ﴾٥١﴿ ة ــم نف  ــــم لف  ــهةــمف  فةكمـــيةا عةــــالشف ر ــكندح

ة الفم  نح ةـاي ينة ـتح يقي في ﴾٥٣﴿  ير  وةـغيـلح  ۛصــكم وة
تةـر  م ـيــبيــكف ر ـطةـسف ﴾٥٢﴿ ب ـال ر ــزح 

﴾٥٥﴿ د  ـقفــمة يـفي ق  ع ـص  عة ر ـيك  م ـليـدة مةـنفــدف تةد  قف ﴾٥٤﴿ ةـــجة نةـنح ۙـــهةـا ت  وة ر 

ن               من ة  الرحةحف ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٤﴿ ه  ةمة لح  عة
الفبةيةانة ﴾٣﴿ ۙ  لةقةـخة الف نفۛسانة ﴾٢﴿ ةمةـعة ۜ  لح اننة رف الفق  ﴾١﴿ ۙ ن  من حف اللرحة

﴾٦﴿ ة النح ةـوة الشح م  وة ان ـر  يةـجةـجف دة ج  سف ﴾٥﴿ مف ة الف س ـاللشح ر  ب ـ وة مة بةان  ـح سفـقة
﴾٨﴿ تة ة ا ف ـغةـطفـاللح ان ــيـميـالف يـوف زة ﴾٧﴿ ااءة  مة ة السح فة وة ۛضعةـرة وة ا وة هة ۙ عة انة يزة الفمي
ۛض ةرف الف وة ﴾٩﴿ القي وا الفــيـوة زف نة ب الفـم  ت ـق ــوة لة ط    وة وا الفــس ـخفـسف انةـر  يزة مي
﴾١١﴿ ا فةــفي الــهةــكناـيهة ةـة    وة ةــخفـــنح ا م ــكذل  ذةات  الف مة ﴾١٠﴿ ۛض ةـعةـوة ا ل لف ۙ هة نةام 
﴾١٣﴿ ء  اةيح ـب ـفة ا ا انلة بح ك مة بةان ـكةـ ت رة ذح  ﴾١٢﴿ بح  الفحة ف  وة يف ذ والفعةصف ة الرح ۛـوة ان  حة
خة لةقةـوة ﴾١٤﴿ ةــــفةــــالفــكفال  ـۛصـــــلفــــ ۛص نفــــم انة  ـۛســــقة  الف  نفــلةــــخة ۙــخح ار 

﴾١٦﴿ ء   اةيح ــب ــفة ا ب حانلة اـك ـرة ذح  بةان ـــكــت  مة ﴾١٥﴿ ة  م ـالف اانح ج  ـجة ار  ۛـ نةنفــم  نف مة ار 
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531 ﴾٥٥﴿ ِن مى حع وَرةو الرة سو ﴾٥٥﴿

﴾١٨﴿ اةيح  ء  فةب  ا بح  انلة اـكرة بةان ـكـ ت مة ذح  ﴾١٧﴿ بح  ن  رة قةيف ر  شف ۛ رةبح وة الفمة ن  بةيف ر  غف الفمة
﴾٢٠﴿ ا  بةـه ـنةــيفــبة يةـــمة خ  لة زة ۛـغ ـبفــــرف يةان  ﴾١٩﴿ جة الفـــــمة يفن  يةـبةـرة رة ۙـق ـتةــلفــحف يةان 
﴾٢٢﴿ ا ه مة نف ر ج  م   يةخف

الف ل ؤ ل وة ۛـاللح ؤف ان  جة رف مة ﴾٢١﴿ اةيح ـفة ء  ب  ا بح  انلة اـرة بةـكةـت ك مة ان ـذح 
﴾٢٤﴿ لةه  ار  وة وة نفۛشانت  الفجة ر  ف ي الفم  ۛ الفبةحف م  لة ةعف كةالف ﴾٢٣﴿ اةيح  ء  فةب  ا ا انلة بح ك مة بةان  رة كةذح  تـ 

ى يةبفقن ه  وة جف وة ﴾٢٦﴿ نف لح ـكم ۛ مة افةان  هة لةيف عة ﴾٢٥﴿ ء  اةيح ـب ـفة ا بح انلة ا ـرة بةــكةـت ك مة ح ۟ـذ  ان 
﴾٢٨﴿ ء  اةيح ـب ـفة ا بح  انلة اـرة بةان ـكةــت ك مة ذح  ﴾٢٧﴿ بح كة  الف   ل  لةـجةــذ والف رة  وة

ۛــكذ ام  رة
﴾٢٩﴿ ـةـية ۜنف ف ي ـه  مةـل ــسف ض  ةرف الف ات  وة وة من ة يةــكم السحة م  ــلح ۛــي ۛشـوة فيــه  وف أفن 
﴾٣١﴿ غ  لة ر  يح كمۛسنةفف ۛ هةـمف ال ن  لة الثحةقة ﴾٣٠﴿ ء  اة يح ـب ـفة ا بح   انلة اــك ـرة ان ـذح  بةـكةــت  مة

ۛشرة عف نح  يةامة الف نفس  الفج  ن  وة ت مف اي تةطةعف اسف ﴾٣٢﴿ اةيح ـفة ء  ب  ا بح  انلة اـرة بةان ـكةـت  ك مة ذح 
﴾٣٣﴿ ف ذ وا النف نف تةنف ات  القفطةار  م  وة من ض  السحة ةرف الف ۜ وة ذ وا  فةانفف 

ف ذ ونة لة  تةنف

ة لح ۛاي لفطةان  ب س 
ۛسـي  اكمـيفـلةـعة ل  ـرف اظ  م ــــ ش  مة نفـــوة ﴾٣٤﴿ ء  اةيح ـب ـفة ا بح   انلة ا ــرة بةان ـكةـــت ك مة ذح 

﴾٣٦﴿ اةيح ـفة ء   ب  ا بح انلة اـرة ان ـبة ذح ـكةـ ت ك مة ﴾٣٥﴿ ن  وة اس  فةــنةار  ۛــتةـنفـتة لةــحة ان  رة ص 
﴾٣٧﴿ ةــــۛشـــا  ذةا  انفـــــفة ةــقح ااء   فةــــت  السح دة ةى    وة تفــانةـكةــــمة ۛـدح  هةـا لـكفرف ا ن 

نفـــل   عةـــةـسفــذ     لة ي ـــــئ ـوف  مةـــيةــفة ﴾٣٨﴿ ء   اةيح ـب ـفة ا بح انلة اــرة بةان ـكةـــ ت ك مة ذح 
﴾٤٠﴿ ء   اةيح ـب ـفة ا بح انلة اـك ــرة ذح  بةان ــــكةـــ ت مة ﴾٣٩﴿ نفــــب ـــذة نف ا  اي اــــهي لة جة ۛـس   وة ا نح 
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﴾٤١﴿ ونة ب  م  ر  جف رةف  الفم  يـسيـي عف مفـيمن ة ذ ــؤفخةــي ـفة ه  ةقفــ ب النح الف ي وة اصي ۛــوة ام  دة
﴾٤٣﴿ هي ذ  ةم  هن نح هة ي جة ةتي ب  الح كةذح  ا يـ  ۢ ب هة م ونة ر  جف الفم  ﴾٤٢﴿ اةيح  ء  فةب  ا ا انلة بح ك مة بةان  رة كةذح  تـ 
﴾٤٥﴿ ء  اةيح ـب ـفة ا بح   انلة اكمــرة ۟ ذح ـكةـ ت مة بةان  ﴾٤٤﴿ اـبة يةط وف ونة نةهة بة يف يم  يفنةـوة مي ۛ حة انن 
﴾٤٧﴿ ء   اةيح ـب ــفة ا بح  انلة ا كمــرة ۙـكةـت  مة بةان  ذح  ﴾٤٦﴿ ل  نفـوة اۛف مة امةـمة خة بح هي قة ۛـجة رة ةتةان  نح
﴾٤٩﴿ ء    اةيح ـب ـفة ا بح انلة ا كمــرة بةان ـكةـت مة ذح  ﴾٤٨﴿ ا ا تة ۛـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ال ففـذة وة نةا ن 
﴾٥١﴿ ء   اةيح ـب ـفة ا بح انلة اـكمـرة بةان ــكةـ ت مة ذح  ﴾٥٠﴿ ا ــيه ـفي ۛــر  يةـجفــ تةنةان  ـــيفـعة مة ان 
﴾٥٣﴿ ء   اةيح ـب ــفة ا بح انلة ا ــك ـرة بةان ـكةـت مة ذح  ﴾٥٢﴿ ا مة يه  نففي  م 

ۛكنفةا لح ـكم ان  جة وف ة  زة هة
﴾٥٤﴿ ةـم  ينةـكنـتح لنى ـي ا  عة اائ ن هة ۛ ف ر ش  بةطة ةتةيفن  دةان  نح نةاالفجة جة ۜ وة ق  رة تةبف نف ايسف م 

ة نح يه  رة في ۙ ا ات  قةاص  ف  ة  لةمف لطحةرف نح ه  ثف يةطفم  ﴾٥٥﴿ اةيح  ء  فةب  ا بح  انلة اـرة بةان  كةذح ــت   ك مة
﴾٥٧﴿ ء   اةيح ـب ـفة ا بح انلة اــرة ۛـكةـت  ك مة بةان  ذح  ﴾٥٦﴿ نف ۛـــه ـــلةـــبفـــــــس   قةــــاي اانح  جة لة مف وة
﴾٥٩﴿ ء   اةيح ـب ــفة ا بح انلة اـك ـرة بةان ـكةـت  مة ذح   ﴾٥٨﴿ ة الفـكف ةه نح ۛـاةنح ان  جة رف الفمة يةاق وت  وة
﴾٦١﴿ ء  اةيح ــب ــفة ا بح  انلة اـرة بةان  كةذح ـت   ك مة ﴾٦٠﴿ لف ااء  هة زة ۛسان  جة  الف حف

ة لح ۛ اي ۛسان  الف حف
﴾٦٣﴿ ء   اةيح ــب ــفة ا بح انلة اـرة ۙ كةذح ــت  ك مة بةان  ﴾٦٢﴿ ا ـه ـــنف  د و ن ــــوة م  ةـــجةمة ۛـــــنح تةان 
﴾٦٥﴿ ء  ــب ـفة ا بح اةيح  انلة اــرة ۛ كةذح ــت  ك مة بةان  ﴾٦٤﴿ ةــــــــــــــم  اا  مح ۛــــــــــــــــــــــدف  هة تةا ن 
﴾٦٧﴿ ء ــب ــفة ا بح   اةيح  انلة اـرة ۛـكةـت  ك مة بةان  ذح  ﴾٦٦﴿ ا عةــيه ـفي تةـنةان  ـنةـيفــمة ا خة ة ۛـضح ان 
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533 ﴾٥٥﴿ ِن مى حع وَرةو الرة سو ﴾٥٥﴿ ﴾٥٦﴿ َواِقَعِة وَرةو الع سو ﴾٥٦﴿

56-VAKIA SÜRESİ

﴾٦٩﴿ ء  ـب ـفة ا بح  اةيح  انلة اـك ــرة ۛ ذح ـكةـت  مة بةان  ﴾٦٨﴿ ا مة يه  ة كنفةا في نة هة ۛـ وة ان  ة مح ر  ل  وة خف
﴾٧١﴿ اةيح ــفة ء  ب  ا بح  انلة اـك ــرة ۛـكةــت  مة بةان  ذح  ﴾٧٠﴿ ةـه ــيــفي ات  ــــيفــ خةنح ۛــۛســح رة ان 
﴾٧٣﴿ اةيح ــفة  ء   ب  ا بح انلة اــرة ۛـكةــت  ك مة بةان  ذح  ﴾٧٢﴿ ات   ورة ص  قف ۛـالف ف يح ور  مة يةام  خ 
﴾٧٥﴿ ء   اةيح ـب ـفة ا بح انلة اـــرة ۛــت  ك مة بةان  كةذح  ﴾٧٤﴿  لةمف

ة نح ثفه  نفس  يةطفم  مف اي لةه   قةبف
لة  وة

ۛ اانح  جة
﴾٧٧﴿ اةيح  ء   فةب  ا بح انلة اـرة بةا  ك مة كةذح  ن تـ  ﴾٧٦﴿ ۛ ۛسان  ح  ينة ـي ك  تـحة لنى م  ف  عة رة فف ر  رة يح  خ ضف ر  قة بف عة وة  

﴾٧٨﴿ بح كة  م   ــــبةا رة كة  اسفـــــــــتة ا م ـــــــــكذالف   لة ل    وةــــجةـــــــــي  الف  ذ رة رة

ة             اق عة ة  الفوة ورة                 س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ا ۙ ة  ـۛضـف  خة ة  عة اف  رة ﴾٢﴿ ا  ل وة لةيفۛس ت هة عة  قف

ۢـكف بةة  اذ  ﴾١﴿ ذةا قةعةت  اي ۙ  وة ة  اق عة الفوة
كةانةتف ااءى فـة بة  هة

ۙ ى بةثاح نف م  ﴾٥﴿ ت  ب سحة بةال  وة  الفج 
ۙ ى بةساح ﴾٤﴿ ذةا ض  ر جحةت  اي ةرف  الف

ۙ ى جاح رة
﴾٨﴿ اب  حة اا فةاةصف نةة  مة يفمة اب  الفمة حة ۜ الصف نةة  يفمة الفمة ﴾٧﴿ ت مف ك نف  وة

اجاى وة ۜ الزف ثةلنثةةى ﴾٦﴿

﴾١٠﴿ ونة اب ق  ة السح ا وة ة ۙالسح ونة ب ق  ﴾٩﴿ اب  حة الصف ة  وة ـةمة شف اا الفمة اب  مة حة ۜ الصف ة  ـةمة شف الفمة
يل  قةلي وة ﴾١٣﴿ ةة  نة ث لح ۙ م  ينة لي ة ةوح الف ﴾١٢﴿ ي نحةات  في يم  جة ةعي النح ﴾١١﴿ ائ كة ۛ ا وللن ب ونة ة رح قة الفم 
﴾١٦﴿ ينة ـي ك  ة تـح ا م  هة لةيف ينة عة اب لي تةقة م  ﴾١٥﴿ لنى ر  عة ر  ۙ س  ونةة  ض  وف مة ﴾١٤﴿ نة ۜ م  ينة ري نخ  الف
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اب  وة يقة ب اةكف البةاري كةأفس  وة نف وة ۙ م  ين  عي مة ﴾١٧﴿ مف يةط وف  ه  لةيف  عة
ان  لفدة ۙ  و  ونة لحةد  م خة

﴾٢٠﴿ فةا ة  م كنوة اـهة ة ةـخةــتةــية مح ۙـيح ر ونة ﴾١٩﴿ ونة لة ع  ا ي ۛصدحة هة نف لة عة ۙـي  وة ف ونة ز  نف ﴾١٨﴿

﴾٢٣﴿ ثةال  اةمف ل كة ل ؤ  ۛ اللح ؤف ن ون  كف الفمة ﴾٢٢﴿ ور  ح  ۙ وة ين  عي ﴾٢١﴿ م  لةحف ر  وة ا طةيف ة مح ۜ م  ونة تةه  يةشف
﴾٢٥﴿ ية مةـلة واى  ع ونةـسف ا لةغف يهة لةفي ۙـتةوة يماى أفثي ﴾٢٤﴿ ااءى زة ا  جة  ب مة

ل ونةـية ان وا ـكف مة عف
﴾٢٧﴿ اب  حة الصف ين  وة اا الفيةمي اب  مة حة ۜ الصف ين  الفيةمي ﴾٢٦﴿ ة لح يلى اي  قي

ماى  ۛسلة
ماى ۛسلة

ا مة ء اوة ﴾٣٠﴿ ظ  د   لح ـوة مف ۙ مة ود  ﴾٢٩﴿ ۙ   وة طةلفح  و د  نفض  مة ﴾٢٨﴿ ي ر   في دف ۙـمة س  ود  ض  خف
﴾٣٣﴿ مة ة  ـلة ط وعة لةقف ۙ وة ة  ن وعة مف مة ﴾٣٢﴿ فةا ۙـيــثيــكف  ة ـهةــكنوة ة  رة ﴾٣١﴿ ۙـكمـسفـمة وب 

ةـجةـفة لفنةا ه نح عة ﴾٣٥﴿ ا ة نح نف  اـاي نفــا ه ـنة أفـۛشـال ة اي ۙـۛشاــنح اءى ﴾٣٤﴿ ف ـر ش  مةـوة ف  ۜــوعةــرف ة 
ةة  نة ث لح ۙ م  ينة لي ة ةوح الف ﴾٣٨﴿ ـاب  حة ةصف ۛ ل  ۜ ين  الفيةمي ﴾٣٧﴿ باى ـر  ۙ ع  اباى رة التـف ﴾٣٦﴿ ۙ كةاراى البـف

﴾٤١﴿ اب  حة الصف ۙ وة ال  مة اا الشح  اب  مة حة ۜ الصف ال  مة الشح  ﴾٤٠﴿ ةة  ث لح نة وة ۜا م  ينة ري نخ  لف ﴾٣٩﴿

﴾٤٤﴿ د  لة لة بةار   وة

يم كف ري ﴾٤٣﴿ لح  ظ  نف وة وـحفـية م  ۙ م  م  ﴾٤٢﴿ ي وم   في ۙ ۛسم  يم  مي حة وة
لةىــــنة عة رح وــص ــــوا ي ـان ـكف وة ﴾٤٥﴿ ة نح ۛـتفـكة  م ـ ذن ل  لةــبفـان وا قةـكفمف ــه ـاي ينة رة في

ول ــوا يةـان ـكف وة ئ   ونةـق  اـــ ال   وة نةاــتفــم  ذة
ةا ت ــكم ابــنح اىـرة ﴾٤٦﴿ نف م ۛـيـظيـعةـالف ث  ـالفح 

ةـــق  نح لف اي ﴾٤٨﴿ ا وة ال بة ة  اـنة ؤ ل اـان ة ل  الف ونةـوح ﴾٤٧﴿ ع  ةـامـظةـــوة نح اي ۙـوث ـع ــبفـمةــالةــاى ءة ونة
﴾٥٠﴿ وـلة م  جف لنى مة ل وم  ع ونة اي عف م  مة ات  يةوف يقة مي ﴾٤٩﴿ ة لي ةوح نخ  وة ينة ـالف ۙـالف ينة ري
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ر ــــجةـــنف ۛشــــل و نة م ـــكن َلى ﴾٥١﴿ ا ك مف  اليح هة نـحة ة اي ا ث مح ا ة كة لح ونة  الضح ۙـذح  ب ـالفم  ونة
ب  ه ــيفـلةـو نة عةـفةۛشا ر  ﴾٥٣﴿ ال ـــفة نة  م ـــمة االفـــنفـــؤ ن ۛــــب ـــهة ط ونة ﴾٥٢﴿ قح نفـم  ۙــ زة وم 

ذةا مف هن ل ه  مة ن ز  ۜ يةوف ين  الدحي ﴾٥٥﴿ ب ــفة ۛب الفـ ش  ونةـۛشار  يم ۜـهيـرف ﴾٥٤﴿ يم ۛ نةـم  مي الفحة
﴾٥٨﴿ يف رةـالفة اـت ـال ۜ مف  مة ن ونة ت مف ﴾٥٧﴿ ن  نةا نةحف لةقف لة مفكمخة ۟ـت  فةلةوف ق ونة ۛصدح  ﴾٥٦﴿

ةــقة ن ـحفــنة م كمـنةـيفـبة رف نةا دح ﴾٥٩﴿ نف ال وـل ـخفـمف  تةـت ـءة ا ق  ا نةه  ن  الفخة ونة  المف نةحف ل ق 
اى لن  النف  عة

لة ثةالةك مف ن بةدح  ك مف المف ئـة ن نفش  وة ﴾٦٠﴿ وف ۛت  ا الفمة مة ن    وة ۙ نةحف ينة ب وقي سف ب مة
لة ت ـوة ل مف دف عة اةم  ـقة لنى فة ةة النحةشف تةـلةـ الف ون لة ةـوف ر ونةـذة كح ﴾٦١﴿ ي ا في  مة

ونةـتة لة لةم  عف
النفت مف تة ع ـءة ا المف ـونةـزف رة ن ـنةه  ع  حف ار  ة ونةـالزح ﴾٦٣﴿ اليفت مف  ۜ الفةرة ث ونة ر  ا تةحف مة ﴾٦٢﴿

ةا نح م ـم ــلة اي رة ۙــغف ونة ﴾٦٥﴿ نة لفنةاه  ح طةاماى فةظةلفت مف تةـجةـلة ۛشااء ـلةوف ةـفةـعة ه ونةـكح ﴾٦٤﴿

﴾٦٨﴿ ت  اليف ام  ـالفةرة ي  اءةـالفمة ۜـشفـتةالحةذي ب ونة رة ﴾٦٧﴿ ر وم ونةـمة  ن ـحفـنةلف ـبة حف ﴾٦٦﴿

لفنةاه   نةۛشااء  لةوف عة جة ﴾٦٩﴿ النفت مف ن ـ النفءة زف نة الفم  وه  م  لفت م  ن ـ المف نةزة ل ونةـم ـالف حف ز  نف
﴾٧١﴿ اليفــالفة ةارة  م ــــت ـــرة ة  النح ۜـ ت يـتيــالح ور ونة ﴾٧٠﴿ ا تةـلةـفة جاى ا جة لة ر ونةـكمـشفـوف

ن ـنة اـعةـجة  حف لفنةا هة ﴾٧٢﴿ نف ال ااـت  أفـۛشـ النفمفـت ـءة هة تـة رة نة مف ۛشجة ؤ ن نفش  ن  الفم  المف نةحف
﴾٧٤﴿ بح م   ـحف ب اسفـبح ـۛسـفة م ۟ـيـظيــعةــ الفكةـرة ﴾٧٣﴿ تةاعاى ل لفم  مة ةى وة رة ك  ۛـتةذف ينة وي قف
﴾٧٦﴿ ة نح اي ونة   لةوف ۛسم ـقةـلة ه ـوة لةم  ۙ تةعف يم  ظي عة ﴾٧٥﴿ ا ا  م  ـقف فةلة ۙ س  وم  ـع  النح ج  اق  وة ب مة
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يل  زي ﴿٧٩﴾تةنف ا لة ه  سح  ةيةمة لح ۜ  اي ر ونة طةهحة الفم  ﴾٧٨﴿ ي تةاب  في ۙ ك  ن ون  كف مة ﴾٧٧﴿ ةه  نح  اي
انن  رف ۙ لةق  يم  كةري

ل ونة عة تةجف ﴿٨١﴾وة ذة ا هن يث  الفةب  دي ۙ النفت مف الفحة ن ونة ه  م دف ﴾٨٠﴿ نف  بح م  الة  رة ينةـالفعة مي
النف ت مفـوة ﴾٨٣﴿ ا  فةلةوف ذةا لة ۙـالف  لةغةت ـبة  اي ومة لفق  ح  ﴾٨٢﴿ قةـك مف زف ة  ر  نح كةذح   مفكمــال ب ونة تـ 

ا لة ﴿٨٥﴾فةلةوف ن  نةحف ب  وة ه  القفرة لةيف ك مف اي نـف نف م  لنـك   وة
ر ونة لة ت بفص  ﴾٨٤﴿ ينةئ ذ  ۙ حي تةنفظ ر ونة

ااـفة ة اةمح ﴾٨٧﴿ ج  وـتةرف نفـنة ع  اا اي  ـهة
قيـكم ت مف ۛصاد  نةـيـنف ﴾٨٦﴿ نف ت مف اي رة ك نف يف ۙ غة ينة يني دي مة

اا ة المح وة ﴾٨٩﴿ وفــفة رة ح   رة ان ـيف وة جة  حة ةـوة يم ـنة ت  ـنح عي ﴾٨٨﴿ نف  اي
نة كةانة ۙ م  ينة بي ة رح قة الفم 

ا ة المح اوة ﴾٩١﴿ م   فةۛسلة
نف لةكة اب  م  حة ين  الصف الفيةمي ﴾٩٠﴿ نف  اي

نف كةانة اب  م  حة ۙ الصف ين  الفيةمي
تة ة ـيةـل ـصفـوة ﴾٩٣﴿ ل ـفةن  نف ز  يم ۙـحة م  مي ﴾٩٢﴿ نف  اي

نة كةانة ينة م  بي كةذح  ۙ الفم  ينة الحي ا ة الضح
﴾٩٦﴿ ـحف م  فةۛسبح   ب اسف

بح كة يم  رة ظي الفعة ﴾٩٥﴿ ة نح ذةا اي وة هن  لةه 
قح  ۛ حة ين  الفيةقي ﴾٩٤﴿ ۙ يم  حي جة

يد           دي ة  الفحة ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾١﴿ ةـۛس حن  حة ـبح ا ف ي الل  ةـ مة ۛـمنـسح ض  ةرف الف ات   وة ه  وة يز  الفـعةـ الفوةـوة يـحةـزي م ـكي
﴾٢﴿  لةه 

لفك  ات  م  وة من ۛ السحة ض  ةرف الف ـيي وة ۛ ي حف يت  ي مي وة  وة ه  لنى وة ء  ك لح  عة ير  ۛشيف قةدي
﴾٣﴿ ةاه  الظح ر  وة ن خ  الف ل  وة ة ةوح وة الف الف ر ــه  ۛ  ـ وة ن  وةبةاط  ه  ء  عةـلح  ۛشـب ك وة يـيف م ـلي
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ات  وة من ۛض السحة ةرف الف ي وة ةة  في تح ةام  س   اليح
ة ى ث مح تةون لةى اسف ۜ عة ش  رف الفعة وة ي ه  لةقة الحةذي خة

ا مة ج  وة ر  ايةخف هة نف ا  م  مة  وة
ل  نة يةنفز   م 

ا مة ة ا  ء االسح مة ر ج ـية وة عف لةم  ا يةعف ض  ف ي يةل ج  مة ةرف الف
ه ــلة ﴾٤﴿ ه  اۜ وة يهة يفكمعةـوة مةـفي ا نةـمف ال ۜ  ـكممة ت مف الحن نف ا وة مةـتة ب مة ر ـيـصيـل ونة بةـعف

لة ج ـول ـي  ةيف الح ﴾٥﴿ منــم  ة لةىـلفك  السح اي ۜ  وة ض  ةرف الف ات   وة ور الحن  وة ع  الف م  جة  ت رف
ن وا ﴿٦﴾انم  ارة ف ي ف ي ةهة ي ول ج  النح ار  وة ةهة ۜ  النح ل  ةيف وةالح ه  يم  وة لي ور  عة د  ب ذةات  الصح 

لة عة ا جة ة مح تةكمم  يـلةـخفـمف م سف ةـيـنة فيـفي ۜ  فةالح ينةـه  ذي س   ب الحن  رة النفـوة واـف ـول هي وة ق 
ا مة ن ونةــم  ؤفــت  مف لةكمـــلة  وة ﴾٧﴿ ن وا نـفانمة وامف  كم م  ق  النففة ر وة مف الجف   لةه 

ير كف بي
ن وا  م  وك مف ل ت ؤف ع  بح ك مفيةدف قةب رة ك مفـ وة يثةاقـة ذة مي نف دف الخة ت مف اي ك نف ۛ س ب الحن  الرحة ول ـ وة

ي ي ـه  الحةذي ل  عةـنةـوة ا انيةات  بةـعة لنىـزح  هي د  جةـيح ـبف ر  ك مفـنةات  ل ي خف ﴾٨﴿ م  ؤف يـم  نةـني
الة مة مفكموة ﴾٩﴿ نة لةىـل ـالظح  م  ات  اي ة ـال مة نح اي ةنح ور ۜ وة يم  ك مفـب  الحن حي ؤ نف  رة لةرة

حن   اث  ــــميالحن   وة ل  ةـاليرة ات  ـــمنــــسح ۜوة ض  ةرف الف وة ت  ة وا ـــف ـنفــاللح يل ـ ۛسبييـفيق 
نف قة م  تفـبفل  الفـقة النففة ظةم  ح ـفة ائ كة العف لن ۜ ا ول قةاتةلة ية وة نـفـسفـلة ي م  نفكمتةوي مف مة

قةـعفــــ بةنفـوا م ـق ـفةــالنف  واۜ  وةـل ــاتةـد   وة
عةــكم ى  وة دةــــلح جة ةــــةى  م ـــدةرة يـــنة الح نةــذي

ي ي ـمة ض ـقفــنف ذةا الحةذي ر  ﴾١٠﴿ ۜىـح سفـ الفالحن  ا تةعفـب  الحن  وة  نن ۟ـمة ير  بي ل ونة خة مة
﴾١١﴿ ة لةــه    لةـــفةـــۛضا ع ـــي ـناى  فةــۛســرف ضاى  حةــــ  قةالحن ا  الجفــه  وة ۛــري يــكفر  ـــه  م 
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نة ا بةيف ب اةيفمة مف وة يه  مفاليفدي ن ه  مة ينة تةرةى يةوف ني م  ؤف نةات  الفم  م  ؤف الفم  ى وة عن مف يةسف ن ور ه 
اۜـتة نحةات  ـجة يهة ينة في ال دي ار  خة ةنفهة االف ت هة نف تةحف ي م  ري جف يـشفـب  مةــيةـالف م كمــرن وف

مة ية الفـق ـنةاف ـم ـق ول  الفـيةوف ات ـنةاف ـم ـونة وة قة ﴾١٢﴿ الف وة ل كة ه  ز  الفـفةـذن ۛـعةـوف يم  ظي
تةب سف نف نةقف ك مف م   ن ور 

يلة ع وا قي ج  ااءة ارف رة وا ك مفوة س  فةالفتةم  ينة ةذي ن وا  ل لح ونةاانمة انفظ ر 
ور  ۜ بةـه  بةـلة ب س  حف ه ـيـه  فيـن ـاط ـاب  ظةا ه ـمةـالرحة ه ـة   وة ر  ۛب بةـن  ر  مفـيفـوراىۜ فةض  نةه 
ۜ قةال وابةلنى ك نفـنة اللةمف مفـه ـنةاد ونةـي  ك مف عة لن مة ك مفـوة نـحة ك  ﴾١٣﴿ نف بةل ه م  ۜـالف  ق  ذةاب  عة
تة ةـوة تة مف  ـت ـصفـرة بح ارف تـف  ت مفـبفـوة ة رح غة ان يح كم وة ةمة تحنى م  الف حة ت مف  النفف ۛسك مف فةـتةنف

مة لةـيةـالفـفة نـفذ  ـؤفخةـي  وف مفكمم  ﴾١٤﴿ ر  ااءة المف ةالحن جة رح غة ر ور ب الحن   مفكم وة الفغة
واۜ مةكف ر  يـفة ةـ ال م كمــأف ون ۜ ه ـنح لنـية مةـار  ۜــك ـيـوف مف يةــف  لة م ـــدف ة نةـــة  وة يــالح نةـذي

ةـأفن   ل ـمف يةـلة ال يـلح اــ انمة نةـذي مفـب وـل ـعة ق ــۛشــخفــوا النف تةـن  ه  ﴾١٥﴿ ب ئفۛس الفمة ير ـوة صي
لة يةـحةـنة الفــم  ۙ  وة  ون واــك ــقح

ت ـكف ينة ا ون ةذي تةاۛبـالح وا الفك  لةالحن ر كذذ ــل  ا نةزة مة  وة
ة م ـه ـيفـلةـعة ۜ وةـه ــوب ـل ـۛستف  ق ـقةــفة  د ـمة الف  مف

يكف ه مفر  ـثي نف م  طةالةـل  فةـبفــ قةنفــم 
لة عف ة ـاي اوا النح ةم  ۛض بةـحفـ ي الحن ةرف ت ـ مة دةـعفــي  الف اۜ قةـوف ةـدف بةـهة ةاـيح نح ﴾١٦﴿ ونةـق ــاس ـفة

ة الف نح قيـاي دح  ة صح الفـم  ةـم ـينة وة دح  قةات ـصح ﴾١٧﴿ ن م كملة لحةك مف   يةات  الف ل ونة  لةعة ق  تةعف
﴾١٨﴿ ال واـقف وة ض  ةرة ۛسناى ي ـ قةالحن ضاى حة لةـه ـف  لةـعة ۛضاــرف مف الجفــمف وة يم كفر ـه  ري
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ــــــوة ر س  اـل  لن ا   ا ول ۗـدحي يـــــم   الصح ـــــكة  ه ـئ ـهي ونة ق  ة الح ب الحن وا ـن ــــــنة  انمةـذي يــــوة
مف  الجفــلة ه ــه  ه ـر  ن ور  ينة ــمف وة ةذي الح ۜ  وة واكفمف ر  فة الشح  ااء  ع ـوة دة ۜدة ــنفــهة مف بح ه  رة

اوا لةم  عف ا اي  النحةمة
وة ـالف ين حة ﴾١٩﴿ اا كـوة يةات نة ب وا  ب ان ة ائ كة ذح لن يم ۟ ا ول حي ا ب   الفجة حة  الصف

ي زي تة ة  ـنةـوة اخ ــوة ر  ف يـــاث ـكفمف  وة تـةكمنـةــيفـر   بةـفة لةــع ــيةا لةـالدح  نف و ــهفـب  وة
ۛب الف يفث ـغة جة ارة نةـك ـ العف ة ة يةــه  ث ــبةات ــفح يج ـهيــمح ةمف ۜ ـالف د  لة ةوف الف ال  وة ثةل ـمةكفوة

ف ي ون ـكميـة ة   عة ح طةاماىۜ   وة رة نخ  يـذةاب   ۛشـالف ۙـدي د  يه  م ـتةـفة ى ث ـصفـرن راح ةـفة مح
ر ضف مةـــوة ۜ وة ان  مةــــــ الدح  نف وة ـينــحةـــا الفـوة ة لح اا  اي تةاع ـــية مة ة   م ــف ــغفـــوة الحن نة ــــرة

لنىـۛساب  اوا اي رةـغفـمة ق  بح نف  ـة   م  ف  جةمفكمرة ةـ وة ض ــة   عةـــنح اــرف هة ﴾٢٠﴿ ور ــغ ـالف ر 
ۙ ض  ةرف الف تف ل ـ ا ع  وة ةـدحة ينةـلح ر س ب الحن ن وا   ـ انمة ذي ۜــــل ــــ  وة هي

اء كف ا مة ة ض  السح رف عة
ۜ   ــــ ية نف ــــه   مةــيــؤف تيـــــي    ذ وة الحن ۛشااء 

ل ـوالف فةضف الحن ل     ــضفــــكة    فةـذن ل 
اا الۛصاۛب م  يبةة ـنف م ـمة ض  ف ي صي ةرف ي النفف س  الف لة فاي مفكموة ﴾٢١﴿ يم  ظي الفعة

﴾٢٢﴿ ي في اۜ ــبفــل  النف نةـبفـنف قةـتةاب  م ــكن ايلحة الهة ة ذن رة نح ۛ الحن  لةىـــكة عةـــل  اي ير  يةسي
ا لةـفةاتة مة ح ـتة ك مف وة رة تنيــفف اان ا ۜ كمواب مة الحن  مف بح وة ي ح  لنى ل كةيفلة  لة اعة تةأفۛسوف

ة لح ينة   يةــال يةـخةـــبفــــذي ر ونةـــــأف م ــــل ونة  وة ﴾٢٣﴿ ة  ـــكم ۙـــخ ــــتةال    فةـــخفـــم  لح ور 
﴾٢٤﴿ ةاۛس  ب ــال مةـــخفـب ـالفـنح ۜ  وة ة  فةـــتةــــنف يةــل  لح ة ـــوة ةا نح وةالحن ن يح   ه  يد  الفغة مي الفحة
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تةاۛبـــك ــم  الفــه ــعةــنةا مةــلف زةـــنف ال نةات   وةـــيح ــبةـلف اـنةا ب ـــلةـر س  ۛســقةــلة نةاــلفـدف الرف
سفـالفـب  النفـق  ۛ وة يه ـط  يدة في دي لفنةاالفحة يد  زة بةأفس  ۛشدي الف انة ل ـوة يزة ومةـيةــمي النحةاس  ق 

نف يةالحن  ر س ـ مة ه   وة ر  ةـيفــغةـــالفـب  ه  ــلةـنفص  نح ۜ اي ب  مة ل  نحةاس ـع  ل لـف  نةاـوة مةــلةــعفـــيةــوة
لة ۛسـقةـوة بفـن  نةاـلفـدف الرف اي يمة ـوحاى وة هي ي رن لفنةا في عة جة وة ﴾٢٥﴿ ة يح  عةــــ قةالحن ۟ـزي يــو  ز 

الف ۛ وةــتةـــهفــمف م ـه ـــنفـم ــتةاۛب  فةــكنــوة  د 

مفـه ــنفــير  م ـثيــكف ة رح  ذ  االنح ـه ـــت ـيح ةةـــب ـمة ة وح
ة قةـث  ةــمح اىـنةا عةـيفــفح ة لن ث ه ـان قةنةاـل ــر س ـــب مف ـار  ةــوة ۛسىـيـعيـنةا ب ـيفـفح ﴾٢٦﴿ ونة ق  فةاس 

جةـالف نف يلة وة ي ق ـلفـعةـجي ةــنةا في ةــل وب  الح ينة اتح وه ـع ــبةـذي يةـن  مةـابف تةــرف ان نةاه ــيفـمة وة
ةــــن  اـتةدة ع ــةى  ابفـــيح ا مة ا عةــــبفــتةــكفوهة مفــــه ـيفــلةــنةاهة حفةى ـــفة أف رة رة هفةىۜ ـمةــوة رة بةاـ وة

عةـمةــفة ا  حةـا رة هة عةـــوف ة ر  اۛ فةــــت ـــايةـقح نةاــيفــتة انـهة ة ابف لح ااءة  ر ضفــــت ـــاي ان  ـغة الحن وة
اا اـيح  ال ية هة ﴾٢٧﴿ ة يـالح ه ـمف الجفـه ـنفـم وا ـن ـنة انمةـذي ۛ وةـرة يـكفمف نف ر ـثي مف فةاس ـ م  ق ونةـه 

وــ ب ن واـم  ان وة س  ن ـيفـــلةـففـكنمف كمــؤف ت ـــ ي هي ــل  رة يـالحة ةن واـــنة انمةــذي وا ــــ اتح ةق  الحن
ية رفــونة ب ـش ـمفـوراى  تةـمف  ن كمــلة لفـعةـجفــوة ف  يةغف ۜكملة هي  وة مف حفنف  ــم  هيــت ـمةــرة

ة يةـــئةـــل  ة تةاب   الـــك ــــل  الفــــــمة الهفــــلةـــعفـــــلح لح ﴾٢٨﴿ الحن    حيــف ــغةوة ۙـيــور رة م 
ء  م ـۛش ة الفالحن ل  ـــضفـــنف فةـــــيف النح د ـــــــيةـــلة  ب ـضفــــفةـــ وة ر ونة  عةـــقفـية لنىــد 

﴾٢٩﴿ ۜ  وة ـۛشاـــــــــنف  يةـــــه   مةـيــــــــؤف تيــــــــــــ  ي الحن  ل ـ ذ والفالحن اء  يم  فةضف ظي الفعة
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ادةلةة               جة ة  الفم  ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

يـت  ل كة في اد  ج  زة جة اـوف تة هة لةىكـيــتةـشفـــوة ۗ ي اي الحن  عة ـقة لةــ  قةالحن دف ۛسم   وف
ة يـالح تي

ة ينةـاللح ر ونةـي  ذي ظةاه  ﴾١﴿ الحن  او ـتة ع ـمةـسفـ يةوة ةكم رة حة نح اۜ اي ة مة ير الحن يع  بةصي  ۛسمي
اه  ةــمة ة ا  نح ات ـمح نف ا ـهة ۜ اي مف ة ه  ات ـمح ة مفـه ـهة لح اـيي اي نةـلة وة الحن ۜـدف مف ه  نـف نف مف كمم  مفم  ن ۛساائ ه 

﴾٢﴿ ة نح اي مف لةـوة ول ونةـيةـه  ۜـقةـالف نةـم  راىكفــنفـم  ق  ز وراى ل  وة ة  وف نح اي ة وة وح غةـلةعة الحن ور ـف  ف 
مف ث ـۛساائ ـن  ة يةـه  ا قةــ ل  ع ود ونةـمح يـحفــتةـال وا فةـمة ر ـري ينة ي  ةذي الح نفـظةا ه ـوة ر ونة م 

﴾٣﴿ قةـ نفة  ـبةـرة اا النف ل ـقةبف م  ۜ يةتةمة ا ة ل ك مف سح ظ ونة ت و ذن ۜ عة الحن  ب هي اـب  وة  مة
ل ونة مة ير  تةعف بي خة

يفن ـۛش رة ن  هف يف تةتةاب عة نف م  ۛ النف بفل ـقة م  ا ة ااسح نف لةمف يةتةمة فةمة نف يةام ـلة فةمة دف فةص  مف يةج 
سف ۜـكيـم   يناى

ل كة م  ذن ۜ ب الحن  ن واـل ت ؤف ول هي س  رة  وة
ت لفكة ود  وة ح د  عف تةط  ام  يةسف ينة فةا طفعة تحي س 

نحة ينة اي ةذي  الح
اادح ونة ة ي حة ولةه  الحن س  رة   وة

  واـت ـب كم

اكف مة ﴾٤﴿ ۜ ينة الحن  ري اف  ل لفكة ذةاب  وة يم  عة اللي
قة نف دفـوة لفـال ااـزة ية ـنة ل ـيح ـبة ات ـان ۜ وة يـاف ـكةــلفـنةات  نةـري ة ۛتـب ـكم يـالح مفـه ــل ـبفـنف قةـنة م ـذي

مة يةــية م  ـعةـبفـوف يـجة الحن ث ه  ل واۜـب  مفـه ـئ ـبح ـنةـعاى فةي ـمي م  اعة مة ﴾٥﴿ ۛـم  ذةاب ـعة ين  هي
﴾٦﴿ وه ۜ  وةــــــــــــ  وة نةالحن ه  ـــيـــصنــــــــالحف  لنىـ عةالحن س 

ء  ۛشــۛش لح ـكم ۟ــيـهيـيف د 
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ا من ف يمة ة ات ـالسح ا ف ي وة مة ا وة ۜ مة ض  ةرف ك ون   الف نفيـة م  ةرةــمف تةـاللة ة النح م ــلةـعفـــية الحن
اب  لةـرة مف وة ه  ةـخة ع  لح ۛسة  اي  مف

ا لة ه مف وة س  وة ۛساد  ننى ه  نف الدف م  ى ون ة نةجف وةـث ه  ة لنثةة  ايلح
مف ه  عة ا اليفنة مة ة ي ـان واۛ ث ـكفمة مفـبح ـنةـمح مةـب  ئ ه  ل وا يةوف م  اعة مة ا لة ل كة وة ه  ال ذن ة لح ثةرة اي وةــكف

لةى ـمف تةـلة ال ةرة اي يـالح واـه ـــ ن نةـذي ﴾٧﴿ ۜ ـمةـينـق ـالف ة ة  نح ة اي عةـلح  ۛشــكم ب الحن ء  يم ـيف لي
ا ن ـع ود ونة ل ــــية يةــنفــوا عةـه ــــمة نة ب ـنةاجةــتةـه  وة م ــــالف ثفـوف ة ن ـعة ى ث ــجفـالنح ةــون مح

مة ص ــوة س ـال ت ـيةـعف اـرحة ذةا  جة اي ةــاؤ نكة  حةـول     وة كة  ب ــيح الةــــوف مفـــمة الف ان  دفـع ـوة وة
انةـــب  ۜــمة ول  ق  يةالحن ۙ ه  ـكة ب ـيح ــحةــي  يونة ـول ـق ـوة نف فاي ه ـف ـال ي ـس  لة ب نةاـمف لةوف ذح  الحن عة

ا يح  اـية اـال ينة  هة ةذي اوا الح ن  انمة ﴾٨﴿ ةـهةـمف جةـه ـب ـسفـحة ئفۛسـنح اۛ فةب  نةهة لةوف ۛ يةصف ير  م  صي الفمة
اــنةاجةـــتةـلة تةــ فة مفــت ـيفـجة الفـــالف ثفــ ب  وف مةـع ـم   وة ان  وة وة ت ــيةـص ـعفـــدف ذة اتة نةاـــاي

لة ه ـاي يف س ـال تةــرحة اــاجةـنةــــول  وة ةـــب ــالفــ ب  وف التح ةــــقفــــرح   وة اتح ۜى  وة وا ـــون ةق  ـةالحن يذيي الح
نحة ةـاي االنح نةـجفـمة ى م  ةـال ون ةز نة ـحفـيةـطةان  ل ـيفـشح ينة انمةـالح واـن ـذي ﴾٩﴿ ۛشر ونةـحفـت 

ة  ب ــىـــيفـۛش لح ن  ـــا اي ۜـا ذف عةالحن  ة وةـتةـيةـلفـ فةالحن لةى ــــ وة ل ـكح لة ه ـــــۛس ب ــيفـوة ارح  مفــــۛضا
اا ا ية ينة اليح هة اوا الحةذي ن  ذةا انمة  اي

يلة وا لةك مف قي ح  سحة ال س  ف ي تةفة جة فةاففۛسح وا الفمة ﴾١٠﴿ ن و م  ؤف نةالفم 
ذةا قي اي وا يلةـوة ز  وا فةانفش  ز  فةع  انفش  ينةالحن  يةرف ن وا  الحةذي انمة ۛالحن ح  ــۛسـففـــــية  لةك مف

﴾١١﴿ نـف ينةكمم  ةذي الح ۙ وة ت وا الف مف لفـا ون ۜ وة رة دة مةـع  ات  ا الحن جة مة ب مة ير ـل ونة خةـتةعف بي
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ذةا ت م  اي يف ولة  نةاجة س  واـقةـفة الرحة م  يـك مف دح  ون يف نةجف بةيفنة يةدة اا يح  ية اـال ة هة يـالح اواــانمة نةـذي ن 
﴾١٢﴿ ل كة قةةىۜ ذن ر  ۛصدة يف ك مف خة  لـة

ۜ فةا نف ر  الطفهة وا  لةمف  وة د   تةج 

ة ة فةا نح ور  الحن ف  يم  غة حي رة
يـك مف ون ۜ نةجف قةات  ذف ۛصدة ل وا لةمف فةا  عة تةاۛب تةفف الحن  وة ت مف قف فة الشف  ءة

وا النف م  دح  يف بةيفنة ت قة يةدة
كن ة ت وا الزح ان لنوةة وة ة يـالصح الطي واـوةة وة ة ع  س الحن رة الحن وةه ۜ ــــولةـ وة ك مف  لةيـف واـفةعة يم  اةقي

لةى  اللةمف تةرة اي
ة لح ينة تةوة ةذي ىاـالح م ا قةوف ۛب  وف ض  الحن غة ﴾١٣﴿ اــب  ير  ـبيــخة ۟ــمةــعفــتة مة ل ونة

يةـه ـنفـم  ۙ وة ـ لةىـف ونة عةـل ـحفـمف ه ـكةـالف ب  وة مفــذ   ۜ مف ه  لةيف اعة نـفــه  مة لةكممف م  مف وة
ة ــــالعة ىا ۛشـمف عةــه ـــ لةالحن دح اب ةـذة نح يدىاۜ اي ا مفـه ـدي واـان ــكف ۛسااءة مة ﴾١٤﴿ ونةـعفـية لةم 

الحن  ة تح اوا اليفـخةـاي ا نةـذ  مفـمة ةــج   ه  يل ـنف  ۛســـوا عة دح ـۛصــ فة ةىــنح بي ﴾١٥﴿ ل ونةـعفـية مة
ن ية نفـلة مف ت غف ه  نف نة  عة مف م  د ه  لة ا الوف لة مف وة ال ه  وة الحن المف ﴾١٦﴿ مف ذةاب  فةلةه  ين  عة هي م 

مةـية م  ــث ـعةـبفـية وف الحن ه  ﴾١٧﴿ ۜ ـاى  ۛشيف
ائ كة اب  ا وللن حة مف الصف ۛ ه  ةار  اـيـفي النح ال د ونةـخة هة

ا يةكفه  ـلة يةكمف ونة لةـل ـحفـمة ۛسب ونة الـمف وة لنى حف ةه مف عة نح ل ف ونةـيعاى فةـميـجة يةحف
تة ذة عةـحفـــايسف يفطةان م  ــه ـيفـلةـوة ة الشح ﴾١٨﴿ ۜ ء  اۛشيف   اللة

ة نح ب ـكةـالف م  ـــمف ه ـه ـاي ونةــاذ 
ب  زف ۜ  ح  يفطةان  ة  الشح

ا  اللة

ة نح ۛب اي زف يفطةان  ح  ة الشح ۜرةـكذمف ذ  ـه ــيــسنـاة نفـــفة ائ كةالحن   ا وللن
ة ة الح نح يــــــاي اادح ـــــــنة ي ــــذي ةونة  حة االحن ولةه  س  رة ائ كة وة لن ﴿١٩﴾ ا ول اس ـم  الفـه  ر ونةـخة

﴾٢١﴿ ةــبةـل ـغفَلَ الحن  كةتةۛب نة نح ر س ـال ۜيـال وة ة   لي نح ةاي يح ـقة الحن يز  و  زي عة ﴾٢٠﴿ ينة ف ي ةذةلحي الف
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الفب الحن  نخ ــيةـــ وة م  الف ي ــوف اادح ونة مةــــر  ا نفــوة ة ـحة ةادح الحن تة د  قةــلة ماى ي ــج  م ــوف ن ونةــؤف
ا بة ه ـان البفـاءة ااءةــمف الوف ايخفمفـه نة تةــ الوف يرة شي عة انةه مف الوف ۜـه ــوة مف س  رة لةـولةـوة اواـكفوفـه  وة ان 

انة يمة ي ةدة الف اليح مف وة ۜ  ب ر وح   ه  ه  نف مف م  ل ه  خ  ي دف نحةات  وة جة ائ كة يتةۛب كـ ا وللن م  في ق ل وب ه 
اۜ يهة ينة في ال دي ية  خة ض  واـــــه ــــنفـــ عةالحن  رة ض  رة مف وة ي ري نف تةجف ا م  ت هة ار  تةحف ةنفهة الف

﴾٢٢﴿ اــنفــعة لن ب  ـــــكة ح ــئ ـه ۜ ا ول ۜزف ةالحن  نح ا اي ۛب ــــــ ح   اللة ونة  ه م الحن زف ل ح  فف الفم 

ر                شف ة  الفحة ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾١﴿ حن ۛسبحةحة  ال  ة ف ي  مة ات ـالسح وة ا ف  من مة ۛ  يـوة ض  ةرف وةالف ه  يم ـالفوة كي يز  الفحة زي عة
ينة  الحةذي

نفكف وام  ر  ل  فة ل  الهف ة ةوح مف ل  يةار ه  نف د  تةاب  م  الفك  ـة وة الح جةذييه  رة ي الخف
ظةـر ج ـخفـية ةــواوة اوا النح ان ـه ــنح  ت ـمف مة مفـعة ون ه  ه مف ح ص  اظةـشفـحةــالف ۜ مة النف ت مفـنفـنةـر 

يـتةـحفـمف يةــث  لةـيفـنف حةــ م الحن  قةذة ۛف  في ب وا وة س  م ــــــــه ــاة تنيــــ فةالحن  نة ـــم 
مف  ب ـتة وـي ـب  ينة ديـاةيفـه  ني ؤف م  ي الفم  اليفد  مف  وة يه  ۛب  ي ـوب ـل ـق  م   الرح عف ب ـخفـه  ونةـر 

ا   النف ــــوة لة الحن ۛب  ــــتةـــــكفوف لة ﴾٢﴿ اـــب ـــتةــــاعفـفة وا  ية ل ـر  ة بفـا ا ول ۛصار ـــــي  الف
﴾٣﴿ م  ه  لةيف بةه مف ف ي عة ة ذح ءة لةعة ا لة ۜ الفجة نفيةا لةه مف ف ي الدح  ة  وة رة نخ  ةار  الف ذةاب  النح عة
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2,177] 

ة   وةالحن
ولة س  ة ۛشاا قح  ــــي نف ــمة ه ۛ وةـــرة ةــــــفة الحن ة ا نح الحن ل كة ب  ةــذن واـمف  ۛشاا قح ــه ـــاة نح
ت مف م  ا قةطةعف يـمة تة ة  الــنةـنف لي و هةـت ـكذ رةــوف اـم  ةىـمةـائ ـا قة ﴾٤﴿ يد  ـۛش اب ـقةـع ـالف دي

اا  مة ا وة الحن اءةـال فة ﴾٥﴿ اى لن ا فةــول ــ ا ص عة ذفــب ـهة ل ي الحن ن   ا  اس ـز ية الفـخفـ وة ينةـفة قي
جة ال لة ر ـ خةنفـــم ه  ـيفــلةـمف عةـت ـففـوف  يفل  وة

اب ـكف لنى و ل عة س  اـفة مف ـه ـنفـهي م ــ رة ا مة
ۜ وةـۛشاـ يةنفـــمةلنى ــه  عةـلةـر س  لنىالحن اء  ء  ك لح   عة ۛشيف ة كنــــوة لن ةنح  ي ۛسلح ط الحن

لحنه ـل ــفة ا اـمة وـ عةالحن  اءةــا ال فة س  ىـــق ـل  الفــهف نف الـهي  م ــل  لنى رة رن ﴾٦﴿ يـــــــــقة ر ـدي
الف ى ــيةـوة الف تةامن ۙـمةـوة يل  بي ة ابفن  السح ين   وة ۛسا كي ل  ول  وةـوة ة س  ي الفـل  لرح بنىــذ  رف ق 

ا ية ن  ةغف نـف ء االف ۜكم م  اا  مف مة ول كمتنيـ ان وة س  م  الرحة يـةـكة نةـيفـةى بةــونة د ولةكميف لة
ةـتةــنف اـه   فةــنفـــعة واۛ  وة اتح وا  ـــــه  ۜق  ة ة  الحن نح ة اي الحن مة ذ ـــخ ـــفة مفكميــــــهنــا نةـوه  وة

ااء   الفـقةـل لفف  اج ـم ــرة ةـهة ينة الح ينة ـري نفـا خف ذي ج وا  م  ر  ﴾٧﴿ اب ۢـالف يد  ديـۛش قة ع 
انـــ  وة ر ضفالحن   نةــــم لى  ـــــضفــونة  فةـغ ـتةـبفـية اىـوة ال ــوة ال مفمف ـــه د  يةا ر   مفــه ــوة

ينة تة ةذي الح ؤ ـبةـوة ة وح ﴾٨﴿ ية ةر  ونة ـص ـنفـوة س الحن رة اـولةـ وة لن ق  م ــئ كة ه ـه ۜ ا ول اد  ة ۛـالصح ونة
بح ونة  مف ي ح  ل ه  اجة نفـمةقةبف لة  رةـهة لةـيفـاي مف وة ي ه  ونة في د  يةج  انة م  يمة ي الف ارة وة ة نفـالدح
ي  ث ر ونةـوة اى ؤف لن نف عة لةوفـس ـف ـال مف وة  ه 

مفـكف انة ب ه  ور ـص  اجةمف ـه د  ت ـحة ااا ون ة مح واـةى م 
﴾٩﴿ مةـۛصاۛصــخة ة نةــوقة ش ـنف ي ـة ۜ  وة س ـحح اــهي فةـفف لن ۛـل ـففـم ـم  الفـئ كة ه ـا ول ونة ح 
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بزح

﴾٢﴿
نةاونة ـول ـق ــية ـة بح ان  رف لةنةا وةـف ــاغفرة وة نةاــل   خف ة الح يــوة انة ـذي مفـد  ه ـــعفـنف بةـــاؤ ن م ـجة
لة ي ق ـجفـتة وة لف في ن واـعة ينة انمة ةذي ى ل لح لح ل وب نةا غ  ة يـالح ونةــبةـ ۛسنةــذي يـاب ـق  ي ان ـالف مة

ةـلة اي رةـــتة مفـــلة ال يـى الح واــــــنة  نةافةـذي ق  ﴾١٠﴿ ـة بح اــــرة ة  اـنة نح حي ؤ ن كة  رةــــاي ۟ـــيـــف   رة م 
ة ينة ـالح وا  م كفذي ر  نفـئ ــتةا ب   لةكنـل  الفــنف الهفــفة ول وــية ا ن ـــنة ل  خفق  م ـه ـــوة
ة  ــجة لة  ن مف كمعةـمةنح داىـمف  الحةكمـيـــع   فيـيــطيـــ وة ر ـخفــنةـمف لةـت ـر   جفـا خف

ة ۜ وةكمنـح ةد  ــهةــشفـ يةالحن مف نح ونةـب  ذ  اـكةــ لةمفــه ــاي ۙدىــالبة نف ق ا اي رة مفـت ــلفــوت ــ وة لةنةنفص 
ر لةئ نف ونة  ا خف ر ج  ۛ ج وا لة يةخف مف ه  عة لةئ نف ق مة يةـوت ـ وة ونةــنفـل وا لة ر  ۛـه ــص  مف ﴾١١﴿

ة نف مفـت ــلة ﴾١٢﴿ لح ــي ــمف لةــر  وه ــۛصـ نةلةئ نفوة ةــــوة بة نح ةدف ي ــــارة  ث ــالف ة لة ر ونةـــۛصـنفـمح
ه  ۜنة ــمف م ــــر  ة اةـــب كة ــ ذن ل الحن  م  لةــــــ قةمف ــــه ـــنح وف هفـــالۛش و د ـص  يـةى فيــبةـدح  رة

ات ـي  لة يكمل ونـةـقة مي ي اعاـمف جة ة في لح ى م  اي نفـحةـق رى نةة  الوف م  ة صح ﴾١٣﴿ ه ونةـففـية قة
يــمف  ۛشــه ــنةــيفـبة ۜ  تةـدي عاىـيـميــمف جةـــه ـــب ـۛســحفــد  ااء  ج  رة ر ۜ  بةـــــوة مفــه ـس  أفـــد 

ثةل ــمةـكف ﴾١٤﴿ ق  ل ــــمف ۛشـــه ـل و ب ــــوة ة اةـ ب  كةــتحنۜى  ذن م  لة يةـ قة مفـــه ــنح ۛـق ــعفــوف ل ونة
بةـذةاق  ه ـالة المفـوا وة لةــر  ۛ  وة ۛــذةاب  الليــمف عةـه ــمف يم  ينة نف قةالحةذي مفـل ـبفـ م  ىاـ قة ه  يب ري

ةـل  الـثةـمةـكف ذف قةـيفـشح ۛ  فةكذۛسان  اـــلف نفـالة ل ـطةان  اي رف ا ـــلةــــف  ة ففمح رةكف ﴾١٥﴿

﴾١٦﴿ نحيقةالة يء  م ــي بةــ اي ا ف  ــنفـراي ايي الخة ح ن ةكة اي ة الحن ينةــميـــــــالةـعةـــــــ الفرةبح
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ة ال ا ف ي الــه ــــنح ةار ــمة يفــال ــ خة نح ذنــيـن  فيـــدة اۜ  وة كةـــل  هة اق ــكةـــفة اــه ــتةـبةـانة عة ا مة
ا ن وا االـية ينة انمة ةذي ا الح ة يح هة وا ـ اتح ةق  لفالحن رفـظ ـنفـــتةــ وة ﴾١٧﴿ ا ؤ ا الــجة ةــزن ۟ـيـميــال ـظح نة

ة وة وا ـــــاتح ۜ  ق  ة ة الحن ة اي نح بي  الحن اـخة ب مة ير  ة مةـــــا قةـس   مةـــــففـــنة ۛــغةـــــــتف  ل ــــدح د 
لة تـة ة اـكفواــون كموة ينةـلح واــنة ذي ة س  ۜالحن مف ۛسه  مف النفف  يه  ﴿١٨﴾ فةاة نفسن ل ونةـعفـتة مة

ي لة واي تـة اب  يةسف حة ةار   الصف اب  النح حة الصف ۜ وة ةة  نح الفجة ﴾١٩﴿ ائ كة م  ا وللن  ه 
ونة ق  اس  الففة

ا  لةوف النفزة لفنةا ذة اننةهن رف بةل ـجة لنىــعة الفق  ﴾٢٠﴿ م  ةة  ه  نح اب  الفجة حة ونة الصف اائ ز  الفـفة
عـۛصـتةـــم  يةة ـــخة نفــم  اـىدح  ۜ شف ة مف لفكةـــت   وة الحن  ثةال ــ  الف اليفــلة ىاه ـــتةـرة ع اش   خة

يالحن   وةـــــه  هة الحةذي لن اي ا لة ﴾٢١﴿ ب ـــضفــــنة اــر  ةـعةــــلة لنحةاس  ـــل  هة ةـفةـتةـمف يةـه ـلح ر ونةـكح
﴾٢٢﴿ ة  لح ۛاي وة ة ب  ـــيفـغةـم  الفــال ـ عةه  الشح اـــــوة ۛ    دة هة حف وةــه ة  حيـن  الـمنـالرحة م ـيـرحة

لن ا اي ة ــلة لح ۛـــه هة اي ة وس  دح ـق ـل ك  الفـمةـلف  الوة م  الفـالسح م ـلة ؤف ن ـم  الحن ــــه  ةوة يــ الح ذي
﴾٢٣﴿ ن  يفم  هة ةار  الفم  بح يز  الفجة زي انة الفعة بفحة ۜ س  بح ر  كة تـة اي ـعةالحن    الفم  ة ونةـكمر ــشفـمح

ر  لةــۛصــم ــار ئ   الفـبةـالف ةسفــوح  اــه   الف ۜىــسفـــح ــاء  الفـمة نن ال ـــالف وة الحن ــــه  ق ــخة
﴾٢٤﴿ ـح  ۛ ه ـــ لةي ۛسبح  ض  ةرف الف ات   وة وة من ا ف ي السحة وة  مة ه  ي وة زي الفـالفعة م ـيـكيـحةـز 

نةة        تةح  مف ة  الفم  ورة            س   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ةــــتة وا لةـن ــانمة عةـــذ وا عةـخ ـــتح ي وة وحي ة د ـــد  اــل   الوفمفكموح اءةـية ا اــــيح  ال اـية ةهة ينةــالح ذي

قة وا ب كفدف ـــوة ر  ااءةــفة ا جة نةمفكممة ۛ   م  قح الفحة لةـق ـلفـت  ه ــونة اي ةة ـمةــالفـمف  ب ـيف دح وة
ة يح اي م ـــت مف النف كما ــوة بح ن واــؤف ۜكمب الحن  رة مفـت ـنفـكم اينف مف ج ونةـخفــي  ولةر  س   الرحة

ي يلي ااءة ۛسبي ابفت غة ۛضاتيي وة رف  مة
رح ونة ۗ ت س  ةة  دح وة مف  ب الفمة ه  لةيف اي ت مف جف رة اداى  خة هة ي ج  في

يف فة ااـالخف مة نف ت مف وة مة ۜ وة ت مف لةنف ك مف العف نـف لفه  م  عة دف يةفف ة فةقة ااءة ۛضلح ۛسوة لةم  النةال العف اا وة ب مة
وك مف اينف ف  ك ون وا يةثفقة ااءى لةك مف يـة دة ك مف العف لةيـف اوا اي ط  يةبفس  مف وة يةه  اليفد  ﴾١﴿ ة يل ـبيـالسح

اـفةـنفـتة لةنف حة ك مف الرف ك مفـم  عة ﴾٢﴿ مف نةتةه  اللفس  دح وا وة وة وء  وة ا تـة ب السح  ۜكذلةوف ونة ر  ف 
﴾٣﴿ ۛ  ية د ك مف لة الوف ا لة ۛ  يةــوة ة  مة ين مة الفق  ل ـوف ص  ۜـبة فف ك مف نـة ا الحن وة يف ير  ب مة ل ونة بةصي مة تةعف

ۛسنة يـحة بف ة  فاي يمةـاي هي ينة رن ةذي الح مفـمة وة ه  م  وف ذف قةال وال قة ه ۛ اي عة انةتف ة  لةك مف قةدف كة وة ا سف
نف د ون ـتة ونة م  ب د   الحن    عف

نةنةاكف ابةيف بةدة نةاب ك مف وة رف فة اؤ لا م  ءن ةا ب رة نح اـاي ة مح م  ك مف وة نـف
ن وا  تحنىـداى حةـالبة م  حف ب الحن ت ؤف قةـوة ة لح ا اي ه  لةــدة وف بة ك م  الفـوة نـة الفـيف ة  وة اوة دة اء ـعة ۛضا بةغف

اا مة  ل ك ـالمف  وة
نة لةكة ۜ نفــم  الحن  م  ء  ة ۛشيف بح ـنةاـرة يمة هي بفرن ُ اي تةغفُلُ يه ـبيل  ةـسف نح رة  ف 

لةكة
ةنةا  بح نةاـلفـعةــجفــ لة تةرة ﴾٤﴿ لة ةـيفكة تةـعة كح نةا لفنةا وةـوة لةيفكة النةبف لة وة اي ير ـاي صي يفكة الفمة

﴾٥﴿ ينةنةةى ـتفـف  ةذي اغفكف ل لح وا وة ر  لةنةا ـفة رف ةنةاۛف  بح ةرة نح يم النفۛت كةـ اي كي الفحة يز  زي  الفعة
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ۛسنةة  نف حة   ل مة
وا كةانة ج  ة يةرف مة الحن الفيةوف ۜ وة رة نخ  نف الف مة وة دف  لةقة

ك مف كةانة مف لـة يه  ة  في وة ا سف
ۛسى ك مفالحن  عة نـة لة بةيف عة ﴿٦﴾ النف يةجف ة فة وةــتةـية ة ــلح ةا نح الفالحن وة ن يح ـ ه   غة

۟ـالف يد  مي حة
﴾٧﴿ نة بةيف ينة وة ةذي مف الح ه  نف ادةيفت مف م  ۜ  عة ةةى دح وة يـــــــ قةالحن وةمة ۜ ـدي حيـغة الحن وةر  ور رة م ـيـف 

ات ل وك مف ف ي لةمف ين   ي قة لةمف الدحي وك مف وة ج  ر  نف ي خف م  ن   الحن م  ـيـك ـهنـنفـية لة ينة عة ةذي الح
﴾٨﴿ ك مف يةار  مفــبةـ النف تةد  ت  رح  وه  لةـوة اوا اي ط  س  ۜـقف مف ه  ة يف نح ة اي  الحن

بح  ينة ي ح  طي س  قف الفم 
الخف مف ف يكمل و ـقةاتة ين  وة ح ج ـالدي نفـكموـرة مف م  ا نحةمة يـك م  اي هن ينة ن ـعة الحن  يةنف ةذي الح

ةوف  لح ك مف النف تةوة ۛ ج  مف نف يةتةوة ه  مة ةه مفوة ائ كةلح ك مف  فةا وللن يةار  واد  ر  ظةاهة اى وة لن ا عة رة ايخف
اا ا ية ينة اليح هة ةذي اوا الح ن  ذةا انمة ك م  اي ااءة نةات  جة م  ؤف ات  الفم  رة اج  هة م  ﴾٩﴿ م   ه 

ونة ةال م  الظح
يـب  اـاي ۛ فةا نف عةـه ـن  مة ة وه ـت ـمفـل ـنح ة ـم  نةات نح م  ؤف لةـ فةم  ن و فةا تةح  ۜ مف ة نح م ـلةـ العفاللحن   ه 

ة  ه نح

لح  لةـلةه  ح  مف  مف وة ۜلح ونةـح ــيةه  ة ت  لةه نح ان ه مفوـ وة ع و ج  ةتةرف لةىه نح   اي
ار ۜ لة ة الفك فح

 النف
ة نح وه  ت م  تةيف اا ان ذة ة اي ح وه نح ك  ۜا ج ورة  تةنـف ة ه نح ج  لة واۜ وة ق  ااالنففة ك مفـيفـلةـنةاحة عةـمة

ل وا ـة سف اا وة نف مة ااال ل وا مة ـة لفيةسف ت مف وة قف واۜـفةـالنففة ق  لة س ـت وة ۛصم ـك وا ب ـمف ر  ع  اف  وة الفكة
اينف ك مفــفةاتة وة ﴾١٠﴿ ل ك مف ۜ م كذح  ذن ك م ـ يةالحن  نـة حف ۜكمبةيف يم  الحن وة  مف لي يم  عة كي حة

لةى ـ اي ار ـك ـالف ة اـفة فح ت ـفة مفـت ـبفـقة عة ةـان يـوا الح بةتفـنة ذةهةـذي ء م  اج ـۛشيف وة مفكمنف الزف
﴾١١﴿ اج  وة نف ثفلةـ م  مفـه ـالزف اا ال واۜـفةـمة ة ق  اتح واـوة ةق  ـةالحن نف ذيي الح م ـ م هيــمف ب ـت ـي ال ونةـن ـؤف

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

549



550

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

60-Mümtehine Süresi       /    61-Saff Süresi Yaprak 05B Cüz 28 Süre 61 Sayfa 550

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٦٠﴿ َتِحَنِة مع وَرةو العمو سو ﴾٦٠﴿ ﴾٦١﴿ فنِ وَرةو الصة سو ﴾٦١﴿ 550

61-SAFF SÜRESİ

ذةا  اي
كة ااءة نةات  جة م  ؤف نةكة الفم  اى ي بةاي عف لن ر  النف عة ي شف  لة

ب الحن  نةكذ اا ا ية  اليح هة
ةب يح  النح

ية لة نيـــوة يةــزف لة دة ه ـت ــقفــينة وة لة يةـــلفنة الوف لة ة وة ينةـــأفتيــنح يةـيفــۛش لة قفـسفـــاى وة نةـر 
يــاليف ج ـدي الرف ة وة نح لةـه ــل ـــه  ة  وة يكة ـينةـصيـعفــية نح في ينةه  بةـتةـففــية تةان  ـهفــب ــب  يفنةـري

﴾١٢﴿ ر وف  فةـمة اسفــه ـعفـبةاي ــعف ة وة ة ــه ـلة رفـف ـغفـتةـنح ۜنح ة ة الحن نح ة اي حيـغة الحن ور رة يم ـف 
ةـــتةــــتة لة لح اقةـوة ۛب ــوف ض  ماىغة واالحن وف ئ س  مف قةدف يـة ه  لةيف اااليح  عة ةـــية ا الح ينة انمةـهة ن واــذي

﴾١٣﴿ نخ  نة الف ة  ـــم  ايـةـكفرة ار  م ــــك ــــۛس الفـــئ ــمة ة اب  الفــنف الصفــفح ب ور ــــق ــحة

فح                       ة  الصحة ورة           س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾١﴿ حن ۛسبحةحة  ال  ات  ف ي  مة وة من ا ف ي السحة مة ۛ وة وة ض  ةرف وةالف يز  ه  زي يم  الفعة كي الفحة
تاىـب رة مةــكف دة قف نف الحن  ع  ﴾٢﴿ ن وا ينة انمة ةذي االح اااليح هة الة ول ونة ـق ـمة تةــل  ية ل ونةـففـتة مة عة

ة  نح ةاي ةـــح ـــ ي الحن يـبح  الح ا ت ــنة  ي ـذي يل ونة ــقة في ﴾٣﴿ ول واـتة النف ا  ق  تة مة ل ونةـففـلة عة
ذف قة اي ىـالة م ـوة م ـقةـل  وسن هيــوف ﴾٤﴿ يل هي ى ۛسبي   ۛصفاح

ة اةـكف مف ب ـنح ص ــيةان  مةـنفــه  وص ـرف
قة ونة النحيـعفـدف تةـوة ول  يـلةم  س  اواالحن  رة اغ  ا زة ة ۜ فةلةمح ك مف لةيـف م  ل مة يةا اي ذ ونةـت  قةوف يـؤف ني

﴾٥﴿ اغة  ۜ  وة ــــــه ـــــــــو بةــل ـــــــــــــ ق الحن الزة يةهفالحن مف يـ  لة  د 
مة الفـالف وف قيـقة اس  ينةـفة
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يبة يةا  ناي
لة اايـي رة نحيي ايسف  اي

ول  س  ك مف الحن  رة لةيـف ۛصدح  اي ا اقام  نة ل مة يف بـة ذف اي  وة
يۛسى قةالة يةمة ابفن  عي رف مة

ول  س  نف يةأفتيي ب رة ي م  د  ا  بةعف ه  م  ۜ  اسف د  مة ا الحف ة مف فةلةمح ه  ااءة نةات  جة ب الفبةـيح  ة يح نة يةدة ية  م  رن ةوف رىاوة التح بةشح  م 

نف مة لةم  وة ن  الظف محة ى م  تةرن لةى افف ۛب الحن  عة وة  الفـكةذ  ه  اى وة عن ي دف ﴾٦﴿ ا قةال وا ذة ر  هن حف ين  س  بي م 
ونة يد  ا ي ري ؤ ن الحن  ن ورة ل ي طفف  ﴾٧﴿ لةى ۜ اي م  لة الحن  الف سف  وة

ي لة د  مة يةهف وف ينة الفقة ةال مي الظح
ـة وةــه  ۛس يذييالح لةـالرف ﴾٨﴿ اه ــفف ب اة الحن   مف ـه ـوة ت مح  وة هي   م   ن ور 

لة هةكفوفـوة  ر 
اف ـالف ر ونةــكة

قح  ه  الفحة رة لةى ل ي ظفه  ين  عة لةوف ك لح هي الدحي هة وة ۟ كةر  ك ونة ر  شف الفم  ولةه  س  ى رة ي ب الفه دن دي ن ـوة
اا ا ية ينة اليح هة ةذي ن وا الح  انمة

لف لنى الد لح ك مف هة يـك مف عة ة  ت نفجي ارة نف ت جة ذةاب  م  يم  عة اللي ﴾٩﴿
ن ونة م  ؤف ـ  ول هي  ب الحن  ت س  رة ونةوة د  اه  ت جة ي وة يل  في ال ك مف الحن  ۛسبي وة ۜ ب اةمف ك مف النفف س  وة ﴾١٠﴿

رفــية ف  مفكمــبة مف ذ ن وــك ـلة غف ﴾١١﴿ ل  ر كمذن يف نفكملـة مف خة ۙـعفــت مف تةـنفـك  مف اي ونة لةم 
نف ۛسا  م  مة وة ار  ةنفهة االف ت هة ي نةكن تةحف بةةى في طةيح  لفـ خ  ي دف نحةات  تةكموة يـمف جة ري جف

ى رن ا خف ۜ وة ا بح ونةهة ر  ت ح  نة  نةصف الحن م  ﴾١٢﴿ ل كة ۜ ذن ن  دف نحةات  عة ۙ جة يم  ظي ز  الفعة وف الففة
اا ا ية ينة اليح هة ةذي اوا الح ن وا ك ون  الحن  النفۛصارة انمة ﴾١٣﴿ ۜ وة يب  فةتفح  قةري ر وة ينة بةشح  ني م  ؤف الفم 
نة يحي ار  وة نف ل لفحة ي مة لةى النفۛصاراي ۜ اي  الحن 

 قةالة
يح ونة ار  وة الفحة ا  كةمة

يۛسى قةالة يةمة ابفن  عي رف مة
اائ  ة  م ـطة يــبة نفـفة اايـي ناي رة ۛكف وة لةـايسف ة  اائ فة رةتف طة ـفة ن  النفۛصار   نةتفـ فةانمةالحن نةحف

﴾١٤﴿ ةـفة نةا ـــاةيح ةدف ينة انمةـالح وا ظةــبةــصف اةــمف فةـــد  وح  ه ــعة لنىــعة ن واـذي ينةــاه ـح  ري
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ة                        عة ة  الفج م  ورة         س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ات   وة من ا السحة مة ض  ف ي وة ةرف ل ك  الف دح وس  الفمة يز  الفق  زي يم  الفعة كي الفحة ـح  حن  ي ۛسبح  ا ل  ف ي مة
وة ي ه  نة ف ي بةعةۛث الحةذي يحي  الف مح 

ولى س  مف رة ه  نف مف يةتفل وا م  ه  لةيف يةات هي عة مف ان يه  كحي ي زة وة ﴾١﴿
الف كفـوة اينفـح  ةةۗ وة  مة

ي ل ـبفـقة  نفـم  واـان ـكف ل  لةفي ۙ ۛضلة ين  بي م  ي  م ـوة ه  لح م  تةاۛب عة الفك 
ل كة ذن ﴾٣﴿ ينة ري انخة اـم  وة ة مف لةمح ه  واـية نف ق  ۜــب  لفحة مف وةه  ه  يز   وة زي  الفعة

يم ـالف كي حة ﴾٢﴿

﴾٤﴿ تيـــــ ي الحن  ل ــضفـــــفة ۜـــنف يةـــــه  مةـيــؤف الحن  ۛشااء  ل ـفةـــ ذ والفوة م ـيـظيــعةــالف ضف
ا لةمف  ل وهة م  ثةل  يةحف ار  كةمة مة  الفح 

ل  م  ۜ يةحف اراى فة السف ثةل  ينة مة ل وا الحةذي يةة ح مح  رن ةوف ةالتح  ث مح
ب وا ب  ة الحن ات ـانيةـكةذح ۜ وة يــــــهفـــ لة ية الحن  مةـــــقةــالف د  وف ثةل  م  ب ئفۛس مة وف ينة الفقة ةذي الح

اا الــق  ةــيح  لف ية ا الح يـهة اوا ــهة نة ـذي عةاينفاد  ة مف الــــت ــمفــ زة مفكمنـح ﴾٥﴿ ةال ـال ينةــظح مي
﴾٦﴿ ااء ـل  الوف حن ية ةـمةـتةـنحةاس  فةـد ون  ال نفـ م ل  ا الفـنح ۛت ـو  وف  اينفمة

ت مف كم قينف نةـيـۛصاد 
مةــقة ة يــتف اليفــدح ۜ ــه ــدي الحن مف ةال ـالـم  ب ـيــليــ عةوة ينةــميـظح لة نة وة ةوف نح ا البةداى ب ـيةتةمة اـه  مة

ة ق لف نح ۛت ـالف اي وف يمة رح ونة م ـ تةالحةذي ه  فةــف  ةـنف نح يــه  م ـا  دح ونةـمف ث كملة قي ة ت رة مح ﴾٧﴿

﴾٨﴿ لنى ال  اي ةـيفـغةـم  الفـعة الشح ادةة  فةــب  وة ا ـمف ب ـك ــئ ـبح ـنةـي ـهة ۟ـعفـ تةمفـت ـنفـك مة ل ونة مة
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الحن  اا ا ية ينة اليح هة ةذي اوا الح ن  ذةا انمة ية اي لنوة  ن ود  ة نف ل لصح م  م  ة  يةوف عة ا فةا الفج م  وف عة لنى سف ر ـككذ   اي
يةت  ذةا ق ض  ﴿٩﴾فةا  وا الف ذةر  ل ـيفـبةـوة ۜ ذن ت مف تةـك ـر  لةـيفـمف خةـك ـعة ونةـمف اينف ك نف لةم  عف
ة الحن لنوة  فةانف ة واف يـش ـتةـالصح ض  ر  ةرف ابف الف واـتةـوة نف فة غ  ل ـم  واكماذف وةالحن  ضف ر 

ذةا اي ا وة الوف ةى رة ارة وا الوف ت جة ا ضح  واى  انففة ا لةهف هة لةيف  اي
ك وكة تةرة وة ﴾١٠﴿ يراى ثي لحةك مف كة  لةعة

ونة ل ح  ت فف
﴾١١﴿ ۜ اائ ماى  قة

ا ق لف دة مة نف ر  الحن  ع  يف نة خة و  م  ةهف نة اللح م  ۜ  وة ة  ارة ر  الحن وةالتح جة يف ينة خة قي از  ة الرح

ونة              ق  نةاف  ة  الفم  ورة             س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

 ۢ لةم ـعفـية الحن وةالحن  كة الف ااءة ذةاجة ةــهةـشفـونة قةال وا نةـق ــنةاف ـم ـاي نح ول ــكة لةـد  اي س  رة
﴾١﴿ ة نح س ـــكة لةــــاي الحن  ه ۜ ـــول ـرة ة الفــهةـشفــــ يةوة نح ۛـاذ  ب ـكةــينة لـةــقيــنةاف ــم ــد  اي ونة

ۜ ةالحن  نح اـمف ۛساــه ــ اي اءة  مة ة تح اوا اليفــخةـاي انةـذ  ةـه مف ج ــمة وا عةــةى فةــنح يـنف ۛســۛصدح  ل ـبي
ة  ن واث مح مف انمة ةه  ل كة ب اةنح وا فةُكذن ر  مفـلنى ق ـب عة عةـط ـفة ل وب ه  ﴾٢﴿ ل ونةـعفـية كةان وا  مة

ذةا اي يف وة ال مف ت ـرة ب كة ـتةه  ج  ول وا عف نف يةق  اي ۜ وة مف ه  ۛسام  الجف ﴾٣﴿ ه ونةـقةــففـية لة مفـه ـفة
ل ـقةـل  ۜ  كةــوف مف ةـه  ةـۛسـب  م ـش ـه مف خ ــاةنح ة ۜ يةـنح ة ۛصـونة ك ـۛسب ـحفـدة ة ـيفـلح حة عفـتة مة سف

﴾٤﴿ ه ـلةـعة ۜ ه ـيف وح  فةاحفــعةـم  الفـمف ه ــد  ۜ قةــذة رف ك ونةـؤف فةــى ي ـ النحنالحن  م  ـه ـــلةــاتةـمف
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مف ا لةه  الةوف  تةعة
لة رف ف  تةغف  ك مفـيةسف

ول  س  اليفالحن   رة رة مف وة ؤ ن ۛسه  ا ر  ة وف وح مفـتةــلـة ه  ذة اي يلةوة اقي
ااء  عةــۛس مفــيفـلةـوة ۛت لةـغفـتةـالسف ه  رف مفـه ـفة ﴾٥﴿ ه ـص ـية كفـم سف  مفـدح ونة وة ب ر ونةـتـة

ۜ لةـــه ـــلة ف ـنف يةــمف ة ـــــــه ـــ لةالحن  رة ــغف نح ۜ  اي ةمف يةالحن يـهفــ لة د  رفـف ـغفـتةـسفـمف تةـــالمف لة
ينةم ـه  ول ـ ية الحةذي وا ـنفـت  لة ونةـق  ق  لنىف  نف ع  عة دةـمة نف ﴾٦﴿ مة وف ا س ـالف  الفقة ينةـفة قي
حن واۜ   وة ـــضح ــــفةـنفــــية اائ ن  ل  زة ات  خة وة من ةرف  السحة الف ض  وة تحنىــحة الحن   ول ــرةس 

ول ونة ـية جة ئ نف ـلة ق  ااـرة نة لةى  عف ي  اي دي نةة ـالفمة ﴾٧﴿ ة نح لنك  نةا وة ينة الفم  قي ونة لة  ف  ه  قة يةفف
ةعة ۜـــنفــزح   م ـــالف ة ةذة لح ا الف حن     وة  هة ة ة    وة ل ــــــــع ــــالفل  هيــل  وــرة س ـــزح ةـجة ر ـخفـلةي  نح

اا ا ية ن وا  اليح هة ينة انمة ةذي الح ﴾٨﴿ ل لف ةـؤف م ـم ـوة نح لنك  ينة وة ينة ني قي نةاف  ية الفم  ۟ـلةـعفـ لة ونة م 
د  لة ا الوف لة  نف ذ ـــمف   عةكموة

ۛر ــكذ نفالحن  مفكمـــوة ال ــمف المفكمــه ــلفــلة ت   وة مة
واوة ق  ا النفف  ة مح نةا م  قف زة  رة

مفكم ﴾٩﴿ ل ـية لف  ذن عة ائ كة كة ـفف لن م    فةا ول  ه 
وـالف ر  اس  نةخة

ت   فةـمةــم   الفكمدة ــالحة ارةبح   ولة   ـق ــيةـــوف لة يةـــأفت ـــل  النف يةــبفـــنف قةـــم  لةوف
لةنف ﴿١٠﴾وة ة تـةـالخح اـرف ايـني لن ۙ   ل ـالجة ىـ اي يب   قةري

ال قة وة دحة ة نة نف كمفةاةصح ينة م  ال حي ة الصح
﴾١١﴿ ااءة الـففـ نةالحن رة ــؤةخح ـي  ذةا جة اۜ وةـل ـجة ساى اي اتةــر  ب ـيـبيــ خةالحن هة ل ونةـمةـعفـــمة

اب ن              ةغة ة  التح ورة           س   
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Tegabün /6 –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
لفك  لةه  لةه  الفم  د    وة مف وةالفحة ه  وة حن ي ۛسبح ح   ا ل  منـال ف ي مة ة ات ـسح ا وة مة ۛ ف ي وة ض  ةرف الف

وة ي ه  ك مفـخة الحةذي م ـفة لةقة ر  وة اف  ك مف كة نـف ك مفــنفـم  ﴾١﴿ لنى  عة
ء ـۛش لح ـكم ير ــقة يف دي

لةقة قح  خة ۛض ب الفحة ةرف الف ات  وة وة من السحة ﴾٢﴿ ۜ ن  ؤفم  الحن  م  اوة ير   ب مة ل ونة بةصي مة تةعف
لةم  ا يةعف ات  ف ي مة وة من السحة ﴾٣﴿ ك مف رة ة ۛصوح ۛسنة وة رة فةاةحف وة ۛ وة ص  ه  ك مف لةيف ير  اي صي الفمة

ا مة ۜ ـت  وة ل ن ونة الحن عف يـعة وة ور ـال ذةات ـم  ب ـلي د  صح  ض  ةرف الف ية وة ا لةم ـعفـوة رح ونة مة ت س 
ينة  اللةمف يةأفت ك مف نةبةؤ ا الحةذي

ل  كف نف قةبف وا م  ر  اق وا ـفة مف فةذة لةه  مف وة ه  ر  بةالة المف وة ﴾٤﴿

ل  ة كة ب اةـذن ل ه مفـتف تةـانةـكف ه ـنح مف ر س  يه  اوا أفتي ال  ب الفبةيح نةات  فةقة ﴾٥﴿ ذةاب  يم ـاللي عة
تة ةـوة لح تةـوة اسف اوة نةىـوف يد ـميــن يح  حةـــغة  الحن ۜ وة الحن غف د ـۛشـالبة وانةا  ـونة ر  يةهف ر  كةفة فـة

عة ةـــزة ينةـمة الح اواكف ذي ر  يلنى ـبة لفـث واۜ ق ـعةـبفـلةنف ي   النففة بحي رة ةــث ـعةـبفـت ــ لةوة نح ﴾٦﴿

واـن ـانم ـفة ﴾٧﴿ ة لةـث  ةـنةـت ـمح ة ب ؤل ـــبح ا عةـنح ۜ  وةـــت ـلفـم ـمة ل كةمف ر ـــيـسيــــ يةالحن لةى ــ عةذن
ـة لفـــ النفيذييالح الحن نةاۜ ــزة اتةـ ب وة ر ــيــبيــونة خةـل ـمةـعفــمة س ب الحن  رة الـــول ـ  وة ور ـنح ـهي  وة

مة يةـية ع ـجفـوف م  الفـيةـمف ل كممة ل كةع  ــمفـجةـوف ۜـ يةذن اب ن  ةغة م  التح نف وف مة نف وة م  ﴿٨﴾ ي ؤف

ية ات كفيـ  حاىـۛصال  لفـمةـعفـوة ـة ه   ۛسيح  نف عة رف يــفح  ري نحةات  تةجف لفه  جة خ  ي دف هي وة ب الحن 
﴾٩﴿ ةنفـت ـحفــتة نفـم  ا الف ار  ـهة ال  هة ينة فيـخة ااالـدي ل ــبة يهة الفــفةـالف كةـداىۜ  ذن ز  يم ـظيـعةـوف
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يةـب  ااـات ـان ا نة ال ــئ كة الصفــا وللن ةار  خة اب  النح ينةـحة دي ينة  الحةذي ب واكفوة ة كةذح وا وة ر  فة
ا ة ب ــبةـيـصيـنف م ــم  اۛب ـــاالۛصـمة لح ۜن   ذف ا ـــة  اي الحن  ﴾١٠﴿ ۜ ا يهة ۟ـالف ئفۛسـب  وة في ير  صي مة

ۜـــبةـلفـــــد  قةـــهفـــــية الحن   ه  ء  عةــلح  ۛشــك ـــــب  وة م ـــيـليــــيف مة م ــــنف ي ـــوة ب الحن نف ـــــؤف
ال طي وا ــيـــوة ة ع  الطي الحن ۛ  فةــيـوة ولة ة س  وا الرح ةـــــا نف  تةـــع  لح ةــمف  فةـــت ــيفــوة نح اــا  مة ﴾١١﴿

لن اللحن  اي ا ةـلة لح ۜـــه  هة اي عة وة الحن  لةىــــوة ﴾١٢﴿ س  لنىــعة غ  الفــبةـنةاالفـــول ـرة ن ـيـبيـم ــــلة
ا ةــــــيح  االـية ا الح ينة انمةـــهة ة م ـــذي نح اوا اي نفـــن  ﴾١٣﴿ ةــــتةــيةــلفـــفة ونةـن ــــؤف م ــم ـــالف ل  ــوة كح

د   لة الوف ى  لةــــ  عةمفكموة واح و ه ــــمف فةاحفكمــد  ۛ  وةــــذة ر  نف مف اي ا ج  مفكمــالزف وة
﴾١٤﴿ تةـــعفـتة وا  وة وا  وةـــفةـصفـف  وا فةـف ـغفـــتة ح  ة ــــر  ةا نح حيـف ـــــــ غةالحن م ــــيـــور رة

لة  الوف الحن نةة ۜ  ـتفـ ف  مفكمد   وة ا  الجفـــنفــع  وة ه  م ــيـظيـر عةـــدة ـة نح اـاي ا ا ل ـالمف مة مفكمـوة
ة وا ــفةا تح ة ق  ااسفالحن ت ـطةـتةــ مة اسفــعف الطيـع ـمةـمف  وة النفـع ـيـوا  وة واــف ـــوا  وة ق  ﴾١٥﴿

﴾١٦﴿ هي  س  ة نةفف حح نف ي وقة ش  مة ۜ وة ك مف ةنفف س  راى ل  يف ائ كةـفة خة ونة ا وللن ل ح  فف م  الفم  ه 
ه  لةـقة فف ۛسناى ي ۛضاع  ضاى حة رف مفكمرف ف  يةغف ۜ  وةكملةوة الحن مف نف ت  ض ــاي ر  ةوا ـقف الحن

﴾١٨﴿ ال  ةـيفـغةـم  الفـعة الشح ادةة ـب  وة يم   هة كي يز  الفحة زي الفعة ﴾١٧﴿ ۙـيـليـر حة ك و ـۛش م 

ق              ة  الطحةلة ورة             س   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ذةا طة ةـــاي و ه ــــلح ــطةـــۛسااءة  فةـــــم  النح ــت ــقفــلح ة ل ـــق  ة ــع ــنح ةدح نح ت ه  اا ال ةـيح  ية ا النح يح ـب ـهة

بـحة ة رة ۛكمالحن ج ـخفــ  لة ت مف ة م ـوه ـر  ةي و ــنف ب ــنح نح ت ه  وا ةق  اتح ۛ وة ةة ة دح وا الفع  ص  الحف وة
ود  ۜ ح د  الحن  لة ية ا النف  يةـر جفـخفـوة ة لح اح ــينة ب ـتي أفـنة اي ۜ ـنةـيح ـبةـم   ة  ــۛشـفة ت لفكة  ة   وة

ة الحن مة ة  ح ــعةـتةــنف يةــوة ي لةــتة ه ۜ  لةـۛســففــمة نةـلةـدف ظةـقةـ فةالحن ودة  د ـــدح ري ةــعةـدف لح
ذةا بة ة فةــه ـلةـنة الجةـغفـلةـفةا  ةو كمس ـاةمفــنح نح ه  ﴾١﴿ ث  بةـحفـي  ل ــعفــد  راىــكة المفـدة ذن

فة ق ـالوف ةـــوه ـار  الشفـمةـب  نح ر وف  وة يف عةـعف وا ذةوة د  نـفـه  ل  م  مفكمدف عف ر و ف ـب مة
م ــنف كةانة ي ـهي مةـب  ظ ـو عةـي  ب الحن ن   ـؤف ةـــيـــــقي ال وة وا الشح ا دة ةة ـــــــم  ۜ هة حن  ل ل  ك مفـذن

ية قف رفـوة نفـز  ه  م  ﴾٢﴿ الف نخ ـيةـوة م  الف ۜ ـوف نف يةتحةق  ر  مة ةوة ۙـخفـمةه  ـــلف لةــعةـجفـية الحن جاى رة
مة ةــتةــنف يةــوة لةى ــوة كح حةــــه ــفة الحن لف عة ة ــب ـسفـوة نح ةه ۜ اي الحن يفث  لة ية ۜــحة ب  تةس  حف

اـيي يـة الحن نةــسفــئ ــوة ﴾٣﴿ ۜ  قةــغ  المفــبةال  هي لة ـــدف جةـــر  ء  قةــۛش لح ــك ـ ل الحن عة راىـيف دف
تة مفكمـۛساا ئ ــنف ن ــم  ة ت ـع ـمف فةـت ــبفــــ اين  ارف ة ثةــه ــدح ة ـــثةـلنــنح ض ـيـحيـمةـنة الفـم 
ت ـضفـح ــية ا وللة ۜ وة ةحف نة ال ـالف ة النف يةــه ـل ـالجة مة نةـــعفـۛضـنح ائي لةـالشف الحن ۙ وة ر  مفـه 

ر   ل كة ذن الحن المف ﴾٤﴿ ۜ ة لةه نح مف ةــنف يةــــ وة مةحة ةق  ــتح نف لةه  لفـعةـجفـ يةالحن هيـالمف م  راى ر  ي سف
﴾٥﴿  ۜ ك مف لةيـف ا اي لةه  مةالنفزة ة تحةق ـنف يةـوة كةفح الحن مفـعة رفـ يـ  ظ  ي عف ات هي وة ـة ه  ۛسيح  ا الجف نف ه  راىـلـة
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نفمف ـت ـنفكفـث  ۛســيفـحة ة مف كمد  ـ و جفم  نح ارح وه  لة ت ۛضا وة ن  ك  ة ــو ه ـالسف نفـم نح
اينف  ت كـوة ة ا وللة وا نح ق  ل  فةاةنفف  مف  حة

ة نح ه  لةيف نة عة تحنى يةۛضعف حة ۜ ل ت ۛضيح ق وا ة نح ه  لةيف عة
ۛكملة ة نح ه  ة ا ج ورة نح ت وه  وا  مف فةان ر  أفتةم  نـةوة مفكمبةيف مف ۛ ـه ـلةـحة ة ۛضفةا نفنح نةـ الرف عف

قفـل ي نف ة  ف  نف ذ وۛسعة م  ﴾٦﴿  ۛ ر وف  عف اينفب مة ع  وة ض  ت مف فةۛست رف اۛسرف ۜى تةعة رن ا ا خف لةه 
ق ــلةيفـعة زف تنــقف م ـف ـنفـي ـلفــه  فةــه  ر  اا ان ة ف ــلح ـكةـلة ي الحن ۜ ه  ـيـمح مةــت ـۛسعة ۜ وة رةــهي نف ق د 

اةيح نف كة نف وة يةة  م  قةرف ﴾٧﴿ سااالحن    نةفف

ة لح اا اي ۜ  مة ا تنيهة ل   ان عة دة الحن  ۛسيةجف ر  بةعف ا۟رىي سف ع سف
عة يدىا وة ىا ۛشدي ۛساب ا ح  نةاهة ا ۛسبف اـفةحة بفنةاهة ة ذح نف المف تةتف عة ار  ـعة بح هة ل هي وة رة ر س 

ة دح ﴿٩﴾العة  فةذةاقةتف
بةالة ا وة هة ر   المف

كةانة بةة  وة اق  ا عة هة ر  رىا المف خ سف ﴾٨﴿ ىا اب ذة رىا عة كف نـ 
ة ااا ولل ي الحن ۛ  ية ةلفبةاب   الف

ينة ال ةذي  لح
 ۛ ن وا نف قةدف انمة لةـال زة ىا  لةه مفالحن  اب ذة يدىاـۛش عة  دي

ة واـفةاتح ق 
ولى س  يةكميـفـلةــل واعةـتفــ يةرة نةات ـيح ــبةـم   الحن ا ت  ـمف ان ﴾١٠﴿ ك مفالحن  لةيـف ۙكذذ   اي رىا

ن وا ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة نة الصح ات  م  لةى الظح ل مة ۜ اي نف النح ور  مة نف وة ي ؤفم  جة ر  ينة ل ي خف ةذي الح
ىا ي ـال ـۛص خ ـح ي م ـجفـنحةات  تةـجة ه ـلفـدف ةنفـت ـحفـنف تةـري االف ار ـهة هة يةب الحن   لفـمةـعفـوة

ةاللحن  يـ الح قةــلةـخة ذي ﴾١١﴿ ال  ينة فيــخة ااالبةـيـدي ىاــ لةالحن ۛسنة ـدف الحفـــدىاۜ قةـــهة ق زف ه  ر 
ض  م  ةرف ر  بةـالف ةمف ل  الف ۜ يةتةنةزحة ة لةه نح ةـثف اوا النح لةم  ة ل تةعف نةه نح يف ات  وة وة عة ۛسمن نةۛسبف م 

﴾١٢﴿ ة ء  قةالحن لنى ك لح  ۛشيف ة ـ عة النح ۙ وة ير  ةدي اطة ب ـ قةالحن ع ـۛش لح ـك ـدف الحة ء  ىاـيف لفم
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يم                  ري ة  التحةحف ورة             س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

الحن  وة اا ا ية  اليح هة
ةب يح  م  ل مة النح رح  اا ت حة  مة

ة لح ۛالحن  الحة ي لةكة تةغي ۛضاۛتـمة  تةبف اج  رف وة ۜـالزف كة
ك مف الحن  فةرةۛض قةدف ةةةـ تةلـة لح يف ح  ۛـال ان ك مف ۛ الحن وة مة لنيـك مف وف وة مة ه  وة ﴾١﴿ ور  ف  يم  غة حي رة

ذف اي ة وة  الۛسرح
ةب يح  لنى النح ض  اي هي بةعف اج  وة ۛ الزف يثاى دي ا حة ة ةاةتف فةلةمح ب هي نةبح ﴾٢﴿ يم  لي يم  الفعة كي الفحة

ه  عةالحن  لةيف ۛف بةـ عة ة ۛضـعفـرح رة العف ۛـنف بةـعة ۛضه  وة ض  اـفة عف ة اب هيـنة لةمح ةاةهة بح ه  رة هة الظف وة
ااـتة اينف لةى ت وبة الحن  اي ﴾٣﴿ اۜ قةالة نة ذة نف النفبةاةكة هن ةاةن يةــقةالةتف مة ير  بح بي يم  الفخة لي الفعة

نف تة اي ا عةـظةا هةـوة ة ــ فة ه ــيفـلةــرة ةا نح مةـ ه الحن ه ــيـوف لنــوة ۛـك ــل و ب ـدف ۛصغةتف ق ـقةـفة ا مة
ى  عةسن

ا بح ه  رة ﴾٤﴿ يل  ري بف ج  ح  وة ۛصالـ  ۛ وة ينة ني م  ؤف ة  الفم  ائ كة لن الفمة دة وة ل كة بةعف ير  ذن ظةهي
ا النف لةه  د  اجاى ي بف وة راى الزف يف  خة

ة ك نح نـف ات  م  ل مة نةات  قةان تةات  م سف م  ؤف م   اينف
ة ك نح ةقة طةلح

اا ا ية ينة اليح هة ن وا الحةذي اوا انمة النفف ۛسك مف ق  ﴾٥﴿ اائ بةات  ات  تة اب دة ات  عة بةات  ۛساائ حة  ثةيح 
كةاراى البـف وة

ا النحةاس  هة لةيف ة  عة ارة جة الفح  ة  غ  وة ائ كة لن اد ـمة دة لة ظ  ش  الهف يـوة ق  نةاراى ك مفـلي اـوة ود هة
اا ا ية ة اليح هة ينةـالح ذي ﴾٦﴿ ية ونةـعفـلة ة ص  اا الحن ه ــالمة  مة يةـرة اـففــمف وة ل ونة مة ر ونةـؤف مةـي  عة

﴾٧﴿ تةكف وا لة ر  تةـفة وا الفـعف ر  ةـيةـذ  نح ۜ اي مة ا ت ـوف اــجفـمة نة مة وف  زة
۟ـمةـعفـمف تةـت ـنفـكم ل ونة
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لةى  ـت  اوا  اي بةــ  تةالحن وب  وحاىۜ  عةــــةى  نةـــوف ىـص  سن اا ال ا ـــيح  ية ةهة ينة ان مةــــالح ن واــــــذي
نـف ا ت كمعة ـة ي دفكممف ۛسيح  ي مف وة ري نحةات  تةجف لةك مف جة خ  بـح  رةمفكمرة كةفح   النف يـ 

ةـ الالحن ز ي ــخفــي  لة ةـب ــنح الح ة  وة يــيح واـن ـــنة  انمةـذي ةنفـت ــحفــنف تةــم  ا الف ۙ يةـهة ار  مةــهة وف
ب ـه ـدي يـــاليف ا ن ـــاة يفــمف   وة مفــمة ول ـــ يةه  ونةـق  ى بةـسفــية مف ـور ه ـه ۛ  ن ـعةـــمة نةــيفــعن

﴾٨﴿ ـة بح ااـرة اغفـمف لةنةا ن ـم ــتف  النة نةا وة رف لةـورة نحةكةنةاۛ ـف  ء  قةـلح  ۛشـلنى ك ـ عةاي يـيف ر ـدي
ارة  وة الفــك ــــد   الفــــاه ــجة ة اغفــقيــنةا ف ــم ـــفح ل ظفــينة   وة ا ا ــــيح  ا الـــية ةهة يح ـب ــــــالنح

ۛبــۛض رة ﴾٩﴿ ۜ   وة مةـــه ـيفــلةـعة يـمف ةـهةـجة مف   ــه ـأف ون ۜ   وة ب ـــنح ير ــصيـمةـۛس  الفـئفـم 
واكف ر  الۛتــامف  فة امفـ  ن رة ۜ ـرة الۛت ل ـوح   وة تةاـــــانةـكفو ط  ينة  الحن  ثةلى  ل لحةذي مة

نةا بةاد  ا فةلةمف  ع  انةتةاه مة يفن  فةخة ن يةا ۛصال حة نة ي غف ا م  ه مة نف عة ۛت يفن  تةحف دة بف نف عة م 
رة ۛبــۛضوة ﴾١٠﴿ قيـــيفــ ۛشالحن  خ ــــاى  وة ةارة مةــال لةـــيلة  ادف اخ ـعة الـــنح ة يــــدح نةـلي

ال ۛت   ـــ   امفن واـــــــانمة ذف ـــــــرف عةـــــ ف رة نةۢ    اي تفــــــــ قةالةوف ثةلى  ل   الحن  ةـمة ينةــلح ذي
ةــجةــي الفـتاى  ف ـيفـــبة ي  ــجح ـوة نة ة  ــنح نفني نةــرف عةـ ف م  وف كة دةـنفـي  ع ـن  ليــ  ابفرةبح 

ۛتــــنةــــمة   ابفـــرف يةــــوة مة ﴾١١﴿ عة ل ــوة نةـمة يـجح ـهي وة نة  الفقة ني ۙـ م  ينة ةال مي م   الظح وف
ا فةــرف جةـ فة تف ــنةـۛصــالحف نفه   ـيـنةا فيــخفـــفةـــنةــهة نةاـ  ر وح م  ةــمفــع  نة الح ايــرن تي

﴾١٢﴿ ۛص قةــوة ة ات   ــل ـكةـــتف ب ـدح امة بح هة   وةرة
 هي وةــب ــت ــكم

ينةــا نةـكف ان تي نة الفقة تف م 
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561 ﴾٦٧﴿ ِك لع وَرةو العمو سو ﴾٦٧﴿

لفك                     ة  الفم  ورة            س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ي لةقة اللحةذي ۛت خة وف وةة الفمة ين الفحة وة ﴾١﴿ كة ي تةبةارة ه  الحةذي لفك   ب يةد  وة الفم  ه  لنى وة ء  ك لح  عة ۙ ۛشيف ير  قةدي

ي لةقة اللحةذي عة خة ات  ۛسبف وة ۛسمن ﴾٢﴿ ك مف ل وة ك مف ل يةبف ۛسن  اليـح  ۜ الحف لى مة وة عة ه  يز  وة زي ۙ الفعة ور  ف  الفغة

ن  من حف نف الرحة ۜ م  او ت  ع  تةفة ج  لف فةارف ۙ هة ى الفبةۛصرة نف تةرن م  ۜ بةاقاى ا ط  ى مة ي تةرن لفق  في خة
ة ع  ث مح ج  ن  الفبةۛصرة ارف تةيف ة رح ل بف كة قة لةيفكة يةنف ئاى الفبةۛصر  اي اس  وة خة ه  ير  وة سي حة ﴾٣﴿ ف ط ور 
دف لةقة ةا وة ةنح يح اءة زة ا مة نفيةا السحة يحة الدح  ۛصابي ا ب مة لفنةاهة عة جة ين  وة يةاطي ة وماى ل لشح ر ج  ﴾٤﴿

ينة ةذي ل لح وا وة ر  مف كةفة بح ه  ۜ ذةاب ـعة ب رة ةمة نح هة جة ﴾٥﴿ نةا تةدف العف مف وة ير  ذةاۛبـعة لةه  عي ة السح
اد  كة ﴿٧﴾تـة اا ذة وا اي ا ا لفق  يهة وا في ع  ا ۛسم  يقاى لةهة ية ۛشهي ه  ۙ وة ور  تةف  ﴾٦﴿ ب ئفۛس ير  وة صي الفمة

ية ا ا لفق  يهة ج  في مفــۛساةلة فةوف اا ه  نةت هة زة ير ـنة يةأفت ك مف مفـاللة خة ذي ةز  يح نة تةمة  م 
ۜـالف يفظ  اا غة ةمة ك لح

ااءة قةدف قةال وابةلنى ير  نةانجة كة نةذي بفنةاـفـة ة ق  ذح ا نةاـلفـوة لةـنة مة ة ۛ الحن  زح ء  نف ۛشيف اينف م  ﴾٨﴿

قةال والةوف مةـكموة ةانةسف نةـنح ا  ل ـق ـعفـع  الوف ةاـكممة نح ﴾٩﴿ نف ة مفـت ـــال لح ي اي ل ـۛض في   لة
ير ـكف بي

ف وا تةرة ۛ فةاعف مف نفب ه   ب ذة
قاى حف اب  فةس  حة ةصف ير  ل  عي السحة ﴾١٠﴿ ي اب  فاي حة ير  الصف عي ة السح

﴾١٢﴿ ة  نح ينةاي ةذي نة الح ۛشوف ةه مف يةخف بح يفب  لةرة مف مةـ ب الفغة الجفـه  ة  وة رة ف  ير كفر  ـغف بي ﴾١١﴿
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﴾١٣﴿ الس  لةــوة اجفكمــرح وا قةوف واب ــمف الو  ر  ةــهة نح ۜ اي يــعة ه ــهي ور  د ـــذةات  الصح ــم  ب ـلي
ي الحةذي وة لة ه  عة م كملة جة ﴾١٤﴿ ية ۜ وة نفـــلةم  مةـعفـاللة لةقة وةخة ۟ه  ير  بي يف  الفخة اللحةطي

ي ا وةـب ـكن نةاـــمة في  هة
ق ــوا م ـل ـكم زف لةــنف ر  اي ۜ  وة ه ــيفـهي ۛض ةرف واـــــــامفـولى فةــ ذةل الف ش 

نف ت مف مة نف الم  ااء  النف ف ي ءة مة ة ۛف ب ـ يةالسح س  ۛض فة ك م ـخف ةرف ذةاـالف ا  ﴾١٥﴿ ور  النح ش 
ااء  النف نف ف يـمة ت مفـنفـالمف الم  مة ة لةـ ي السح س  ك مفـلةـعة رف ۜ يـف باى اص  حة ﴾١٦﴿ ية ۙـتة ه  ور  م 

لة ةۛب ــكفدفــقةـوة ةذح يــالح مفــه ـل ـبفـنف قةــ م نةـذي ﴾١٧﴿ ونة ـعفـتةــۛسـفة ير ـيفۛف نةكفلةم  ذي
لة لةىـمف يةـالوة ا اي وف  رة

ة قةــر  فةـيفــالطح ةـمف ۛصاــه ــوف ات ـافح ﴾١٨﴿ ير ـــانة نةـكة  ۛفـيفـكةـفة كي
نف ا المحة ذة ي هن الحةذي ﴾١٩﴿  ۜ نة ب ضف يةقف ا وة ة  مة ك ه نح س  ة  ي مف لح ۜ اي ن  من حف ةه  الرحة نح ء  ب ك لح  اي ير  ۛشيف بةصي

نف ة ﴿٢٠﴾المح وة د  ه  نف ك مف لةك مف ج  ر  نف يةنفص  ۜ د ون  م  ن  من حف ن  الرحة ونة اي ر   الفكةاف 
ة لح ي اي ۛ في ور  ر  غ 

قةـۛســالمف زف يوا ـجح ـه ۛ بةلف لةــكة ر  ن ـت ـ ع في ور ــوح  وة ف  قـ  ز  ي يةرف ا الحةذي ذة نفكمهن مف اي
نفــالفة يـية مة شي ىـك ـم  مف جف لنىـعة باح اـوة هي اى  ه  دن نف الهف ة ي المح شي لنى  يةمف ى عة ياح ۛسو  ﴾٢١﴿

وة ق لف ةه  نفذييالح جة مف ــكمۛشاةـي ال لةـوة عة م ـك ـلة عة مف السحة ﴾٢٢﴿ اط  م ـص  يم ـسفـرة تةقي
يق لف الحةذي وة الك   ه  يـمف ف ـذةرة ﴾٢٣﴿ ةبف الف ةففـوة الف وة ۜــ ـۛصارة ةة يلىـقة دة ونة لي ك ر  اتةشف مة

ية ول ونةـوة تنى ق  ذةا مة نف هن د  اي عف ت مف الفوة ينة ك نف قي ۛصاد  ﴾٢٤﴿ ض  ةرف ه  الف لةيف اي ۛشر ونة وة ت حف
﴾٢٦﴿ ةــق  نح االفــلف اي ةالحن  دة ــــنفـم  ع ـــلفـع ـمة نح اي ا النةـــــ وة ا يـــال  نةـمة ن ـــيــبيــر  م ـذي  ﴾٢٥﴿
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563 ﴾٦٧﴿ ِك لع وَرةو العمو سو ﴾٦٧﴿ ﴾٦٨﴿ َقَلِم وَرةو الع سو ﴾٦٨﴿

ة وه ــو ج  ينة ـالح قيكفذي وا وة ر  ةـهن لةـيـفة ا الح يــذة ذي لفـلةـفة ه  ز  الوف ا رة ة ةى سايـمح ـةـفة تفـي
اليفـق  نف الهفـت ــلف الرة مةالحن  يةـن ــكةــلةـمف اي ية الوفـنف مةــ وة ع  ﴾٢٧﴿ ع ونةـهي تةـب  ت مفـنفكم دحة

وة لفـق  ن  ه  من حف ةاــانمة الرحة هيـب  نح ﴾٢٨﴿ ۙ نةا مة ح  نف رة ير  فةمة ينة ي جي ري اف  نف الفكة ذةاب  م  يم  عة اللي
﴿٢٩﴾ق لف عة ةـه  تةــيفـلةـوة كح ونة مةـلةـعفـتةـۛسـنةاۛ فةــلفـوة ل  م ــۛض يــوة فيــنف ه ـم  ن ــيـبيـلة
﴾٣٠﴿ يف ال نف مفــت ـالرة ااؤ لــبةـالصف اي راىـغة مفكمحة مة يــفة وف نف يةأفتي ين كممة عي مة ااء  مف ب مة

لةم                 ة  الفقة ورة                 س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ة نح اي ﴿٢﴾وة اا ة  ــالنفۛت ب  مة مة بح كةن عف ۛ رة ن ون  جف ب مة ﴾١﴿ الف لةم ـنا وة ا قة مة ط  وة ۙـيةسف ر ونة
ر  فةۛست بفص  ﴾٤﴿ لنى نحةكة لةعة اي يم  ل ق ـخ  وة ظي عة ﴾٣﴿ راىَلَ لةكة يف جف ۛـمفـمة رةـغة ن ون 

ة  نح بحةكةاي نفـمةـم  ب ــلةــالعف وةـــ ه رة ﴾٦﴿ ت ون ـمةـم  الفكمـيح  ب اة فف ﴾٥﴿ ي  ۙـبفــوة ر ونة ص 
دح وا وة ﴾٨﴿ ع  فةلة ينة ت ط  بي كةذح  الفم  ﴾٧﴿ ة نف ۛضلح يل هي  عة وة ۛسبي ه  لةم   وة ينةالعف تةدي هف ب الفم 
ااء  ة شح از  مة ة مح ﴿١٠﴾هة ت ط  لة  ـعفـوة

ةـكم ۙ لح ين  هي ف  مة لحة حة ﴾٩﴿ ه  لةوف ه ـت دف ن ونةـن  فةي دف
النف ﴾١٣﴿ ت لح  دةـبة ع  ل كة عف ني ذن يم ۙـزة ﴾١٢﴿ ةاع  نح ر  مة يف تةد  ل لفخة عف ۙ م  يم  الثي ﴾١١﴿ يـنةــب  م ۙـمي
﴾١٥﴿ ذةا ت تفلنى ه  اي لةيف يةات  عة ينة نةاـان لي ة ةوح الف ير  قةالة الۛساطي ﴾١٤﴿ ال ـكف بة انة ذةامة ۜـنيـوة ينة

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

563



564

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

68-Kalem Süresi       /  Yaprak 02B Cüz 29 Süre 68 Sayfa 564

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04
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ةا نح مف اي نةاه  ا بةلةوف اا كةمة نة اۛب بةلةوف حة ۛ الصف ةة  نح ذف الفجة وا اي القفۛسم  ﴾١٦﴿ ه  م  لةى ۛسنةس  ط وم  عة رف الفخ 
ا فةطةاۛف هة لةيف اائ ف  عة نف طة  م 

بح كة رة ﴾١٨﴿ لة  وة
ن ونة تةثف يةسف ﴾١٧﴿ ا ةهة نح م  ر  ۙ لةيةصف ينة ب حي م صف

وا الن  د  اغف ﴾٢١﴿ ا ۙ فةتةنةادةوف ينة ب حي م صف ﴾٢٠﴿ تف بةحة يم  فةاةصف ري ة كةالصح ﴾١٩﴿ مف ه  ونة وة اائ م  نة
 النف
لة ﴾٢٣﴿ وا مف فةانفطةلةق  ه  ۙ وة افةت ونة يةتةخة ﴾٢٢﴿ لنى ث ك مف عة رف نف حة ت مف اي ينة ك نف مي ۛصار 

ا ة الوف فةلةمح ارة هة ﴾٢٥﴿ ا وف دة غة لنى وة د  عة رف ينةقةاد حة ري ﴾٢٤﴿ ا ةهة لةنح خ  مة يةدف ك مف الفيةوف لةيـف ين  عة كي سف م 
مف قةالة ۛسط ه   اللةمف الوف

ك مف الق لف لـة ﴾٢٧﴿ ن  بةلف ونة نةحف ر وم  حف مة ﴾٢٦﴿ اوا ةا قةال  نح ۙ اي الح ونة لةۛضا
بةلة مف فةاةقف ه  ض  بةعف ﴾٢٩﴿  قةال وا

انة بفحة اا س  بح نة ةا رة نح ةا اي ينة ك نح ظةال مي ﴾٢٨﴿ ت ۛسبح  لة ح ونةـلةوف
ى بح  عةسن ااـرة نة ﴾٣١﴿ اا يةا قةال وا يفلةنة ةا وة نح  اي

ةاكم ينة نح طةاغي ﴾٣٠﴿ لنى ض عة ونة يةتةلة  بةعف م  وة
ل كةكف ۜ ذن ذةاب  الفعة ﴾٣٢﴿ اـنفــراى م ـيفـنةاخةـد  لةـبفـالنف ي  ة نح اا اي لنـهة بح ى ـااي اغ نةاــرة ونةـب ـ رة

نحة ينةـم ـل لف اي ةقي دة تح نف مف ع  بح ه  رة ﴾٣٣﴿ بةر ۢ لةوف ة  الكف رة نخ  ذةاب  الف لةعة  وة
۟ ان واـكف ونة لةم  يةعف

ا ك مف  مة ۛ كةيفۛف لـة ونة ك م  تةحف ﴾٣٥﴿ ل  عة ينة الفةنةجف ل مي سف ۜ الفم  ينة مي ر  جف الفم  كة ﴾٣٤﴿ نحةات  يم  جة النحةعي

ك مف المف لـة ﴾٣٨﴿ ة نح ك مف اي يه  لـة ا في ۛ لةمة ونة ةر  يح تةخة ﴾٣٧﴿ ك مف المف تةاب  لـة يه  ك  ۙ في ونة ر س  تةدف ﴾٣٦﴿

مف مف ۛسلفه  اليح ه  ﴾٣٩﴿ ان  نةا اليفمة لةيف ة  عة لنى بةال غة م  اي ۙ يةوف ة  مة ين  الفق 
ة نح ك مف اي ا لـة ۛ لةمة ونة ك م  تةحف

مفـلة المف ۛ  فةلفيةأفت وا ه  ااء  كة رة مفـب  ش  اائ ه  كة رة نف ش  ان وا اي ينة كة قي ۛصاد  ﴾٤٠﴿ ل كة ۛ  ب ذن يم  عي زة
﴾٤٢﴿ مة ۛشف  يةوف كف نف يـ  نة ۛساق  عة وف عة ي دف لةى وة ود  اي ج  ۙ فةلة السح  يع ونة تةطي يةسف ﴾٤١﴿

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

564



565

بزح

﴾٢﴿

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

68-Kalem Süresi       /    69-Hakka Süresi Yaprak 03A Cüz 29 Süre 69 Sayfa 565

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

565 ﴾٦٨﴿ َقَلِم وَرةو الع سو ﴾٦٨﴿ ﴾٦٩﴿ ِة وَرةو العَحاقة سو ﴾٦٩﴿

مف ه  ق  هة قةدف تةرف ةة ۜ وة لح لةى ان واـكة ذ  نة اي وف عة ود  وة ي دف ج  ه مفالسح  ةى البفۛصار ه  عة اش  مفـخة
نيي نف فةذةرف مة ب  وة كةذح  ا يـ  ذة ۜ ب هن يث  دي مف الفحة ه  ج  ر  تةدف نف ۛسنةسف يفث  م   حة

ۙ لة ونة لةم  يةعف ﴾٤٣﴿ ونة ۛسال م 

مف المف ل ه  ـة رىا تةسف مف الجف نف فةه  م  م  رة غف ۛ مة ل ونة ثفقة م  ﴾٤٥﴿ ليي ا مف ۜ وة مف  لةه 
ة نح ي اي ين  كةيفدي تي مة ﴾٤٤﴿

رف ب  م  فةاصف بح كة ل ح كف لة رة ك نف وة تـة ﴾٤٧﴿ م ـع  المف ه  يفب  نفدة ت  الفغة كف مف يـة ب ونةـفةه  ﴾٤٦﴿

ارة ا النف تةدة لة  لةوف
ة كف مة ه  ن عف ﴾٤٨﴿ ب ـكة ۢـالف ۛصاح  ذف ح وت  وة نةادنى اي ه  ۜــمة وة ظ وم  كف

يه  تةبن بح ه   فةاجف لةه  رة عة نة فةجة م  ﴾٤٩﴿ بح  نف ـــم  ااء ــعةـالفـب  ذةـب ـن ـ لةهيــرة ه  رة م ـمةوةـوة وم ـذف
نف ية اي ة اد ـكةـوة ينة ـالح وا لةكفذي ر  ونةكة ب اةبفـل  زفـي ـفة مفۛصار ـق  ه  ﴾٥٠﴿ ينة ال حي ة الصح

﴾٥٢﴿ ا مة وة وة  ه 

ة لح ر  اي كف ينة ذ  الةمي ل لفعة ﴾٥١﴿ ا ة وا لةمح ع  رة ۛسم  كف ول ونة الذح  يةق  ةه  وة نح ۢ اي ن ون  جف لةمة

ةة                 اقح ة  الفحة ورة                  س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

بةتف ة ود  كةذح اد  ثةم  عة ة  وة عة ار  ب الفقة ﴾٣﴿ اا مة  وة
يكة رن ا الدف ۜ مة ةة  ااقح الفحة ﴾٢﴿ ا ۛ مة ةة  ااقح الفحة ﴾١﴿ ۙ ةة  ااقح اللفحة

ا ة المح ل ك وا وة اد  فةا هف يح  عة ۛصر  ب ري ۛصرف ﴾٥﴿ ا ة ود  فةاةمح ل ك وا ثةم  يةة  فةا هف ةاغ  ب الطح ﴾٤﴿

ا هة رة ة عة ۛسخح مف ۛسبف ه  لةيف ان يةةة لةيةال  عة ثةمة ۙ وة ةام  وماى اليح مة فةتةرةى ح س  وف الفقة ﴾٦﴿ ۙ ات يةة  عة
﴾٨﴿ لفـفة ى هة مف تةرن نف لةه  يةة  م  بةاق  ﴾٧﴿ ا يهة ۙى في عن مف ۛصرف ةه  اةنح از  كة جة ل  العف ۛ نةخف يةة  او  خة
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ا ۛصوف فةعة ﴾٩﴿ ااءة ف  جة عةـوة ن  وةــرف الف ه ــلةـبفـ قةنفــمةوف كةات ـتة ؤفـم ـ وة اط    ف  ۛـب الفخة ئةة 
ةا لة نح اـاي ة االفــ طة مح ااء ــغة مة ﴾١٠﴿ س  بح ولة ـرة اب ــمف الخفــذةه ـاةخةـ فةمف ــه ــرة ةى  رة ةىــيةــذة

ا لةــلةـعةـجفـنةـل  ااا ذ ن كن ذفــتة مفكمــهة يةهة تةع  ةى وة رة ﴾١١﴿ لفنةاك  مة ية مف ف يـحة ار  ۙـالفجة ة 
ض  ةرف لةت  الف ح م  ﴿١٣﴾وة خة ف ي فةا ذةا ور  ن ف  ۙ الصح  ة  دة اح  ة  وة خة نةفف ﴾١٢﴿ اع  يةة ـوة
﴾١٥﴿ مةـيةـفة قةذ ـئ ـوف اق ــعةـ وة ۙــعةـت  الفوة ة   ﴾١٤﴿ الف ةـبةال  فةــج ـوة كح ة دة تةاـد  اح ــكح ةىــةى وة دة

لةك  الفمة اى وة لن ۜ عة ا اائ هة جة ل  الرف م  يةحف وة ﴾١٦﴿ انفۛشقحةت  اء  وة ا مة ة ية السح ذ  فةه  ئ  مة ۙ يةوف يةة  اه  وة
ئ ذ  مة ونة لة يةوف ض  رة ى ت عف فن ك مف تةخف نـف م  ﴾١٧﴿ ۛش رف بح كة عة مف رة قةه  ئ ذ  فةوف مة ۜ يةوف ان يةة  ثةمة

اـفة ة نف اةمح ت  مة هي تةابةه كن يةـا ون ين  ااؤ لم  اقففةيةق ول   ب يةمي ا ـهة ؤ ن ۛكنرة تةاب يةهف ﴾١٨﴿ ة ـيةـاف ـخة
ي ةة  في نح جة ﴾٢١﴿ وة ي فةه  يۛشة  في ۙ عي يةة  اض  رة ﴾٢٠﴿ نحيي ق  النحيي ظةنةنفت  اي ۛ م لة ۛساب يةهف ح  ﴾١٩﴿

ب وا ك ل وا رة اشف يـاى وة ناي اا هة ت مف  ب مة لةفف ةام  ف يالسف ةيح الف ﴾٢٣﴿ ادةان يةة  ﴿٢٢﴾ق ط وف هة ۙ ال يةة  عة
ا ة المح نف وة ت ية مة تةابةه  ا ون ال هي ك  مة  ب ش 

ول  ي يةا فةيةق  تةني ۛ ا ونۛت لةمف لةيف تةاب يةهف ك  ﴾٢٤﴿ ال يةة  الفخة
ااالغف يـعة ننىـمة نحي ﴾٢٧﴿ ا يةا تةهة انةت  لةيف ۛ كة يةةة اض  الفقة ﴾٢٦﴿ لةمف ر  وة ا الدف ۛ مة ۛساب يةهف ح  ﴾٢٥﴿

ة يمة ث مح حي ۙ الفجة ۛصلح وه  ﴾٣٠﴿ۙ لح وه  ﴿٢٩﴾خ ذ وه  فةغ  لةكة ي هة نحي ۛ عة لفطةان يةهف س  ﴾٢٨﴿ۛ ال يةهف مة
ة نح ه  كةانة لةـاي ﴾٣٢﴿ يـث  ة في ع  مح لةة  ذةرف لفس  اـس  ل  هة اعاى فةاسف رة ع ونة ذ  ۜـۛسبف ك وه  ﴾٣١﴿

﴾٣٤﴿ لة ام  الفــلنى طةـعة ضح ــح ـية وة ۜـسفـم ـــعة ين  كي  ﴾٣٣﴿ ن ـي  م  يم ۙب الحن    ؤف ظي الفعة
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567 ﴾٦٩﴿ ِة وَرةو العَحاقة سو ﴾٦٩﴿ ﴾٧٠﴿ َمَعاِرِج وَرةو الع سو ﴾٧٠﴿

70-MEARİC SÜRESİ

ا لة يةأفك ل ه  ﴾٣٦﴿ لة  وة
ة لح ام  اي نف طةعة ۙ م  ين  لي سف غ  ﴾٣٥﴿ مة لةه  فةلةيفۛس نةاـهن الفيةوف ۙ ه  يم  مي حة

نحة ه ــاي ﴾٣٩﴿ ا مة ۙ لة وة ر ونة ت بفص  ﴾٣٨﴿ ا م  فةلة ا ا قفس  ۙ ب مة ونة ر  ت بفص  ﴾٣٧﴿ ة لح ۟ اي نة ؤ ن اط  الفخة
لة وة ﴾٤١﴿ وة اه  مة ات ـب  وة يلى مة ۜ قةلي ـر  ل  ۛشاع  وف م ـقة ۙــؤف ن ونة ﴾٤٠﴿ ل  وف ول  لةقة س  يم ۛ رة كةري
﴾٤٣﴿ يل  ـنفـتة ا رةبح  نفــم زي ينة الفعة لةمي ﴾٤٢﴿ ل  وف ا تةب قة يلى مة ۜ قةلي ن  ةـ كةاه  كح ۜـذة ر ونة
ة ث مح ﴾٤٥﴿ نةاـخةُلُ ۙـيـميـيةـب الفه  ـنفـم  ذف ن  ﴾٤٤﴿ ۙ يل  ةقةاوي ۛض الف نةابةعف لةيف لة عة وحة لةوف تةقة وة
ةه  وة نح اي ﴾٤٧﴿ ا نف فةمة ك مف م  نـف د  م  ينة الحة زي اج  ه  حة نف عة ﴾٤٦﴿ نةا طةعف ه  لةقة نف ينة  م  تي الفوة

ةه  نح اي ة  وة رة سف لةحة ﴾٤٩﴿ ةا نح اي لةم   وة ينة لةنةعف بي ك مف م كةذح  نـف ة م  النح ﴾٤٨﴿ ة  رة ك  ينة لةتةذف ةقي تح ل لفم 
﴾٥٢﴿ م  فةۛسبح حف بح كة ب اسف يم  رة ظي الفعة ﴾٥١﴿ ةه  نح اي  وة

قح  ين  لةحة الفيةقي ﴾٥٠﴿ لةى ينة عة ري اف  الفـكة

ج               ار  عة ة  الفمة ورة                س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

نة ۜ ذ ي الحن  م  ج  ار  عة الفمة ﴾٢﴿ ينة ري اف  ۙ لةه  لةيفۛس ل لفـكة ع  دةاف  ﴾١﴿ ذةاب  ۛساائ ل  ۛساةلة ۙ ب عة اق ع  وة
﴾٤﴿ ج  ر  ة  تةعف ائ كة لن ه  الفمة لةيف الرح وح  اي ي وة م  في  يةوف

ه  كةانة ار  دة قف ينة م  سي مف ۛ اللفۛف خة ۛسنةة  ﴾٣﴿

مة ك ون  يةوف تـة ﴾٧﴿ يه  نةرن ۜ وة يباى قةري ﴾٦﴿ مف ةه  نح نةه  اي وف ۙ يةرة يداى بةعي ﴾٥﴿ رف ب   فةاصف
راى يلى ۛصبف مي جة

﴾١٠﴿ لة  وة
ـةل  يم  يةسف مي ۛ حة يماى مي حة ﴾٩﴿ ك ون  تـة بةا وة ۙ ل الفج  ن  هف الفع  كة ﴾٨﴿ اء  ا مة ۙ السحة ل  هف كةالفم 
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﴾١١﴿ ذةاب  نف عة ي م  دي تـة فف وف يـة م  لـة ر  جف دح  الفم  ۜ يةوة مف ه  ونـة ر  ة بةصح ۙ يـ  ـيـه  ـئ ذ  ب ـبةـني م  وف يـة
نف مة ض  ف ي وة ةرف ۙ الف يعاى مي جة ﴾١٣﴿ ه  يلةت  فةصي ةتيي وة ۙ الح يه  وي ـف ت  ﴾١٢﴿ هي بةت  ۛصاح  ۙ وة يه  الخي وة

نف وامة ع  دف بةرة تـة الدف ﴾١٦﴿ ةى اعة ة زح ۛى نـة ـون ة ل لـشح ﴾١٥﴿ الةظنۙى هة ـة نح ۜ اي ة ﴿١٤﴾كةلح ة مح ـ  ۙ ث يه  ي نفجي
ذةا ه  اي ة سح رح  مة ة الشح ﴾١٩﴿ ة نح  اي

ل قة الف نفۛسانة ۙ خ  ل وعاى هة ﴾١٨﴿ عة مة جة ى وة عن فةاةوف ﴾١٧﴿ تةوة لحنۙىوة
ينة ةذي مف اللح ه  ﴾٢٢﴿ ة لح ۙ اي ينة ۛصلحي الفم  ﴾٢١﴿ ذةا اي ه  وة ة سح ر  مة يف ۙ الفخة ن وعاى مة ﴾٢٠﴿ۙ ز وعاى جة

﴾٢٤﴿ ينة ةذي الح يوة ال ــالمف  فاي ۙــعفـقح  مةـحة مفـه ـوة ل وم  ﴾٢٣﴿ لنى ونة ـۛص عة اائ م  مف دة ت ه  لة
ينة الحةذي مف وة ه  ﴾٢٦﴿ ينة ةذي الح م  وة ق ونة ب يةوف ين   ي ۛصدح  الدحي ﴾٢٥﴿ ائ ل  ا ة وم   ل لسح ر  حف الفمة وة

﴾٢٨﴿ ـذةاۛب  ة عة نح مفاي بح ه  ۛرة أفم ون  ر  مة يف ﴿٢٧﴾ غة ذةاب   ـنف عة مفم  بح ه  ۛرة ـق ونة ـف  ـشف  م 
ة  لح اىاي لن مف عة ه  اج  وة لةكةتف الزف ا مة الوف مة ﴾٢٩﴿ ينة ةذي الح مف وة ه  مف ل ف ر وج  ۙ ه  اف ظ ونة حة
ن  ى فةمة ائ كة  ابفتةغن ل كة فةا وللن ااءة ذن رة ه م وة ﴾٣٠﴿ مف ةه  نح ان ه مف فةا  ر  اليفمة يف ۛ غة ينة ل ومي مة

ينة الحةذي مف وة ه  ﴾٣٢﴿ ينة ةذي الح مف وة انةات ه  ةمة مف ه مف ل  ه  د  هف عة ونة  وة اع  رة ﴾٣١﴿ ۛ اد ونة الفعة
﴾٣٤﴿ ينة ةذي الح مف وة لنى ه  ۜ عة اف ظ ونة حة مف يـ  ه  تـ  ۛصلة ﴾٣٣﴿ ونة  اائ م  مف قة ادةات ه  ب ۛشهة

ال  ينة فةمة ةذي وا الح ر   كةفة
ۙ ق بةلةكة ينة عي ط  هف م  ﴾٣٥﴿ ي ائ كة في نحةات  ا وللن و ـم  جة م  رة ۜن۟كف

ع  طفمة مف ك لح  اليـة ـه  ـنف ئ  م  ر  امف ﴾٣٧﴿ ن  ن  عة عة ۙ وة ين  ينة الفـيةمي ـزي ال  ع  مة الشح  ﴾٣٦﴿

﴾٣٩﴿ ونة ــم  ـلـة عف ا يـة ة ـمح ــمف م  ـنةا ه  ـقف ـلـة ةا خة نح ۜ اي ة ﴿٣٨﴾كةلح خةـالنف ي  ة لةـدف نح ۙ ةةـجة يم  نةعي
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569 ﴾٧٠﴿ َمَعاِرِج وَرةو الع سو ﴾٧٠﴿ ﴾٧١﴿ وَرةو نووٍح سو ﴾٧١﴿

اى لن لة النف عة راى ن بةدح  يف خة ﴾٤٠﴿ ا م   فةلة بح ا قفس  ق  ب رة ۛشار  ار ب  الفمة غة الفمة ةا وة نح ۙ اي ر ونة اد  لةقة
ه مف وا فةذةرف ب وا يةخ وض  يةلفعة تحنى وة ق وا حة م  ي لة ه  مة يةوف ﴾٤١﴿ ۙ مف ه  نف ا م  مة ن  وة ينة نةحف ب وقي سف ب مة

مة  يةوف
ر ج ونة نة يةخف اث  م  دة ةجف  الف

اعاى رة مف س  ةه  اةنح لنى كة ب  اي ۙ ن ص  ونة ي وف ض  ﴾٤٢﴿ ي ۙ الحةذي ونة د  ي وعة
﴾٤٤﴿ ةى عة اش  مف خة مف البفۛصار ه  ه  ق  هة ۜ تةرف ةة  لح ل كةذ  م   ذن ي الفيةوف  كةان وا الحةذي

ونة د  ي وعة ﴾٤٣﴿

ة  ن وح                              ورة          س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ا هي م  رف النف قةوف كة النفذ  مة نف قةوف ل  م  مف النف قةبف ذةاب  يةأفت يةه  يم  عة اللي اا ة نح ۛسلفنةا اي لنى ن وحاى الرف اي
وا الن  ب د  ة اعف ۙ الحن يع ون  الطي وه  وة ق  ـة اتح وة ﴾٢﴿ م  يةا قةالة نحيي قةوف ك مف اي ير  لـة ۙ نةذي ين  بي م  ﴾١﴿

رف ف  ك مف يةغف نف لـة اى م  لن ك مف اي رف ؤةخح  يـ  وب ك مف وة ل  ذ نـ  ۜى الجة  م ۛسمحى
ة نح لة اي الحن  الجة ﴾٣﴿

بح  قةالة نحيي رة ت  اي وف ي دةعة مي لى قةوف لةيف ﴾٤﴿ ااءة لة ذةاجة ر ۢ لةوفـي  اي ة ت مف ؤةخح ونة ك نف لةم  تةعف
نحيي اي ا وة مف ك لحةمة ت ه  وف رة دةعة ف  مف ل تةغف لةه  ﴾٦﴿ مف فةلةمف ه  دف ااءايي يةز   د عة

ة لح اراى اي رة ف  ﴾٥﴿ ا نةهة ۙ وة راى
مف ه  ا انذةانـ  ۛشوف تةغف اسف مف وة الۛصرح وا  ث يةابةه  وا وة بةر  كف تـة اسف وة اوا ل  عة ي جة مف فاي ه  الۛصاب عة

ة   ـمح ـ  ــيث اي ح ن ـت  اي ـنف ــلـة مف العف ــه  لـة ﴾٨﴿ نحيي ة اي وف ث مح ۙ ت ه مفدةعة اراى هة ج  ﴾٧﴿ بةا ت كف ۛ اسف راى
﴾١٠﴿ لفت  وا فةق  ر  ف  تةغف ك مف اسف بـحة ةه  رة نح  اي

ۙ كةانة اراى ة فح غة ﴾٩﴿ ت  رف رة السف مف وة ۙ لةه  اراى رة ايسف
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د  ي مف ينة مفكمدف وة بةني ال  وة وة ب اةمف ﴾١١﴿ ـل  س  رف اءة يـ  ا مة ة يـفالسح ـلـة ۙ مفكم عة اراى رة ـدف  م 
الـة ونةكممة ج  رف تـة مف لة ﴾١٢﴿ لف عة يةجف نحةات   مفكملة وة لفجة عة يةجف ك ـمف وة ۜ لـة اراى النفـهة

ـمف ا  اللـة وف ـرة  تـة
قةكف ـلـة الحن  يفۛف خة ﴾١٤﴿ قةدف لةقة وة اراى مفكمخة الطفوة ﴾١٣﴿ حن  قةال  ۛ   وة راى

﴾١٦﴿ لة عة جة رة وة مة  الفقة
ة نح يه   ن وراى في

لة عة جة ۛس وة مف ا الشحة رة جاىس  ﴾١٥﴿ عة ات  ۛسبف وة ۙ ۛسمن بةاقاى ط 
﴾١٨﴿ ة ك مف ث مح يد  ا ي عي يهة ج ك مف في ر  ي خف ا وة رة جاىايخف ﴾١٧﴿ الحن  ك مف وة نة النفبةتـة ض  م  ةرف ۙ الف نةبةاتاى

ـ ــلـ  سف ـتـة لىكملـ  ـبـ  ا س  ــهة ــنف ـوا م  ﴾١٩﴿ الحن  ۛض ب كمـلـة لةـعةـجة وة ةرف ۙـم  الف ۛساطاى
نف رةبح قةالة ن وح   وا مة بةع  ـة اتح نيي وة ـۛصوف مف عة ه  ـة نح ال ه   اي ه  مة دف مف يةز  لـة ﴾٢٠﴿ ۟ اجاى ـجة ف 

قةـا ة ل وا وة نح ـذةر  تـة لة ﴾٢٢﴿ ــ مة واكفوة ـ ر  ۛكم ـراىكذمة ةاراى ـبح ﴾٢١﴿ ۛ ـۛساراى خة ا ايلحة ه  د  لـة وة وة
ـوۛث ـغ  لة يـة اعاىۙ  وة ـوة لة س  ى  وة داح ة  وة نح ـذةر  ۛ تـة راى سف نـة ع وقة وة يـة وة ـتـة هة لـ  لةكمان مف وة

ا ة مح ﴿٢٤﴾م  قة تةـكفلح وا ــدف الۛضــوة لة يراىۛ وة د  الــثي ةـز  يــال ـظح ة ۛضـمي لح لة لىــنة اي ﴾٢٣﴿

ــنف د ون  ـمف م  ـه  والـة ـد  ـج  مف يـة ـل وا نةاراى فةـلـة خ  الحن  فةـا دف ـ ـيخة ق واط ــر  مف ا غف ه  ـةاتـ  ـي
قةـالة وح  وة بح  نـ  ــلةىرة عة ـذة رف يــنة  لة تـة ــري ـاف  ــكة ــنة الف ض  م  ةرف الف ﴾٢٥﴿ راى النفۛصا

ــلح وا ـض  ــمف  يـ  ه  ـــذةرف نف  تـة ـــكة اي ـة نح ــــبةادةكة  اي   ع 
ة لح اوا اي ـــل ـــد  لة يـة ﴿٢٦﴾ وة ةا يح راى دة

بح  رفرة ـف   ليي  اغف
ة يح ـدة الـ  وة لـ  نف وة وة مة ت ية لـ  ـلة بةيف ناى دةخة م  ؤف م  ﴾٢٧﴿ ـراى   فةاج 

اراىكف ة فح
﴾٢٨﴿ ةا وة الـظح د  ـز  لة تـة ۜ وة ــنةات  ـؤف م  ــم  الف يــنة وة ــني ـؤف م  لفـــم  ــبةاراى  لـ  تـة ة لح ـينة اي ـمي لـ 
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72-CİN SÜRESİ
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571 ﴾٧٢﴿ وَرةو العِجننِ سو ﴾٧٢﴿

نح                       ة  الفج  ورة            س    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾١﴿ ية ق لف ة ا ونح  لةيح ةه  اي عة النح تةمة ر  اسف نة نةفة نح  م  اوا الفج  ال  ةا فةقة نح نةا اي عف  ۛسم 
ناى ان ۙ ق رف باى جة عة

ةه  النح النى وة دح  تةعة بح نةا جة رة ﴾٢﴿ ي داي لةى يةهف د  اي ةا الرح شف نح ۜ فةانمة كة لةنفوة ب هي ر  اا ن شف بح نة ۙ ب رة داى الحة
ول  ق  ـانة يـة ـه  كة ـة النح ــنةا وة ـيـه  ــلةى ۛسـفي الحن عة ﴾٣﴿ ا ة مة ۙ ةىـبةـۛصاح  ذةـخةـاتح لةداى وة لة وة

ـنف اا النف لـة ة ـا ظةــنةــنح ـة النح ـولة الف نفـــس  وة ـق  ــــنح   تـة الفــج  لةى وة الحن  عة ﴾٤﴿ ۙ ۛشطةطاى
ـه وة ـة ـال النح ـانة ر جة نة  كة ـنة م  ال  م  جة ر  وذ ونة بـ  ع  ـنح  الف نفـس  يـة الفـج  ﴾٥﴿ ۙ كةذ  باى

ـمف ظةــنح وا  ه  ـة النح اكـوة مف النف  ـمة ــتـ  ــۛث ظةــنةـنف ـعة بف الحن  لةنف يـة ﴾٦﴿ ـمف اد وه  ۙ فةـزة ــقاى هة رة
ةاوة نةا النح سف اءة لةمة ا مة ة ا السح نةاهة دف جة ل ئةتف فةوة ساى م  رة يداى حة ۙوة ۛشدي باى ه  ش  ﴾٧﴿ۙ د اى الحة
ةا النح ةا وة د  ك نح ع  ا نةقف هة نف دة م  اع  قة ۜ مة ع  مف نف ل لسحة ع  فةمة تةم   يةسف

ننة دف لةه  الف  يةج 
اباى هة ش  ﴾٨﴿

ةا النح ي لة وة راي نف ف ي الۛشرح  نةدف يدة ب مة ض  ا ري ةرف مف الف ادة ب ه  مف المف الرة بح ه  رة ﴾٩﴿ ۙ رة ۛصداى
ـا  ـة النح ۜ وة ـكة لـ  ةا د ونة ذن ـــنح م  ــونة وة ــح  ا لـ  ة ةاالـصح ــنح اائ ــقةكمم  ـرة ةا طـة ـــنح ﴾١٠﴿ ۙ رة ۛشداى

﴾١٢﴿ ا ـة النح اا وة ة  ظةــنةـــنح
ـــزة لةنف النف ـج  عف ة نـ  ض  ف ي الحن ةرف لةنف الف ه  وة زة ج  ۙ ن عف باى رة هة ﴾١١﴿ ۙ داى ق دة

﴾١٣﴿ ةا النح ا وة ة نةا لةمح عف اى ۛسم  ةا الفه دن نح ۜ انمة نف ب هي نف فةمة م  بح هي ي ؤف اف  فةلة ب رة  يةخة
ساى  بةخف

لة ۙ وة قاى هة رة
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نف ۜ فةـــمة ط ونة ا س  ةاالفـقة ـنح م  ا وة وف ة ـرح حة ائ كة تـة لن مة فةا ول ـلـة السف ونة ل م  سف ةاالفـم  ـنح ام  ـة النح وة
النف وة ﴾١٥﴿ ا الف ة المح ـــوة اس  ۙ ـط ونةـــقة ـطةــباى ةــمة حة ـنح ـهة ــجة وا لـ  ـانـ  فةــــكة ﴾١٤﴿ ۛشداى رة

ت نةه مف ﴿١٦﴾ل نةفف ـلةى وا عة ام  قة ـتـة اسف ۙ لةو  قاى ـــدة ااءى غة ـمف مة ـنةاه  ـيف ـقة ةسف ـة  لة يقة ري ـة الطح
ة النح دة وة ۛساج  الفمة ﴾١٧﴿ مةــفي ۛ وة ضفـعفـي  نفـيه  بح هي  ر ـككذ  نفــعة ر  ه  رة ل كف  يةسف

اباى ذة ۙ عة داى ۛصعة
ال ــد  وة ــبف اقةـامة عة ة ــــمح ــه  لـة ـة نح ﴾١٨﴿ حن  ـــعة  ل  ــوا   مة ـــــدف ع  ــــــــلة   تـة ۙ الحن   فة ــداى الحة

اا ق لف مة ـة نح وا اي ع  الدف ﴾١٩﴿ ۟ـــبةــه  ل ـــيفــلةـ عة ونة ـون ـك ــــ ية  ا د واــوه   كةــدف ع ـ يةالحن  ۜ داى
﴾٢١﴿ نحيي  ق لف اي

ا ل ك  لة ى لةك مف المف  ۛضراح
لة  وة

ۛشداى رة ﴾٢٠﴿ بحيي ارة لة ا  وة ك  ب هي ر  داى ا شف الحة
ـــنة ـــــد  الحن  م  ــــــنف د الحة ــــدة م  ـــنف الج  لـة ــــهي   وة ونـ  نف نحيي لـة لف اي ـي قـ  ني ـيرة جي يـ 
ـلة غاى  ة بـة لح نةاي ــــــص   الحن  م  ـــعف ــــــنف  يـة ۜ  وة مة ـــهي وة ر  ۛسـا لة تـ  ﴾٢٢﴿ ۙ داى لفتةحة م 

اى ــتحن ذةا حة ا اي الوف رة ﴾٢٣﴿ ة ولة الحن س  رة جةه ـوة ة لةه  نةارة ةـهةـ فةا نح بة مةـنح ااال يهة ينة في ال دي ۜـخة داى
لف نف قـ  ي اي راي الدف ﴾٢٤﴿ ا  مة

ونة د   ي وعة
ونة لةم  نف فةۛسيةعف ف  مة عة  الضف

راى  نةاص 

القةلح   وة
داى دة عة
ال م  يفب  فةـلة عة ر  الفغة ي ظفه  ﴾٢٥﴿ يب  ا القةري  مة

ونة د  ه   ل ـعةـجفـيةالمف  ت وعة يلـة اي ح ب ـداى رة المة
ة لح ــن اي ـنف مة ـل ك  م  سف ه  يـة ـة نح ـول  فةـا  س  ـنف رة ـى م  ـضن تـة ارف ﴾٢٦﴿ لنى ا عة هي ب  يف ۙ غة داى الحة

لةمة ـيةعف ت  النف قةـدف لـ  وا ر ۛسالة البفـلةغ  ﴾٢٧﴿ ـن  يف ۙ بـة ۛصـداى ـهي رة ـلفــف  ـنف خة م  يفـه  وة دة يـة
﴾٢٨﴿ ــمف  ه  بحـ  ـــدة داىرة ء  عة ة ۛشـيف ى ك ــلح ــصن الحف ــمف  وة ـدة يفـه  ا لـة ـاطة  ب ــمة الحة  وة
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573 ﴾٧٣﴿ ِل منِ زة وَرةو العمو سو ﴾٧٣﴿

ل                          مح  ة زح ة  الفم  ورة     س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

﴾٣﴿ ا ه  فة انف ن صف ه  ق صفـالو  نف ۙ م  يلى قةلي ﴾٢﴿ لة ق م  ةيف  الح
ة لح ۙ اي يلى قةلي ﴾١﴿ اا االف ية ۙـاليح هة ل  مح  ة زح م 

نحة ﴿٥﴾اي ةا نح ي اي  ۛسن لفقي
لةيفكة لى عة ۜ قةوف يلى ثةقي ﴾٤﴿ دف الوف ه  ز  لةيف تح ل  عة رة اننة وة رف ۜ الفق  يلى تي تةرف

ة نح ار  ف ي لةكة اي ةهة ۜ ۛسبفحاى النح يلى طةوي ﴾٦﴿ ئةةة ل  نةاش  ةيف ية الح ـاى الۛشدح  ه  طف م  وة وة القف ۜ وة يلى قي
بح  ق  رة ر  شف ب  الفمة ر  غف الفمة وة ﴾٨﴿ ك ر  اذف مة  وة بح كةاسف ةلف رة تةبةتح ه  وة لةيف ۜ اي يلى تي تةبف ﴾٧﴿

رف ـب  اصف لنى وة ا عة ول ونة  مة مفيةق  ه  رف ـج  اهف وة ﴾٩﴿ ـوة ه  ة هة ايلح لن اي ا ه  وة لة ـذف ـخ  ـة ـيـلىـكفةـاتح
﴾١١﴿ نيي ذةرف ينة وة بي كةذح  الفم  ة  ا ولل ي وة مة مف النحةعف لفه  هح  مة يلى وة قةلي ﴾١٠﴿ راى جف يلى هة مي جة
مة يةوف ﴾١٣﴿ اماى طةعة ة  ذةا وة ة اباى غ صح ذة عة يماى وة اللي ﴾١٢﴿ ة نح اا اي يفنة كةالى لةدة ۙ النـف يماى حي جة وة

اا ة نح اا اي ۛسلفنة الرف ﴾١٤﴿ ض  ةرف ج ف  الف بةال  تةرف الفج  كةانةت  وة بةال  وة يلى الفج  هي يباى مة ثي كة
ى ﴿١٥﴾فةعةصن ك مف لةيـف ولى اي س  داى رة ك مف ۛشاه  لةيـف اا عة اا كةمة ۛسلفنة لنى الرف نة اي وف عة رف ۜ ف  ولى س  رة

ونة فةـكةيفۛف ةق  نف تةتح ت مف اي رف ـفة كة ﴾١٦﴿ ن  وف عة رف ولةف  س  نةاه ـ فةاةخة الرحة يلىـالخف ذف بي ذاىوة
ااء  مة ة ر  اللسح ط  نففة ۜ م  ه  كةانة ب هي د  عف ع ولى وة فف مة ﴾١٧﴿ ماى وف ل  يـة عة جف يـباىۗ يـة انة شي لفدة الفو 

﴾١٩﴿ ة هن نح هي تةـــاي ة ۛ ـــكن ذفـــــذ  ةـفة رة نف ۛشااءة اتح لنى ـــخةـــمة بح هي ذة اي ۟يــبيــــ ۛسرة لى ﴾١٨﴿
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74-MÜDDESİR SÜRESİ

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

73-Müzemmil Süresi       /    74-Müddesir Süresi Yaprak 07B Cüz 29 Süre 74 Sayfa 574

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٧٣﴿ ِل منِ زة وَرةو العمو سو ﴾٧٣﴿ ﴾٧٤﴿ ثنِِر دة وَرةو العمو سو ﴾٧٤﴿ 574

ـنف ننى م  وم  الدف لةم  النحةكة تةق  ل  ث ل ثةي  يةعف ةيف ة  الح اائ فة طة ل ثةه  وة ـ  ث ه  وة فة صف نـ  وة ة نح بحةكة اي رة
ر  دح  لة ي قة ةيف ل مة النف لةنف الح ۜ عة ارة ةـهة النح وه  فةتةاۛب وة ص  تـ حف نة ۜ  م  ـعةكة ينة مة الحن الحةذي وة

ا ؤ ن رة ا فةاقف رة مة ة نة تةيةسح ۜ م  انن  رف ل مة الفق   عة
 النف

ك ون  ك مف ۛسيـة نـف ۙى م  ضن رف  مة
ونة ر  انخة وة ك مف لةيـف عة

ض  ةرف  الف
ونة تةغ  نف يةبف ل  م  ۙ فةضف ر ونةالحن  انخة   وة

ات ل ونة ي ي قة يل  في ۛسبي ب ونة ر  ف ي يةضف
ا امة ؤ ن ـرة ه ۙ  فةاقف ـنف م  رة ة يةـسح ـواتـة ض  ــر  القف ــوةة وة كن ة وا الزح تـ  ان ـلنوةة وة ة وا الصح يـم  القي وة الحن  

ةنفـف س  وا ل  م  ـدح  ـقة ـ  ات مة ۛسناىۜ وة ضاىحة ـدةكمقةـرف ـنف وه  ع  ـد  ج  تـة ـر  ـيف ـنف خة مف م  ة الحن
﴾٢٠﴿ يفراىالحن  خة ـوة وا  ه  ر  ـف  تةغف اسف راىۜ وة ظةمة الجف العف ۜ وة ة ةالحن نح ة  اي يم  الحن حي ور رة ف  غة

ثح ر                   ة دح ة  الفم  ورة               س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

زة الرح جف وة ﴾٤﴿ ث يةابةكة ۙ وة رف فةطةهح  ﴾٣﴿ بحةكة رة ۙ وة رف بح  فةـكة ﴾٢﴿ ۙ ق مف رف فةاةنفذ  ﴾١﴿ اا ا ية ۙ اليح هة ثح ر  ة دح الفم 
﴾٨﴿ رة فةا ذةا ۙ ف ي ن ق  ةاق ور  النح ﴾٧﴿ بح كة ل رة ۜ وة رف ب  فةاصف ﴾٦﴿ لة ن نف وة ۙ تةمف ر  ث  كف تـة تةسف ﴾٥﴿ ۙ فةا رف ج  هف

نيي نف ذةرف مة ت  وة لةقف خة ﴾١٠﴿ لةى ينة عة ري اف  ر  الفـكة يف ير  غة يةسي ﴾٩﴿ ل كة ذ  فةذن ئ  مة م  يةوف ۙ يةوف ير  سي عة
ت  دف هحة مة ۙ لةه  وة يداى هي تةمف ﴾١٣﴿ ينة بةني ۙ وة ه وداى ش  ﴾١٢﴿ لفت  عة جة  لةه  وة

الى ۙ مة وداى د  مف مة ﴾١١﴿ ۙ وة يداى حي
﴾١٧﴿ ه  ق  ه  ۜ ۛسا رف وداى ۛصع  ﴾١٦﴿ ۜ ة ةه  كةلح نح  اي

نيةات نةا كةانة ۜ ل  يداى ني عة ﴾١٥﴿ ة ع  ث مح  يةطفمة
ۗ النف يدة الزي ﴾١٤﴿
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575 ﴾٧٤﴿ ثنِِر دة وَرةو العمو سو ﴾٧٤﴿

ة ۙ ث مح نةظةرة ﴾٢٠﴿ ة ۙ كةيفۛف ق ت لة ث مح رة ة قةدح ﴾١٩﴿ ت لة ۙ كةيفۛف فةق  رة ة قةدح ﴾١٨﴿ ةه  نح ةرة اي ۙ فةـكح رة ة قةـدح وة
ة لح اا اي ذة الة اينف هن ر  فةقة حف س  ﴾٢٣﴿ ة بةرة ث مح ۙ الدف بةرة كف تـة اسف وة ﴾٢٢﴿ ة بةۛس ث مح ۙ عة بةۛسرة وة ﴾٢١﴿

﴾٢٧﴿ اا مة  وة
يكة رن ا الدف ۜ مة ر  ۛسقة ﴾٢٦﴿ يه ۛسا  لي رة صف ۛسقة ﴾٢٥﴿ نف اا اي ذة  هن

ة لح ل  اي ۜ قةوف الفبةۛشر  ﴾٢٤﴿ ۙ ي ؤف ثةر 
لف عة اجة مة اـوة انة ﴾٣٠﴿ ا هة لةيف ةة عة عة ۜ ت سف ۛشرة عة ﴾٢٩﴿ ة  احة ة وح ۛ لـة ل لفبةۛشر  ﴾٢٨﴿ ي لة لة ت بفقي ۛ وة ر  تةذة

ة لح ينة اي ةذي تفنةةى ل لح ف  ة لح تةه مف اي ة ـدح ـلفـنةا ع  ـعة اجة مة ةى  وة ـكة اـئ  لن  مة
ۙكف وا ر  ـفة اۛب حة ةار  الصف النح

تةاۛب دةادة  الفـك  زف يـة ينة وة ذي ـة  الح
اناى يمة اوا اي ن  تةاۛب انمة رف يـة لة وة نة تةيفق  ينة ل يةسف ةذي وا الح تـ  ا ون

ۙ ن ونة م  ؤف الفم  ولة  وة وة يةـق  ي لـ  ينة في رةض  الحةذي مف مة ل وب ه  قـ  تةاۛب ت وا الفـك  ينة ا ون ةذي الح
ل كة ـذن ـثةلىۜ كة ـذةامة هن  بـ 

لح  ض  ـنف يةۛشااء الحن  يـ  ادة  مة اا الرة اذة ــر ونة مة ـا ف  ــكة الف الحن وة
ـن ودة لةم  ج  عف ايـة مة بح كة وة ى رة رن كف ة ذ  لح ية اي ا ه  مة ۜ وة ـوة ة ه  لح اي ۜ نف يةۛشااء  ي مة دي ـهف يـة وة

﴾٣٤﴿ ال بفح ـوة اا  صح  ذة ۙ اي رة فة السف ﴾٣٣﴿ ل  ةيف الح ذف وة ۙ اي بةرة الدف ﴾٣٢﴿ ة ۙ كةلح ر  مة الفقة وة ﴾٣١﴿ ۟ل لفبةۛش ۜر
نف ك مف  ۛشااءة ل مة ـنـف  م 

مة النف ة دح تةقة يـة ﴾٣٦﴿ يراى ۙ  نةذي ل لفبةۛشر  ﴾٣٥﴿ ا ةهة نح دةى اي ۙ لة حف الفـك بةر 
﴾٣٩﴿ ا ة لح اۛب اي حة ۜ  الصف ين  الفيةمي ﴾٣٨﴿ س  ك لح  ا نةفف ۙ ۛسبةتفكـ ب مة ينةة  هي رة ﴾٣٧﴿ ۜ يةتةاة الوف رة ة خح
﴾٤٢﴿ ا كةك مف مة ي ۛسلـة رة في ۛسقة ﴾٤١﴿ ن  ۙ عة ينة مي ر  جف الفم  ﴾٤٠﴿ ي ۜ  في نحةات  ۙ جة ل ونة يةتةۛسااءة

ةا ك نح نةخ وض  وة ﴾٤٤﴿ لةمف م  نةك  وة ۙ ن طفع  ينة كي سف الفم  ﴾٤٣﴿ نة نةك  لةمف قةال وا ۙ م  ينة ۛصلحي الفم 
﴾٤٧﴿ اى تحن ۜ التنينةا حة ين  الفيةقي ﴾٤٦﴿ ةا ك نح ب  وة كةذح  م  نـ  ۙ ب يةوف ين  ح الدي ﴾٤٥﴿ عة ۙ مة ينة اائ ضي الفخة

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

575



576

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

74-Müddesir Süresi       /    75-Kıyamet Süresi Yaprak 08B Cüz 29 Süre 75 Sayfa 576

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٧٤﴿ ثنِِر دة وَرةو العمو سو ﴾٧٤﴿ ﴾٧٥﴿ َمِة ِقيى وَرةو الع سو ﴾٧٥﴿ 576
بزح

اة﴿٤﴾ مف كة ةه  نح ﴾٤٩﴿ ا مف فةمة ن  لةه  ة  عة رة ك  ۙ التحةذف ينة ضي ر  م عف ﴾٤٨﴿ ا مف فةمة ه  ع  فة ة  تةنف اعة ۜ ۛشفة ينة عي اف  ة الشح
يد  بةلف  ي ري

ئ  ك لح  ر  مف امف ه  نف تنى النف م  ي ؤف ﴾٥١﴿ تف نف فةرحة ۜ م  ة  رة وة قةسف ﴾٥٠﴿ ر  ۙ ح م  ة  رة ف  تةنف م سف
نف ۛشااءة فةمة ﴾٥٤﴿ ا ة ةه  كةلح نح ۛ اي ة  رة ك  تةذف ﴾٥٣﴿ ۜ ة  كةلح

 بةلف
اف ونة لة ۜ يةخة ةة رة نخ  الف ﴾٥٢﴿ فاى ح  ۙ ص  ةى رة ة نةشح م 

﴾٥٦﴿ ا مة ك ر ونة وة  يةذف
ا ة لح ۜ يةۛشااءة النف اي وة الحن  ل  ه  ى الهف ون ةقف ل  التح الهف ة  وة رة ف  غف الفمة ﴾٥٥﴿ ۜ ه  ذةكةرة

ة                  مة ين ة  الفق  ورة               س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ۛسب  ال يةحف ﴾٢﴿ ا لة م  وة ــس  س  ا قف ةـفف ة  ب النح امة ة ةوح الـلح ﴾١﴿ ا م   لة ـس  م  ا قف ۙ ب يةوف ـة  مة ـين الفـق 
يد  بةلف ي ري ﴾٤﴿ ينة بةلنى ري اى قةاد  لن  عة

ية النف بةنةانةه  ن ۛسوح  ﴾٣﴿ ةنف الف نفۛسان  عة اللح مة ۜ نةجف ه  ظةامة ع 
قة فةا ذةا ۙ بةر  الفبةۛصر  ﴾٦﴿ ـةل  ةانة يةسف م  اليح ۜ يةوف ة  مة ين الفق  ﴾٥﴿ رة الف نفۛسان  ج  ۛ ل يةفف ه  امة المة

ول   يةق 
ئ ذ  الف نفۛسان  مة يةوف ﴾٩﴿ عة م  ج  س  وة مف ۙ الشحة ر  مة الفقة وة ﴾٨﴿ ۛسۛف خة ۙ وة ر  مة الفقة ﴾٧﴿

ةؤ  نةبح ايـ  ﴾١٢﴿ لنى بح كة   اي ئ ذ   رة ۜ  يةوف مة ـرح  قة تـة سف الفم  ﴾١١﴿ ة ۛ لة كةلح رة زة وة ﴾١٠﴿ ۛ اليفنة رح  فة الفمة
﴾١٤﴿ يرة ۙ بةصي ة  لنى الف نفۛسان  بةل  هي عة س  نةفف ﴾١٣﴿ ئ ذ  الف نفۛسان  مة ا يةوف مة ب مة ة ۜ قةدح رة ة الخح وة

ة نح نةا اي لةيف ه  عة عة مف جة ﴾١٦﴿ ۜ ب هي كف لة رح  لة ل ۛسانةكة ب هي ت حة جة ل تةعف ﴾١٥﴿ لةوف ى وة ۜ اللفقن ه  يرة اذي عة مة
﴾١٩﴿ ـنةا يف ـلـة ة عة نح ة اي مح ـ  ۜ ث ه  يةانـة بـة ﴾١٨﴿ ذةاـفة أفنةــقة ا  ة اه ـرة نةـ ق عفـب ـ فةاتح ان ۛـرف ه  ﴾١٧﴿ ق رف ۛ وة نةه  ان
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577 ﴾٧٥﴿ َمِة ِقيى وَرةو الع سو ﴾٧٥﴿ ﴾٧٦﴿ نعَساِن ِ وَرةو الع سو ﴾٧٦﴿

76-İNSAN SÜRESİ

﴾٢٢﴿ وه  ئ ذ  و ج  مة ۙ يةوف ة  رة نةاض  ﴾٢١﴿ تةذةر ونة ۜ وة ةة رة نخ  الف ﴾٢٠﴿ ة  كةلح
 بةلف

بح ونة ۙ ت ح  لةةة اج  الفعة
﴾٢٥﴿  تةظ نح 

 النف
لة عة ا ي فف ۜ ب هة ة  فةاق رة ﴾٢٤﴿ وه  و ج  ئ ذ  وة مة ۙ يةوف ة  رة بةاس  ﴾٢٣﴿ لنى ا اي بح هة ۛ رة ة  رة نةاظ 

﴾٢٨﴿ ة ظةـنح ه  وة ـة ۙ النح اق  رة الفـف  ﴾٢٧﴿ يلة ۔ وة قي نف ۙ مة اق  رة ﴾٢٦﴿ ا ة ذةا  كةلح ت  اي ۙ بةلةغة اق ية ةرة التح
قة فةلة ة ۛصدح ﴾٣٠﴿ لنى  اي

بح كة ئ ذ   رة مة ۛساق ۜ ۟ يةوف الفمة ﴾٢٩﴿ الفتةفحةت  اق  وة ة ۙ السح اق  ة ب السح
لنى  الوف

لةكة ﴾٣٣﴿ ة ۛب ث مح اى ذةهة لن ل هي اي طحنۜى الهف يةتةمة ﴾٣٢﴿ نف لنـك  لحنۙى كةذحةۛب وة تةوة وة ﴾٣١﴿ لة ۛصلحنۙى وة
﴾٣٦﴿ ۛسب   الف نفۛسان  اليةحف

 النف
كة ۜى ي تفرة دى س  ﴾٣٥﴿ ة لنى ث مح لنۜى لةكة الوف فةاةوف ﴾٣٤﴿ لنۙى فةاةوف

لة عة ﴿٣٨﴾فةجة ة ةى كةانة ث مح لةقة لةقة عة ۙى فةخة فةۛسوحن ﴾٣٧﴿ ةى يةك  اللةمف نف ن طففة ن يح  م  ۙى مة نن ي مف
﴾٤٠﴿ ل كة ۛسيفاللة ر  ذن اد  اى ب قة لن ي ية النف عة تنى ي حف وف الفمة ﴾٣٩﴿ ه  نف ن  م  يف جة وف رة الزحة ةكة ۜى الذح الف نفثن وة

ة  الف نفۛسان                     ورة         س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ةا نح نةاـلةـخة اي قف ﴾١﴿ لف لةى التنى هة ين  الف نفۛسان  عة نة حي ر  م  هف ة ك نف لةمف الدح  يـة
ـاى  ۛشيف

ك وراى ذف مة
ةا نح يفنةاه  اي دة هة ﴾٢﴿ نف الف نفۛسانة ة  م  ۗ ن طففة ۛشاج  يه  المف تةلي لفنةاه  نةبف عة  فةجة

يعاى يراى ۛسمي بةصي
اا ة نح نةا اي تةدف ينة العف ري اف   ل لفـكة

ل لة س   ۛسلة
لى لة الغف وة ﴾٣﴿ يلة بي ة ا السح ة مح  اي

راى ا ۛشا ك  ة مح اي وراى وة كةف 
﴾٥﴿ ة نح ارة اي ةبفرة ب ونة الف رة ـأفس  يةشف نف كة ۛ م  ـاف وراى اكة ـهة اج  زة ـانة م  كة ﴾٤﴿ يراى ۛسعي وة
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﴾٧٦﴿ نعَساِن ِ وَرةو الع سو ﴾٧٦﴿ 578

ةــذف ونة ب الـنح وفـ  ر  يـ  ﴾٦﴿ ـناى ـيف بةاد   عة اع  ب  ب هة رة ر والحن يةشف ـجح  فة يراى  يـ  جي فف ا تـة نةهة
ونة م  ي طفع  امة وة ةعة لنى الطح هي عة بح  ح  ﴾٧﴿ اف ونة  يةخة ماى وة يراى  كةانةيةوف تةطي ه  م سف ۛشرح 

ا نحةمة ك مف اي م  ه  ن طفع  جف  الحن  ل وة
يد  لة ك مف ن ري نـف ااءى  م  زة جة ﴾٨﴿ يناى كي سف  م 

يماى يةتي يراى وة السي وة
م  يه  قن الحن  فةوة ﴾١٠﴿ ةا نح اف  اي نف نةخة بح نةا م   رة

ماى  يةوف
ب وساى  عة

يراى طةري قةمف ﴾٩﴿ لة ك وراى وة ش 
ـمف يه  ـزن جة ا  وة وا ب مة ةةى ۛصـبةر  نح جة ﴾١١﴿ ة  ۛشرح

ل كة م  ذن ةى الفيةوف رة مف نةضف يه  لةقحن ۛ وة وة وراى ر  س 
ينة ـي ك  ة تـح ا م  يهة لةى في اائ ك ۛ عة ةرة نة   لةالف وف ايةرة يهة  في

ساى  ۛشمف
لة ۛ وة يراى ري هة مف زة ﴾١٢﴿ۙ يراى ري حة وة
طةاف  يـ  مف وة ـه  ـلةيف عة ﴾١٤﴿ دةان يةةى مف وة ه  لةيف ا عة ل هة لة ذ لح لةتف ظ  ا  وة يلى ق ط وف هة لي تةذف ﴾١٣﴿

ـنف م  يرة اري ا قةوة ر وهة ة ـة  قةـدح ة ـضح ف  ﴾١٥﴿ ن يةة  نف ب ان ة  م  ة اب  ف ضح ـوة الكف ۙ كةانةتف  وة ا يرة اري قةـوة
ناى يف ا عة يهة ى في ت ۛسمحن ﴾١٧﴿ نة وف قة ي سف ا وة يهة  في

أفساى اكةانة  كة هة اج  زة ۛ م  يلى بي نفجة زة ﴾١٦﴿ يراى دي تةقف
يةط وف  مف وة ه  لةيف ان  عة لفدة ۛ و  ونة لحةد  ذةا م خة مف اي اليفتةه  مف رة تةه  بف س  حة ﴾١٨﴿ يلى ۛسلفۛسبي

مف ال يةه  ث يةاب  عة ﴾٢٠﴿ ذةا اي اليفۛت وة ة رة اليفۛت ثةمح يماى رة لفـكاى نةعي م  يراى وة بي كة ﴾١٩﴿ اى ل ؤل ث وراى ل ؤف نف مة
اوا ــلح  ح  ق   وة ـرة بف ـتـة ايسف ر وة ۛ  خ ضف ـة  ة ـضح نف ف  م  رة مفالۛساو  يه  ۛسـقن بح ه مف وة رة ــد س  نف س 

﴾٢٢﴿ ة نح ذةا اي  هن
ك مف كةانة ااءى لـة زة كةانة جة ك مف وة يـ  ۟ ۛسعف ك وراى شف مة ﴾٢١﴿ اباىطة وراىـۛشرة ه 

ـرف ـب  ـم   فةاصف ـكف ح  بح كةلـ  رة ﴾٢٣﴿ ـنةا لف ة زح ـن  نـة حف ةانـة نح ـكة اي يف ـلـة اننة عة رف ۛالفق  يـلى ــزي ـنف  تـة
﴾٢٥﴿ ك ر  اذف مة وة  اسف

بح كة ةى رة رة كف ۛ بـ  يلى الصي وة ﴾٢٤﴿ لة عفـت  وة مف ط  ه  نف ث  م  ۛ الوف ماىـان وراى كةف 
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76-İnsan Süresi       /    77-Mürselad Süresi Yaprak 10A Cüz 29 Süre 77 Sayfa 579

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

579 ﴾٧٦﴿ نعَساِن ِ وَرةو الع سو ﴾٧٦﴿ ﴾٧٧﴿ َسَلِت رع وَرةو العمو سو ﴾٧٧﴿

ة نح ء  اي ا اؤ للة  هن
بح ونة لةةة ي ح  اج  الفعة ﴾٢٦﴿ نة م  ل  وة ةيف دف الح ج  ه  لةه  فةاسف ۛسبح حف لى وة يلى لةيف طةوي

ن  مف نةحف نةاه  لةقف اا خة نة دف ۛشدة ۛ وة مف ه  رة ذةا السف اي وة ﴾٢٧﴿ ونة يةذةر  مف وة ه  ااءة رة  وة
ماى يلى يةوف ثةقي

ة نح هي  اي ـذ  ۛ   هن ة  ـرة نف  تةذف ك  ذة ۛشااءة فةـمة خة لنى اتحـة اي ﴾٢٨﴿ ئفنةا اا ش  ـنة لف ة مف بةدح ثةالةه  يلى المف تةبفدي
النف ا ة لح نة اي ۛشااؤ ن اتـة مة ۛشااءة وة ۜ يـة ةالحن  نح ة  اي  كةانة الحن

يماى لي يماىۗ عة كي حة ﴾٢٩﴿ بح هي يلى رة ۛسبي
﴾٣١﴿ ل  خ  نف ي دف ي يةۛشااء  مة ۜ في هي ت  مة حف ينة رة ةال مي الظح  وة

ة دح مف العة اباى لةه  ذة  عة
يماى اللي ﴾٣٠﴿

ت             ۛسلة رف ة  الفم  ورة           س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ات  رة النحةاش  ۙ وة راى نةشف ﴾٢﴿ ات  فة اص  ۙ فةالفعة فاى صف عة ﴾١﴿ ت  ۛسلة رف الفم  ۙ وة فاى رف ع 
ا نحةمة اي ﴾٦﴿ ذف ۙ راى الوف ع  ن ذف راى ﴾٥﴿ لفـفةالف يةاـم  كف ت  ق  ۙـذ  راى ﴾٤﴿ قةات  ار  ۙ فةالففة قاى فةرف
ذةا اي ﴿٩﴾وة ذةا اي اء  وة ا مة ة ۙ السح تف جة ف ر  ﴾٨﴿ ذةا وم  فةا  ۙ النح ج  ۛستف ط م  ﴾٧﴿ ونة د  ۜ ت وعة اق ع  لةوة

م  ۛ ل يةوف ل  صف الففة ﴾١٢﴿ ةيح  م  ل  ۜ يةوف لةتف ا جح  ﴾١١﴿ ذةا اي  وة
ل  ۜ الرح س  ا قح تةتف ﴾١٠﴿ بةال  ۙ الفج  تف فة ن س 

﴾١٥﴿ يف ئ ذ ــية  ل ـوة مة ينة ذح ـكةـم ـل لف   وف بي ﴾١٤﴿ اا  مة رن  وة ا يكة الدف م    مة  يةوف
ۜـفةــالف ل  صف ﴾١٣﴿

﴾١٧﴿ ينة ـــري ن خ  ـم  الف ـــه  ـع  ـتفــب  ة نـ  ــمح ـ  ث ﴾١٦﴿ ۜ ـــيــنة ة لي ة وح ـــــل ـك  الف ــــــهف ـــمف نـ  اللـة
﴾١٩﴿ ـينة بي ـذح  ـكة لفـم  ـذ  لـ  ــئ  مة وف يفــل  يـة وة ﴾١٨﴿ عةـكة ل كة نةفف يـم ـ ب الف ل ـذن ر  مي نةـجف
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Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

77-Mürselad Süresi       /  Yaprak 10B Cüz 29 Süre 77 Sayfa 580

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٧٧﴿ َسَلِت رع وَرةو العمو سو ﴾٧٧﴿ 580

لنى ر  اي قةدة ﴾٢١﴿ لفنةاه  عة ي فةجة ار  في ۙ قةرة ين  كي مة ﴾٢٠﴿ ك مف اللةمف ل قف نف نةخف  م 
ا ۙ ء امة ين  هي مة

﴾٢٤﴿ يفل  ينة وة بي كةذح  ئ ذ  ل لفـم  مة يةوف ﴾٢٣﴿ نةاۗ رف دة مة    فةـقة  فةن عف
ر ونة اد  الفقة ﴾٢٢﴿ ۙ ل وم  عف مة

لفنةا عة جة ا وة يهة ية في اس  وة رة ﴾٢٦﴿ ااءى ية ۙ الحف اتاى وة المف وة ﴾٢٥﴿ ل  اللةمف عة ۛض نةجف ةرف ۙ الف اتاى ك فة
﴾٢٨﴿ ينة بي كةذح  ئ ذ  ل لفم  مة يفل  يةوف ﴿٢٧﴾وة ات  خة قة ۛشام  السف نةاـوة ااءى مفكم يف ۜـف  مة اتاى رة
ي ـــلح  ذي لنـى ظ  اوا  اي ــــطةـــل ــق  نف اي ﴾٢٩﴿ لنى اوا اي نفطةل ق  ا اي ـت مف كم   مة ۛ ب هي  نف ب ونة ــذح  ــكة ـ  ت
ر  ۛشـرة ي بـ  مي ـرف اتـة هة ـة نح ﴿٣١﴾اي يل  لة  ظةلي

لة ي وة ني نة ي غف ۜ م  ب  ةهة اللح ﴾٣٠﴿ ۙ ثةلنث  ب  عة ش 
﴾٣٤﴿ ـئ ذ  مة وف يفل  يـة ينة وة بي ـذح  كة ل لفـم  ﴾٣٣﴿ ةه  اةنح الةت  كة مة ۜ ج  ر  فف ص  ﴾٣٢﴿ ۛ ر  ـصف ـالفـقة كة
﴾٣٦﴿ ـمف  ــه  ــؤف ذةن  لـة لة يـ  ونة وة ر  ــذ  ــــتـة فةــيةــعف ﴾٣٥﴿ ـذةا ۙ هن ـونة ــق  ـط  نف يـة م  لة ـــــوف يـة

ا ذة م  هن ۛ  يةوف ل  صف نةاك مف الففة عف مة ينة جة لي ة ةوح الف وة ﴾٣٧﴿ ينة بي ــذح  ـكة ـذ  ل لفـم  ـئ  مة وف يفـل  يـة وة
﴾٤٠﴿ يف ئ  ل ـوة مة كةـل لف ذ ـيةوف ۟ــيـذح  بيـم  نة ﴾٣٩﴿ ون ـكف مفـك ـلة انةـكة فةا نف يد  كي د  فـة يف ﴾٣٨﴿

ك ل وا ﴾٤٢﴿ ا فةوة اـم  هة كنوة ة ۜ مح ونة تةه  يةشف ﴾٤١﴿ ة الفم  نح ينةـاي ةقي ي تح ل    في لة ع  ظ  ۙـي ـوة ون 
﴾٤٤﴿ ةا نح  اي

ل كة ز ي كةذن ينة نةجف ني س  حف الفم  ﴾٤٣﴿ ب وا رة اشف  وة
يـاى ناي ا هة ت مف ب مة  ك نف

ل ونة مة تةعف
﴾٤٦﴿ تةـكم ةـل واوة تح ةـمة نح يلى اي واقةلي ونة مفـك ـع  م  ر  م جف ﴾٤٥﴿ يفل  ئ ذ  وة مة ينة يةوف بي كةذح  ل لفم 
﴾٤٨﴿ ـم  ارف ه  ـيلة لـة ذةا قي اي ـرفكـوة  ـع وا لة يـة

ونةكف ع  ﴾٤٧﴿ يفل  ئ ذ  وة مة ينة يةوف بي كةذح  ل لفم 
٥٠﴿ ـــــن ونة م  ـــؤف ه  يـ  ــدة ـعف يـث  بـة ـــدي ــاةيح  حة فةـــب  ﴾٤٩﴿ يفل  ئ ذ  وة مة ينة يةوف بي كةذح  ل لفم 
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الجزء

﴾٣٠﴿
78-NEBE' SÜRESİ

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

78-Nebe Süresi       /  Yaprak 01A Cüz 30 Süre 78 Sayfa 581

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

581 ﴾٧٨﴿ وَرةو النةَبِأ سو ﴾٧٨﴿

ةبةأ                          ة  النح ورة           س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ي مف اللحةذي يه  ه  ۜـم  في ونة تةل ف  خف ﴾٢﴿ ن  ۙ عة يم  ظي ةبةأ  الفعة النح ﴾١﴿ ة مح ۛـية عة ل ونة تةۛسااءة
ل ـنة اللةمف عة ۛض جف ةرف ۙ الف اداى هة م  ﴾٥﴿ ةـث  ة مح ونةـۛس كةلح لةم  يةعف ﴾٤﴿ ة ۛس ۙـيةعفـكةلح ونة لةم 

جة مةـلفـعةـوة ك مفـنةا نةوف ﴾٨﴿ خة ۙـلةـوة اجاى وة نةاك مف الزف قف ﴾٧﴿ الف تةاداى ـوة بةالة الوف ج  ﴾٦﴿

نةا بةنةيف ﴿١١﴾وة ة لفنةا النح عة جة اشاى ـوة عة مة ارة هة ﴾١٠﴿ لة ةيف لفنةا الح عة جة ۙـل  وة بةاساى ﴾٩﴿ ۙ بةاتاى س 
النف لفــوة نةـم  نةاـزة ﴾١٣﴿ لفنةا عة جة اجاىـس  وة اجاى  رة هحة وة ﴾١٢﴿ ۙ اداى دة قةـك مف ۛسبفعاى ش  فةوف

﴾١٦﴿ نحةات  جة ۜ وة افاى اللففة ﴾١٥﴿ جة ر   ب هي ل ن خف

ى باح ۙ حة نةبةاتاى وة ﴾١٤﴿ ات  رة ص  عف ااءى الفم  ۙ مة اجاى ثةجحة
﴾١٨﴿ خ  ف ي مة ي نففة ور  يةوف  الصح 

ۙ فةتةــأفت ونة اجــاى وة الفف ﴾١٧﴿ ة نح مة اي ل  يةوف صف  الففة
ۙ كةانة اتاى يقة مي

﴾٢٠﴿ ت  يح رة س   وة
بةال  ۜ فةـكةانةتف الفج  اباى ۛسرة ﴾١٩﴿ ت  ف ت حة اء  وة ا مة ة ۙ فةـكةانةتف السح اباى البفوة

﴾٢٣﴿ ينة ب ثي اا لة يهة ۛ في اباى قة الحف ﴾٢٢﴿ ينة ةاغي ۙ ل لطح انباى مة ﴾٢١﴿ ة نح ةمة اي نح هة انةتف جة ۙ كة ۛصاداى رف م 
ااءى زة  جة

فةاقاى و  ﴾٢٥﴿ ة لح  اي
يماى مي ۙ حة اقاى ة سح غة وة ﴾٢٤﴿ ا يةذ وق ونة لة يهة  في

داى  بةرف
لة ۙ وة اباى ۛشرة

﴾٢٨﴿ ةـكف وة ۜـكننةاـانيةات ـب وا ب  ذح ةاباى ذح ﴾٢٧﴿ ة نح مفـاي  ه 
ۙـية  لةان واـكف ۛساباى ج ونة ح  رف ﴾٢٦﴿

﴾٣٠﴿ ك ـنة لةنفـذ وق وافةـفة يدة عةـزي ة ۟ــمف ايلح اباى ذة ﴾٢٩﴿ ك  ةـوة ء الحف لح نةاه  ـۛصـۛشيف تةاباىك  يف
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Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

78-Nebe Süresi       /    79-Naziat Süresi Yaprak 01B Cüz 30 Süre 79 Sayfa 582

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٧٨﴿ وَرةو النةَبِأ سو ﴾٧٨﴿ ﴾٧٩﴿ وَرةو النةاِزَعاِت سو ﴾٧٩﴿ 582

أفساى كة ﴿٣٣﴾وة ۛب اع  كةوة ۙ وة اباى التفرة ﴾٣٢﴿ اائ قة دة ۙ حة نةاباى العف وة ﴾٣١﴿ ة نح ينةـل لف اي ةقي تح ۙ م  ازاى فة مة
ااءى م ـجة بح كةنف ــزة رة ﴾٣٥﴿ مةـية لة يـع ــسف الةــونة في لةــهة واى وة ۛـكن غف ةاباى ذح ﴾٣٤﴿ هة ۜـد  اقاى

ا بةرةبح  مة ض  وة ةرف الف ات  وة وة من اۙ ـه ـنةـيفـ السحة ن مة من حف الرحة ﴾٣٦﴿ ۙ ۛساباى ااءى ح  طة عة
مةـية وم  وف ة  الرح وح  يةق  ائ كة لن الفمة  وة

ۜ ى  ۛصفاح
ونة لة لحةم  كة يةتـة ﴾٣٧﴿ ل ك ونة لة ه  يةمف نف ۙ م  طةاباى خ 

ل  م  الفـيةـالف كةـذن نفـحةـوف ۛ فةمة قح  ﴾٣٨﴿ ة مة لح نة لةـــاي ن ه  ــنف الذ  من حف قةالةالرحة اباىـۛص  وة وة
ا ة نح نةا  ذةــا النفـاي اباى قةـمف عةكمرف يــذة مةــباىۛ يةـري وف ﴾٣٩﴿ ة لنى ــخةـۛشااءة اتح بح ذة اي اىـانبـ مةهيـــرة

﴾٤٠﴿ ء  رف الفمة ا يةنفظ ر  ة مة يةـمة قةدح اه  وة ـ ق ول ـتف يةدة ر ـكةـالف ي يةا اف  تةني  لةيف
اباىـكم نفت  ت رة

ات                   عة ةاز  ة  النح ورة        س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ات  اب حة ة السح ۙ وة ۛسبفحاى ﴾٢﴿ طةات  النحةاش  ۙ وة طاى نةشف ﴾١﴿ ات  ةاز عة النح ۙ وة قاى رف غة
ا هة ﴿٦﴾تةتفبةع  مة ةا ج ف تةرف يةوف ۙالرح ة  فة ج  ﴾٥﴿ بح رةفةا دة ۢ ت الفم  راى المف ﴾٤﴿ افةا اب قة ة ۙ ت لسح قاى ۛسبف

ول ونةـق ـية ﴾٩﴿ بف اـال هة اش  ۛصار  ۢـعةـخة ة  ﴾٨﴿ ئ ذ  ل وب ـق  مة ۙ يةوف ة  فة اج  وة ﴾٧﴿ فة اد  ة ۜـالرح ة 
 قةال وا

 ت لفكة
ذاى اي ﴾١١﴿ ذةا اي ةاكـ ءة  نح

ظةاماى ۜ ع  ةى رة نةخ  ﴾١٠﴿ ةا نح اي  ءة
د ود ونة رف ۜ ف ي لةمة ة  رة اف  الفحة

﴾١٤﴿ ۜ مفـه  ا ذةاـفة ة  رة اه  ة ب السح ﴾١٣﴿ ةـفة نح اـا  جف يةـه  مة ة ـزة ۙ رة ة  دة اح  وة ﴾١٢﴿ ۢ ة  رة اس  ة  خة ة كةرح
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79-Naziat Süresi       /  Yaprak 02A Cüz 30 Süre 79 Sayfa 583

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

583 ﴾٧٩﴿ وَرةو النةاِزَعاِت سو ﴾٧٩﴿

ذف بفاي هة ﴾١٦﴿ ذف يه  اي بح ه  نةادن اد  رة ةا ب الفوة دح قة ۛىط وى س لفم  ﴾١٥﴿ لف يث  تنيكةال هة دي ۢى حة م وسن
يةكة د  الهف لنى وة اي ﴾١٨﴿ لف  فةق 

لف  هة
اى لةكة لن  اي

ۙى النف كحن تةزة ﴾١٧﴿ ةه  نح نة اي وف عة رف لنى ف  ى  اي طةغن
ةـث  بةرة مح الدف ﴿٢١﴾ ةۛبـفةـ ى ـعةوة كةذح صن ﴿٢٠﴾ يه  نيةةة فةاةرن ى  الف رن الفـك بف ﴿١٩﴾ بح كة ۛىرة شن  فةتةخف

ه  ذة فةاةخة  ﴿٢٤﴾ الةـفة ك م  قة بـح  لنى  النةال رة ةعف الف ﴿٢٣﴾ ى ـنةـفة ۛشرةــحةـفة ادن ﴿٢٢﴾ ى ـسفـية عن
ة في نح ل  يـاي ةى ـع ــلة كةـذن رة ۜى۟ـية نفـمةـل بف شن خف ﴿٢٥﴾ نخ  كةالةــنة الحن  لنــالف الف ون ة  وة ۜىـرة

فة اـكةــمفـعة ۛســرة هة ﴿٢٧﴾ ةــلفـدح  خةــــ الۛشمفــت ـالنفءة ۜ بةــقاى  الم   السح ااء  ا ـــيـننــمة هة ﴿٢٦﴾

ۛض ةرف الف ل  دةـعفـبة وة كةـذن ﴿٢٩﴾ الغف ا ۛشـطةـوة لةهة ا  لةيف يهة حن جة ض  رة الخف وة ﴿٢٨﴾ ۙـفةۛس ا يهة وحن
﴿٣٢﴾ الفج  سن بةالةـوة ۙـالرف ا يهة ﴿٣١﴾ جة م ـالخف اـنفـرة رف هة مة ا وة هة ااءة ا  مة يهة عن ﴿٣٠﴾ اۜـهةـيـدةحن
﴿٣٤﴾ اــفة ت  الـا ذةاجة ةـاءة اا مح ة ى ــبفـك ــة  الفـــطح رن ﴿٣٣﴾ تةاعاى ةنفـلة مة ل  ام ـك مف وة ۜـك ـعة مف

ب  زةت ـوة يم ـجةـالف رح  ىـ يةنفـمةـل  حي رن ﴿٣٥﴾ مة يةــية ةـتةــوف كح الف نفــذة اۛسـۛســـر  ۙىـان  مة عن
ةـفة يةـالف ا نح يمة ه  حي جة ﴿٣٨﴾ ة ث ان الفــوة نفـحةـرة وةة الدح  ۙـين يةا ﴿٣٧﴾ اـفة ة ۙىـطة نفـمة اةمح غن ﴿٣٦﴾

﴿٤٠﴾ ا ة المح نف وة اۛف مة مة امة ـخة بح قة نةهيــرة ىـ وة ة هة ۛسـالنح ۙىـالف ن ـعة فف ون هة ﴿٣٩﴾ ۜى أفون الفمة
ل ونة ـة اعة ن ــكة عةـيةسف ة ةـالسح يـانة م ـة  اليح سن اۜـرف هة ﴿٤١﴾ ةـفة ةـجةـالف ا نح يةـنح ۜى ةة ه  أفون الفمة

ة نح اـاي ا ر  النفۛت مة ذ  نف نفـمة م  ﴿٤٤﴾ لنى  اي
بح كة ۜ رة ا يهة تةهن نف م  ﴿٤٣﴾ يمة نف النفۛت في ۜكذذ  م  ا يهة رن ﴿٤٢﴾

﴿٤٦﴾ اة ة كة مفـنح الةمف يةـية ه  نةهة وف مة يةرة ةــلفبةـوف يح ش  عة اوا ايلحة ض ـث  اـحنـةى الوف يهة  ﴿٤٥﴾ ۜ ا يهة شن يةخف
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80-ABESE SÜRESİ Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

80-Abese Süresi       /  Yaprak 02B Cüz 30 Süre 80 Sayfa 584

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٨٠﴿ وَرةو َعَبَس سو ﴾٨٠﴿ 584

بةۛس                ة  عة ورة                  س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

مة يكة لةـا ي ـوة ري ةه  يةـدف لح ۙىـعة كحن ة زح ﴾٢﴿ ا ةعفـالنف جة ه  الف ۜىــاءة من ﴾١﴿ تةــبةـعة لحنــۛس وة ۙىـوة
ه ـۛت لةــاةنفـفة ﴾٥﴿ ة ال ۙىــتةـ اسفن ـمة اـمح نن غف ﴾٤﴿ ةر  فة ةكح ۜىـتةنفـالوف يةذح رن كف ه  الذح  عة فة ﴾٣﴿

وة ه  ﴿٨﴾وة اوة ة كة نفـمة المح ااءة ۙىـية جة عن سف ﴾٧﴿ ا مة ة ية وة لةيفكة اللح ۜىـعة كحن ة زح ﴾٦﴿ ۜى تةۛصدحن
نف ۛشاـفة اءةـمة ﴾١١﴿ ةـكف نح اي ا ة ا تةـــلح ۛـك  ذفـهة ة  رة ﴾١٠﴿ ۛىـاةنفـفة ه  تةلةهحن نف ۛت عة ﴾٩﴿ ۙى شن يةخف
يـب اةيف ۙ دي ة  رة ۛسفة ﴾١٤﴿ ة  ف وعة رف ۙ مة ة  رة ة م طةهح ﴾١٣﴿ كة يـفي ح ف  م  ۙـص  ة  مة ة رح ﴾١٢﴿ ه ۢـذة كة رة
ء ــاليح  ۛش نفـم  يف ﴾١٧﴿ اا الان ـۛسـالف نف لةـت ـق  ۜــفةـكذ مة ه  رة ﴾١٦﴿ ام  بةـــك  ۜــرة ة  رة رة ﴾١٥﴿

ةــــث  ة مح ةــية يلةـبيـالسح ۙــسح ه  رة ﴾١٩﴿ نف ن  ۜ خةـفةـطفـم  ۙـــقةــفة ه  ــقةـلةـة  ه  ة رة دح ﴾١٨﴿ ۜــقةـلةـخة ه 
ة لةـكف اـــلح ة مح ﴾٢٢﴿ ذةا ۛشاــــــــث  ة اي ۜــــۛشـــاءة النفـمح ه  رة ﴾٢١﴿ ا تةه   فةــث  ة المة ۙـبةـاة قفــمح ه  رة ﴾٢٠﴿

ةا اءة النح ا نةا الفمة ۛصبةبف ﴾٢٤﴿ لنىالف نفۛسان  فةلفيةنفظ ر  ۙ  اي هي ام  طةعة ﴾٢٣﴿ اا المة ض ـيةقف ۜـمة ه  رة
ع  باىـنةــوة ﴾٢٧﴿ ۙـبةتفـاةنفـفة ى باح ا حة يهة نةا في ﴾٢٦﴿ ة ۛشـث  ۙـمح ى ۛض ۛشقاح ةرف نةا الف قف قة ﴾٢٥﴿ ۙ ى ۛصباح
ةىـهةــكن وة فةا ﴾٣٠﴿ حة اا ئ ــوة ۙــلفـقة غ ــدة باى ﴾٢٩﴿ يف زة نةــوة ۙــخفـت وناى وة لى ﴾٢٨﴿ قة ۙـضفـــوة باى

﴾٣٣﴿ اــفة ت  الـا ذةا جة ةـاءة اخح ا ة ة  ـصح ﴾٣٢﴿ ۜكمتةاعاى لةــمة ك مف ام  ةنفعة ل  مف وة ﴾٣١﴿ ۙ ى الباح وة
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81-TEKVİR SÜRESİ

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

80-Abese Süresi       /    81-Tekvir Süresi Yaprak 03A Cüz 30 Süre 81 Sayfa 585

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

585 ﴾٨٠﴿ وَرةو َعَبَس سو ﴾٨٠﴿ ﴾٨١﴿ يِر وي وَرةو التةكع سو ﴾٨١﴿

ۛصا بةـت ـبةـح  وة ۜـيـنيـهي وة ه  ﴾٣٥﴿ ا مح  البيــوة ۙــهي  وة يه  ﴾٣٤﴿ مة يةـية م ـف ـوف ء  رف الفمة ۙـيـنف الخيـرح  ه 
مةــوه  يةــو ج  ذ ــئ ـوف ﴾٣٧﴿ ئ  م ــامف لح ـك ـل  مةــمف يةـه ـنفــر  يــغفــأفن  ي ـذ  ۛشـئ ــوف ۜــني ه  ﴾٣٦﴿

و ج  ئ ذ  عة وه ـوة مة اـيفـلةــيةوف هة ﴾٣٩﴿ تةــة  م ـكفـح  اـۛض ۛــش ـبفـسف ة  رة ﴾٣٨﴿ ۙــف ــسفـــم  ة  رة
﴾٤٢﴿ ا ة   الفـفةـ الفكة ـم ـ ه  كةـئ ـا وللن ة ـفةـرة رة جة ﴾٤١﴿ هةـتة ا قةـق ـرف ۜـتةــهة ة  رة ﴾٤٠﴿ ۙــبةــغة رة ة 

ير                وي كف ة  التـحة ورة               س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ذةا اي بةال ـــج ــالفوة ﴾٢﴿ ذةا اي وم  انفـ النح وة ۙ ـكةـج  تف رة دة ﴾١﴿ ذةا ۙ اي تف رة س  ك ـوح  مف  الشحة
﴾٥﴿ ذةا اي ۙ ــح  وش ـو ح ـ الفوة تف رة ش  ﴾٤﴿ ذةا اي ۙ ـع ـالف وة لةتف ۛشار  ع طح  ﴾٣﴿  ۙ تف يح رة س 

ذةا اي دةة وة ء ن وف ﴿٧﴾ الفمة ذةا اي جةـ النح وة وح  ۙ ـف وس  ز  تف ﴾٦﴿ ذةا اي ار  س ـ الفب وة ۙ ـحة تف رة جح 
﴾١٠﴿ ذةا اي ح ـ الوة ۙ ـش ـف  ن ـصح  تف رة ﴾٩﴿ ۛــلةــت ــب  ق ـــاةيح  ذةنفـب  تف ﴾٨﴿ لةـس  ۙــئ  تف

ذةا اي ةة وة نح ﴿١٢﴾ الفجة ذةا اي ۙ ـ الفوة تف رة ح ع  يم  س  حي جة ﴾١١﴿ ذةا اي ااء  ك وة مة ة ۙ ـش ـ السح طةتف
﴾١٥﴿ ا ۙ فةلة نحةس  م  ب الفخ  ا قفس  ﴾١٤﴿ تف ل مة س  عة ۜ نةفف تف ۛضرة اا الحف مة ﴾١٣﴿  ۙ تف ل فة ا زف

الصح  ذةاح  ـبفـوة ۛسۙـتة  اي ة نةفح ﴾١٧﴿ ةيفل   الح ذةا وة عةاي سف ۛسۙـعة ﴾١٦﴿ ار  وة ۙـكمـالف اللفجة نحةس 
﴾٢٠﴿ دة ذ ي نف ة  ع  ة وح ي قـ  ش  ذي رف ۙ الفعة ين  كي مة ﴾١٩﴿ ۙ يم  ول  كةري س  ل  رة وف ةه  لةقة نح ﴿١٨﴾اي
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82-İNFİTAR SÜRESİ

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

81-Tekvir Süresi       /    82-İnfitar Süresi Yaprak 03B Cüz 30 Süre 82 Sayfa 586

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٨١﴿ يِر وي وَرةو التةكع سو ﴾٨١﴿ ﴾٨٢﴿ ِفَطاِر نع ِ وَرةو الع سو ﴾٨٢﴿ 586

دف لةقة ه  وة ان ۛا ب الف ف ق  رة ين  بي لفم  ﴾٢٢﴿ ا مة ك مفۛصا وة بـ  ۛ ح  ن ون  جف ب مة ﴾٢١﴿  م طةاع 
ة ۜ ثةمح ين  المي

﴾٢٥﴿ ا مة وة وة ل  ه  وف يم ۛ ب قة جي ۛشيفطةان  رة ﴾٢٤﴿ ا مة وة وة لةى ه  يفب  عة ۛ الفغة ين  ب ۛضني ﴾٢٣﴿

نـف نف ۛشااءة م  مفكمل مة ﴾٢٧﴿ كف ذ  ة لح وة اي الةـر  ل لفـاينف ه  ۙـعة ينة مي ﴾٢٦﴿ ۜ ب ونة هة فةاةيفنة تةذف
﴾٢٩﴿ ا مة ا النف يةـ تةوة ة لح نة اي ينة الحن ۛشااءةــۛشااؤ ن الةمي رةبح  الفعة ﴾٢٨﴿ يـتةـسفــالنف ية مةـقي

طةار                     ة  الف نفف  ورة         س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ذةا اي رة ار لفب حةا وة ۙف جح  تف ﴾٢﴿ اي وةا ذةاوة ۙنفتةثةرةا ك ب الفـكة تف ﴾١﴿ ذةا ااا اي مة ۙا ء لسحة تف طةرة نففة
اا ا ية اليح هة ﴾٥﴿ تف  ل مة س عة انةفف ۜـقة  مة تف رة الخحة تف وة مة دحة ﴾٤﴿ ذةا اي ۙوة تف ث رة ب ور  ب عف  الفق 

ي ۙ اللحةذي لةكة دة يكة فةعة لةقةكة فةۛسوحن خة ﴾٦﴿ ا كة  الف نفۛسان  مة رحة بح كةغة ۙ ب رة يم  الفـكةري
ةوة نح اي ﴾٩﴿ ة بةلف ب ونة  كةلح كةذح  ۙتـ  ين  ب الدحي ﴾٨﴿ ي ا فاي ة  مة ورة ۜ ۛشااءة اليح  ص  ةبةكة كح رة ﴾٧﴿

ة نح ﴿١٢﴾اي ل ونةـية عة ا تةفف ونة مة لةم  عف ﴾١١﴿ اماى كةـك  ۙـات ـرة ينة بي ﴾١٠﴿ ۙ ينة اف ظي ك مف لةحة لةيـف عة
اوة مة ﴾١٥﴿ ا نةهة لةوف مة يةصف ين ا يةوف لدحي ﴾١٤﴿ ة نح اي اا وة ة ي رةلفف جح ۛ لةفي يم  حي جة ﴾١٣﴿ ارة ةبفرة ي الف ۛ لةفي يم  نةعي

اا ة مة يكة  ث مح رن ا الدف مة ﴾١٧﴿ اية يكة مة رن اا الدف مة م  الـــوة ۙـوف ين  دحي ﴾١٦﴿ ا مفـه  هة نف اائ  عة ۜـب غة ينة بي
﴾١٩﴿ حن  ل  ل ك  مة لة تةمف س  يةوف ۜـل نة نةفف ـاى س  ۛشيف ر   فف ةمف الف مة وة ئ ذ ـيةوف ﴾١٨﴿ م  ۜ يةوف ين  الدحي
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83-MUTAFFİFİN SÜRESİ

بزح

﴾٢﴿

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

83-Mutaffifin Süresi       /  Yaprak 04A Cüz 30 Süre 83 Sayfa 587

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

587 ﴾٨٣﴿ يَن في َطفنِ وَرةو العمو ﴿٨٣﴾ سو

ينة           في طةفح  ة  الفم  ورة         س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٢﴿ ة يـاللح ذةا ا كفـذي تةـية النحةاس  لةىـعة تةال واــنة اي ف ــسف ونة ـوف ﴾١﴿ يفل  ۙوة ينة في طةفح   ل لفم 
ية ة ظ نح  ـاللة نح ائ كة ال مفـا وللن ه  ﴾٣﴿ ذة ا اي  وة

ن ـال وه ـكف زة وة ۜـــس ــخفـــمف ي ـــوه ـمف الوف ر ونة
ا ة ﴿٦﴾كةلح مة وم  يةوف بح  النحةاس  يةق  ۜ ل رة ينة الةمي الفعة ﴾٥﴿ م  ۙ ل يةوف يم  ظي عة ﴾٤﴿ ۙ وث ونة ع  بف مة
﴾٩﴿ تةاب  رف ك  ۜمة ق وم  ﴾٨﴿ ا مة رن اوة ا يكةالدف ۜ مة ين  جحي س  ﴾٧﴿ ة نح تةاۛب اي ار  ك  ة ي الفف جح ۜ لةفي ين  جحي س 

ا مة ب  وة كةذح  ا يـ  ب هي ﴾١١﴿ ينة ةذي  اللح
ب ونة كةذح  م  يـ  ۜ ب يةوف ين  الدحي ﴾١٠﴿ يفل  ئ ذ  وة مة ۙ يةوف ينة بي كةذح  ل لفم 

ة ﴿١٣﴾كةلح ذةا ت تفلنى ه  اي لةيف  عة
يةات نةاقةالة ير  ان ۜ الۛساطي ينة لي ة ةوح الف ﴾١٢﴿ ة لح  اي

تةد  ك لح  عف ۙ م  يم  الثي
ا ة مف كةلح ةه  نح نف اي مف عة بح ه  ئ ذ  رة مة ۜ يةوف وب ونة ج  حف لةمة ﴾١٤﴿ ۔  بةلف

انة لنى رة مف عة ا ق ل وب ه  ان وا مة  كة
ب ونة س  كف يـة

ا ة ﴿١٧﴾كةلح ة  ث مح
ال  ا ي قة ذة ي هن ت مف الحةذي ۜ ب هي ك نف ب ونة كةذح  تـ  ﴾١٦﴿ ة مف ث مح ةه  نح يم ۜ لةۛصال وا اي حي الفجة ﴾١٥﴿

﴾٢٠﴿ تةاب  ۙ ك  ق وم  رف مة ﴾١٩﴿ اا مة  وة
يكة رن ا الدف ۜ مة لح يح ونة ع  ﴾١٨﴿ ة نح تةاۛب اي ار  ك  ةبفرة ي الف ۜ لةفي حينة لح يي ع 

اائ ك  لةىـعة ةرة ۙ الف يةنفظ ر ونة ﴾٢٢﴿ ة نح ارة  اي ةبفرة يالف ۙ لةفي يم  نةعي ﴾٢١﴿ ه  د  هة ۜ يةشف ب ونة ة رح قة الفم 
قةـي  نة م ـسف يـوف حي ق ـنف رة ﴾٢٤﴿ ي و ج ـتة ف  في ر  ةة ـمف نةضفـه ـوه ـعف يم ۛرة النحةعي ﴾٢٣﴿

﴾٢٦﴿ ل كة فةلفـخ  ي ذن في ۜ وة ك  سف ه  م  تةنةاف  يةتةنةافةس ـتةام  ۜـالفم  ونة س  ﴾٢٥﴿ ۙ ت وم  خف مة
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84-İNŞİKAK SÜRESİ
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﴾٨٣﴿ يَن في َطفنِ وَرةو العمو ﴿٨٣﴾ سو ﴾٨٤﴿ ِشَقاِق نع ِ وَرةو الع سو ﴾٨٤﴿ 588
İnşikak /5 – Ve

ة نح  اي
ة ينةـالح ذي ﴾٢٨﴿ ناى يف ب  عة رة اـب  يةشف قة هة ۜـالفم  ب ونة ة رح ﴾٢٧﴿ م  نفـوة ه  م  اج  ۙ زة يم  ني تةسف

ذةا اي واب ــمةوة مفــه ـرح  ﴾٢٩﴿ م  رة ة نةـــم  ان واـكف واــالجف ينة انمةـالح ونة ـك ــحةـضفـيةوا ـن ـذي
﴾٣١﴿ ذةا انف اي اىـقةـوة لن اوا اي ب  لةــم  انفــه ـل ـالهف لـة ينة ـهيـك ــب و ا فةـقة ﴾٣٠﴿ امةـــتةـية ز ونة ــغة

ا مة س   اـوة مفــه ـيفــــلةـعة  ل واــا رف ﴾٣٢﴿ ذةا اي ه وة الوف اواـقة مف ــرة ا ال  ة هن نح لةـــاي ء  ا ۙـــۛضاــؤ للة الح ونة
لةى عة ﴾٣٤﴿ مة ن وافةالفيةوف ينة انمة ةذي ار ـك ـالف نةـ م  الح ة ۙـية فح ك ونة حة ضف ﴾٣٣﴿ ۜ ينة اف ظي حة
﴾٣٦﴿ ۛبــث  لفـهة ار ــك ـــالف وح  ة ا فح ل ونةـعةـففـوايةـان ــكف مة ﴾٣٥﴿ اائ  ةرة ۜــنفـية ك ۙـالف ظ ر ونة

اق                     قة ة  الف نفش  ورة        س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ذةا اي ض وة ةرف ﴿٢﴾ الف نة الذ  اتف ـوة بح هة ۙل رة قحةتف ح  ﴿١﴾ وة ذةا ة اي انفـالسح ااء  ۙـــۛشـــمة قحةتف
﴾٥﴿ ال نةتف  وة اذ  بح هة ۜل رة ح قحةتف ﴿٤﴾  وة اللف اـقةـوة تة تف مة ا وة يهة ۙـخةـفي لحةتف ﴾٣﴿ ۙ تف دحة م 
اــفة ة اةمح ﴾٦﴿ اا ا الف نفــيح  ال ية ةـهة نح لنى  اد ـكف كةـۛسان  اي بح كةح  اي  رة

حاى فةــكف قيـدف لة ۛــم  يه 
ل ب وة قة يةنف ﴾٨﴿ ۛف اۛسب  فةۛسوف  ي حة

ۛساباى ۙ ح  يراى يةسي ﴾٧﴿ نف ت يةمة ۙكن  ا ون هي ين  تةابةه  ب يةمي
ۛف ﴿١٠﴾فةۛسوف ت ية  نف ا ون ا مة ة المح هۙي وة ر  ااءة ظةهف رة تةابةه  وة ك  ﴾٩﴿ ۜ وراى ر  سف ل هي مة اى الهف لن اي
﴾١٣﴿ ة نح يـه  كةـاي ل هي انة فاي وراى الهف ر  سف مة ﴾١٢﴿ ية لنىـوة ۜ صف يراى ۛسعي ﴾١١﴿ وا ع  ۙـث  يةدف ب وراى
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سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

84-İnşikak Süresi       /    85-Buruç Süresi Yaprak 05A Cüz 30 Süre 85 Sayfa 589

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

589 ﴾٨٤﴿ ِشَقاِق نع ِ وَرةو الع سو ﴾٨٤﴿ ﴾٨٥﴿ وِج بورو وَرةو الع سو ﴾٨٥﴿

85-BÜRÜC SÜRESİ

م  ا ا قفس  ﴿١٥﴾فةلة ة  نح ةبةلنۛى  اي بح ۜـبة هيـب  كةانة  ه ـرة يراى صي ﴾١٤﴿ ة نح ة النف لةنف يةـه  ظةـاي ۛ ـنح ورة ح 
كةب نحة  لةتةرف

طةبةقاى ﴾١٨﴿ ر  مة الفقة ذةا وة ۙ اي ةۛسقة اتح ﴾١٧﴿ ل  ةيف الح ا وة مة ۙ وة ۛسقة وة ﴾١٦﴿ ۙ ق  فة ة ب الشح
ذةا اي ئة وة م  ق ر  ه  لةيف  عة

انن  رف  الفق 
ۜ لة ونة د  ج  يةسف ﴾٢٠﴿ ا مف فةمة ۙ  لةلةه  ن ونة م  ي ؤف ﴾١٩﴿ نف ۜ عة طةبةق 

ه مفرفـبةشح ـفة ﴾٢٣﴿ الحن  ا وة لةم  ب مة ونة  العف ي وع  ﴾٢٢﴿ ينة بةل  ةذي وا الح ر  ب ونة  كةفة كةذح  يـ  ﴾٢١﴿

﴾٢٥﴿ ة لح ينة اي ن وا الحةذي ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة مف الصح ر  لةه  ر  الجف يف ن ون  غة مف مة ﴾٢٤﴿ ذةاب  ۙ ب عة يم  اللي

ة  الفب ر وج                   ورة             س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴿٣﴾ق ت لة ۛشا د  وة ۜ ه  ود  ه  شف مة وة ﴾٢﴿ م  الفيةوف ۙ وة ود  ع  وف الفمة ﴾١﴿ ا مة السحة ۙ ذةات  ء اوة الفب ر وج 
مفوة ه  ﴾٦﴿ ذف مف اي ا ه  هة لةيف ۙ عة ود  ق ع  ﴾٥﴿ ةار  ۙ ذةات  اللنح ق ود  الفوة ﴾٤﴿ اب  حة ۙ الصف ود  د  الف خف

ا مة وا وة م   نةقة

ا ة لح ه مف اي نف ن وا م  م  ب الحن  النف ي ؤف ﴾٧﴿ لنى ا عة  مة
ل ونة عة ينة يةفف ني م  ؤف ۜ ب الفم  ود  ه  ش 

ي لفك لةه   اللحةذي ات  م  وة من ۜ السحة ض  ةرف الف الحن  وة لنى وة ء  ك لح  عة ۛشيف ﴾٨﴿ يز  زي ۙ الفعة يد  مي الفحة
ة نح ينة اي ةذي ة لةمف يةـ فةتةالح نةات  ث مح م  ؤف الفم  ينة وة ني م  ؤف ت وب وافةلةه مفـن وا الفم  ﴾٩﴿ ۜ يد  ۛشهي

ة نح ينة اي ن وا الحةذي ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة الصح ﴾١٠﴿ ذةاب  ةمة عة نح هة ذةاب  لةه مفوة جة ۜ عة يق  ري الفحة
﴾١١﴿ ي م ــنحةات  تةـه مف جةــلة ري ۜــت ـحفــنف تةـجف ار  ةنفهة ا الف ل كة الففة هة ــذن الف ز  ۜـبيـكةـوف ير 
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86-TARIK SÜRESİ

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٨٥﴿ وِج بورو وَرةو الع سو ﴾٨٥﴿ ﴾٨٦﴿ وَرةو الطةاِرِق سو ﴾٨٦﴿ 590

ه  الفــوة ور ـغةـوة ف  ﴾١٣﴿ ة نح ي ـبفـوة ي ـه  ه ــاي ئ  وة ۛـد  يد  عي ﴾١٢﴿ ة نح  بةطفۛش اي
بح كة ۜ رة يد  لةۛشدي

لف يث  التنيكة هة دي حة ﴾١٦﴿ ال  ة ا فةعح ۜ ل مة يد  ي ري ﴾١٥﴿ ش ذ و رف ۙ الفعة يد  جي الفمة ﴾١٤﴿ ۙد الفوة ود 
الحن  وة ﴾١٩﴿ ينة بةل  ةذي وا الح ر  ي كةفة ۙكذتـة في يب  ذي ﴾١٨﴿ نة وف عة رف ۜ ف  ودة ثةم  وة ﴾١٧﴿ ۙـالفج  ن ود 
﴾٢٢﴿ ي  في

ح  ـلة ف وظ ـمةوف حف ﴾٢١﴿ انن وةـبةلف ه  ۙق رف يد  جي ﴿٢٠﴾ مة ۛ نفـم  يط  مف م حي اائ ه  رة وة

ق                    ةار  ة  الطح ورة             س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

نف  اي

ك لح  ﴾٣﴿ م  ۙ اللنحةجف ةاق ب  الثح ﴾٢﴿ اا مة  وة
يكة رن ا الدف ۙ مة ق  الطحةار  ﴾١﴿ ا مة السحة ۙ ء اوة ق  الطحةار  وة

ل قة نف خ   م 
ا ء امة ﴾٥﴿  فةلفيةنفظ ر 

 الف نفۛسان 
ة مح ۜ م  ل قة خ  ﴾٤﴿ س  ا نةفف ة ا لةمح هة لةيف ۜ عة ظ  اف  حة

﴾٨﴿ ةه  نح لنى اي هي عة ع  جف ۜ رة ر  اد  لةقة ﴾٧﴿ ج  ر  نف يةخف ن  م  لفب  بةيف ۜ  الصح  اائ ب  ةرة التح وة ﴾٦﴿ ۙ ق  دةاف 
﴾١١﴿ ا مة السحة ۙ ذةات  ء اوة ع  جف الرحة ﴾١٠﴿ ا نف لةه  فةمة ة  م  ة لة ق وح ۜ وة ر  نةاص  ﴾٩﴿ مة لةى يةوف ۙ ت بف اائ ر  رة ة السح
مف ةه  نح ﴿١٤﴾اي اوة وة مة ۜ ه  ل  زف ب الفهة ﴾١٣﴿ ة نح ل  ه ـاي وف ۙـفة لةقة ل  صف ﴾١٢﴿ ض  ةرف الف ة ت  ذةا وة ۙـالصح ع  دف
﴾١٧﴿ ل  هح  اف  فةمة ينةـالفـكة مف  ري لفه  ه  يف المف وة داىـر  ﴾١٦﴿ يد  ال كي ۛ وة داى يف كة ﴾١٥﴿ ونة يد  كي ۙ يـة داى يف كة

لنى               ةعف ة  الف ورة              س   
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591 ﴾٨٧﴿ لىى َعع وَرةو الع سو ﴾٨٧﴿ ﴾٨٨﴿ َغاِشَيِة وَرةو الع سو ﴾٨٨﴿

88-GAŞİYE SÜRESİ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
﴾٣﴿ ي الحةذي رة وة ة ۙى  قةدح دن فةهة ﴾٢﴿ ي لةقة اللحةذي ۙى  خة فةۛسوحن ﴾١﴿ مة ۛسب حح  ب حكة اسف لنۙى رة ةعف الف
﴾٦﴿ ئ كة ر  ۙى فةلة ۛسن قف تةنفسن ﴾٥﴿ لةه  عة ااءى فةجة ثة ۜى غ  ون الحف ﴾٤﴿ ـة الح جة يـذيوة رة ۙى  الخف عن رف الفمة
﴾٨﴿ ۛى ر كةـسح ـيةـن  وة رن ل لفي سف ﴾٧﴿ ة لح ا اي ۜ ۛشااءة مة ةالحن  نح لةم  ه ـ اي رة يةعف هف ا الفجة مة ۜى وة فن يةخف
﴾١١﴿ ية اـوة ةب هة نح ۙىتةجة قن ةشف الف ﴾١٠﴿ ر  ة ةكح نف ۛسيةذح ۙى مة شن يةخف ﴾٩﴿ رف كح  نف فةذة ت  اي عة ۜى نةفة رن كف الذح 
﴾١٤﴿ لةحة قةدف نف الفف ۙى مة كحن تةزة ﴾١٣﴿ ة  ث مح

وت  لة ا يةم  يهة ۜى لةوة في ين يةحف ﴾١٢﴿ ي لةى اللحةذي ةارة يةصف ۛى النح الفـك بفرن

ة  رة نخ  الف ﴿١٦﴾وة ث ــت  لفـبة نفــحةـالف ر ونةــؤف وةة الدح  يةا ــين ﴾١٥﴿ ذة  وة

مةكف اسف بح هي رة فةۛصلحنۜى رة
﴾١٩﴿ ح ف  يمة ص  هي بفرن ى اي م وسن وة ﴾١٨﴿ ة نح ا اي ذة ي هن ح ف  لةف   الصح 

لنۙىونالف  ﴾١٧﴿ ر  يف ۜى خة البفـقن وة

يةة              اش  ة  الفغة ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

لة ام  ۙـعة بةة  ة  نةاص  ﴾٢﴿ وه  ئ ذ  و ج  مة ۙ يةوف ة  عة اش  خة ﴾١﴿ لف يث  التنيكة هة دي ۜ حة يةة  اش  الفغة
ام ـطة مفـه ـلة يفۛســـلة عة ﴾٥﴿ ىـت  قن نف سف ن  يفن ـعة م  ۜـيةـان ة  ﴾٤﴿ لنى ۙ نةاراى تةصف يةةى ام  حة ﴾٣﴿

ئ ذ  مة وه  يةوف ۙ و ج  ة  مة نةاع  ﴾٧﴿ ن  لة م  لة ي سف ي وة ني نف ي غف ۜ م  ج وع  ﴾٦﴿ ة لح نف اي ۙ م  يع  ۛضري
﴾١١﴿ اـتة لة يهة ع  في مة غ   سف ۜـلة يةةى ﴾١٠﴿ ي ةة ــجة في ال  نح ۙـيةـعة ة  ﴾٩﴿ اـل  هة ي  ۙ ۛسعف يةة  اض  رة ﴾٨﴿
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﴾٨٨﴿ َغاِشَيِة وَرةو الع سو ﴾٨٨﴿ ﴾٨٩﴿ ِر وَرةو العَفجع سو ﴾٨٩﴿ 592

بزح

﴾٣﴿
﴾١٤﴿ الكف اب ــوة ض ـمة وة ۙـوف ة  وعة ﴾١٣﴿ ا يهة ر مة في ر  ۙـس  ة  ف وعة رف ﴾١٢﴿ ا يهة ية يفن ـعة في ار  ۢـجة ة 

لةىـظ ـنفـية لةـالفة ل ــب  الف  ر ونة اي ﴾١٦﴿ اب يح  رة زة ة وة ث وث بف ۜـمة ة  ﴾١٥﴿ ۙ وفةة  ف  صف ار ق  مة نةمة وة
لةى اي بةال  وة بةتف  كةيفۛف الفج  ن ص  ﴾١٨﴿ لةى اي اا وة مة تف  كةيفۛف ء السحة عة ف  ر  ﴾١٧﴿ تف  كةيفۛف ل قة خ 

ۛت مف  لةسف ه  لةيف عة ﴾٢١﴿ رف كح  اا فةذة مة نحـة ۜ النفۛت اي ر  كح  ذة م  ﴾٢٠﴿ لةى اي ض  وة ةرف تف  كةيفۛف الف حة ط  س  ﴾١٩﴿

ب ـفة ذح  ذةاۛب الحن   ه ـي عة ةكف الفعة ۜـالف بةرة ﴾٢٣﴿ ة لح نف اي لحنى مة ۙكف وة تةوة رة فة ﴾٢٢﴿ ۙ ر  ۛصيفط  ب م 
﴾٢٦﴿ ة عةــــــــث  نح ة اي مفـه ـــۛسا بةــ ح  اـنةـيفــــلةــمح ﴾٢٥﴿ لة ة اي نح يةـــيفـــــاي اا  اي ۙـــه ــــا بةـنة مف ﴾٢٤﴿

ر              جف ة  الففة ورة                س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

لف ي هة في ﴾٤﴿ ل  ةيف الح ذةا وة ۛاي ر  يةسف ﴾٣﴿ ع  فف الشحة ۙ وة تفر  الفوة وة ﴾٢﴿ لةيةال  ۙ وة ر  شف عة ﴾١﴿ ۙ وة ر  جف الففة
مة رة اي ﴾٦﴿ ۛفـكف رةـتة مفــاللة لة  يف بح كة   فةعة ۙ  رة اد  ب عة ﴾٥﴿ ل كة ي   قةۛسم   ذن ۜ  ل ذي ر  جف ح 

ثة ودةــوة م  ﴾٨﴿ ة ي لةـاللح ا  ف ي ـثفـلةقف  م ـخفـمف ي ــتي  ل هة
ۙ ـالف د  ب لة ﴾٧﴿ ۙ ــع ــالف  ذةات  اد  مة

﴾١٠﴿ تةــــــــعة رفـــــوة ف  ةوف ي  الف نة  ذ  ۙ ــوف ۙ اد  ﴾٩﴿ ينة ةذي اب الح ةـ جة رة ب الفـوا الصح ۙ ـخف اد  وة
﴾١٢﴿ وا  فيـــثةـكذاة ــفة االفــيـر  ۙ ـــفةــهة ۛسادة ﴾١١﴿ ة ينةــاللح ا ف ـغةـــ طةذي ۙ ــــب ـــي الفــوف د  لة
﴾١٤﴿ ة  نح بحةكةاي اــ لةرة ۜــم ـلف ب  ۛصاد  رف ﴾١٣﴿ ة عةـۛصـفة مف ـبح ه  بح كةلةيف ۙ رة ذةاب  طة عة  ۛسوف
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Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

89-Fecr Süresi       /    90-Beled Süresi Yaprak 07A Cüz 30 Süre 90 Sayfa 593

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

593 ﴾٨٩﴿ ِر وَرةو العَفجع سو ﴾٨٩﴿ ﴾٩٠﴿ َبَلِد وَرةو الع سو ﴾٩٠﴿

90-BELED SÜRESİ

ذةا مة بح لنيه  ــتةـا ابفـاي مةـــاة كفـ فةه ــرة نة ه ــرة ةــوة ه  ــعح ي ول ـيةق ـفةمة اي ح ب رة ةــفة ۛسان ــــاالف نفـاةمح
ا ابف ذةامة اا اي ة المح رة عةـقةــيه  فةـلنــتةــــوة قةـلةــدة زف ه  ر  ي ق ول ــيةـفةه  ـــيف اي ح ب رة ﴾١٥﴿ مةــكذال ۜـرة ن 

لة  وة
ونة ااضح  لنى تةحة ام  عة ۙ طةعة ين  كي سف الفم  ﴾١٧﴿ ة  كةلح

 بةلف
ونة لة م  ر  كف ۙ تـ  يمة الفيةتي ﴾١٦﴿ ۛ انةن  الهة

ا ة ذةا كةلح اي ﴾٢٠﴿ بح ونة ت ح  الةـالف وة ى مة باح ۜ ح  ى ماح جة ﴾١٩﴿ اۛث تةأفك ل ونة التح رة ۙ وة ى لى لةماح الكف ﴾١٨﴿

يءة جاي ﴿٢٢﴾وة ااءة جة بح كة وة ىرة لةك  ۛصفاح الفمة ۛ  وة ى ۛصفاح ﴾٢١﴿ ض  د كحةت  ةرف ى الف ۙ دةكاح ى دةكاح
ق ول ـية ﴾٢٣﴿ مةـية ةمة يةـهةـجةـذ  ب ـئ ـوف مةـنح الف نفۛسان ـئ ـوف ةر  كح النحنى  ذ  يةتةذة ۜى وة رن كف لةه  الذح 

لة وة ﴾٢٥﴿ ئ ذ  لة مة ب  فةيةوف ذح  ۙ ي عة د  ا الحة ابةه  ذة عة ﴾٢٤﴿ يـلةيف يةا ت ـقة تةني مف ة ۛيـل  دح يةاتي حة
ج  رف يـاي لنى عاي بح ك   اي رة ﴾٢٧﴿ اا ا ية ةت هة س  اليح ةة ۗ النحةفف نح ئ  طفمة الفم  ﴾٢٦﴿ ثةاقة ي وث ق  اـوة ۜ ه  د  الحة

﴾٣٠﴿ ادف خ  يـوة يـجة لي ةتي نح ﴾٢٩﴿ خ ـفة يـادف ي في ۙيـع  لي بةادي ﴾٢٨﴿ يةةى اض  ۛ رة ةةى يح ض  رف مة

ة  الفبةلةد                      ورة                س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

لةـال  وة وة ا وة مة ۙـد  وة دة ﴾٢﴿ نف ال لح  ۛتـوة اـب  ح  ذة ۙـالف هن بةلةد  ﴾١﴿ ا م ـا قف لة ۙـ ب  س  ا الفبةلةد  ذة هن
ۛسب  النفــالية عةـيةلةنف  حف رة د  ه ـيفــلةـقف ﴾٤﴿ دفـلة يـخة قة نةاالف نفۛسانة في  لةقف

ۜكف بةد  ﴾٣﴿

﴾٧﴿ ية ۜمفـلة النف ب ـۛسـحفـال د  ا الحة ه  ﴿٦﴾ يةرة ول ـية لة ق  ۜ كفت ـالهف الى ل بةداى مة ﴾٥﴿ ۢ د  الحة
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90-Beled Süresi       /    91-Şems Süresi Yaprak 07B Cüz 30 Süre 91 Sayfa 594

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٩٠﴿ َبَلِد وَرةو الع سو ﴾٩٠﴿ ﴾٩١﴿ ِس مع وَرةو الشة سو ﴾٩١﴿ 594

91-ŞEMS SÜRESİ

هة اه ـنةـيف دةــــوة ﴾٩﴿ ۛش ۛساــل  وة ۙــيفـــتةــفةـــــناى وة ن  ﴾٨﴿ لفــجفــنة مفـــاللة ۙـيفـه  عةــلة عة نةيفن 
﴾١٢﴿ ا مة يـوة رن اـا الدف ۜـالف كة مة بةة  قة عة ﴾١١﴿ مةــتةـاقف لةـفة بةةة ـالفعة حة قة ﴾١٠﴿ ة ۛـيف دةــجفـالنح ن 

يماى ذةاـية ۙـقفـمة تي بةة  رة ﴾١٤﴿ طف اي يـالوف ام  في يـية عة م  ذي غة وف سف ۙـمة بةة  ﴾١٣﴿ قةـفة ۙــبةـكح  رة ة 
ةـث  ينة نةـانة م ـكف مح ةذي اـانمة الح اۛصوف تةوة ن واوة ﴾١٦﴿ يـسفـالوف م  بةـتفــناىذةامةــكي ۜــرة ة  ﴾١٥﴿

ةذيوة ينةالح ﴾١٨﴿ ائ كةا ول ا لن حة ۜ ب الصف نةة  مة يف الفمة ﴾١٧﴿ ر ب ال بف ة ا صح اۛصوف تةوة ۜ وة ة  مة حة رف ب الفمة
﴾٢٠﴿ مفـعة ه  ة ـم  نةار  لةيف ؤفۛصدة ﴾١٩﴿ واب كف ر  اب  مفـانيةات نةاه ـفة حة ۜ الصف ة  ـةمة شف الفمة

س                   مف ة  الشحة ورة            س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ل  ةيف الح وة ﴾٣﴿ ا اوة ةهة ذةا ر لنح ۙ  اي ا لحنيهة جة ﴾٢﴿ ا ر وة مة ذةا لفقة ۙ  اي ا تةلنيهة ﴾١﴿ ال س وة مف ۙ وة شحة ا يهة حن ض 
س ـنةوة فف ﴾٦﴿ ةرف الف ا ض وة مة ۙ  وة ا يهة طةحن ﴾٥﴿ ا ااوة مة ا ء لسحة مة ۙ ـننـبة وة ا يهة ﴾٤﴿ ذةا ۙ  اي ا يهة شن يةغف

﴾٩﴿ ۙ  نفــمة حةـلةـدف الففـقة ا يهة كحن زة ﴾٨﴿ ا هة مة ا فةاةلفهة هة ورة ۙ  ف ج  ا يهة ون تةقف وة ﴾٧﴿ اۛس مة يـوة ۙ ـوحن ا ۙ هة
﴾١٢﴿ ذ  ۛث اي ۙ ال انفبةعة ا يهة قن شف ﴾١١﴿ بةتف ة و كةذح ون د ثةم  ۙ ب طةغف ا يهة ﴾١٠﴿ قةدف ا وة نف ۛبخة ۜدة مة ا يهة سحن

ةكففـة ۙ ـعةـفة وه ـب  ذح ا ر وهة قة ﴾١٣﴿ الةـفة س ـلة قة مف رة س الحن ةة ــ نةاقةالحن  ول ــه  ا ـيـينـقفـ وة هة
﴾١٥﴿ اف  ع  يةخة لة اـبنـقفـوة يهة ﴾١٤﴿ مفــفة مة عةــدة مف ـلةـدة ه  مفيف بح ه  ۙ  رة ا يهة مف فةۛسوحن نفب ه  ب ذة
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92-LEYL SÜRESİ

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

92-Leyl Süresi       /    93-Duha Süresi Yaprak 08A Cüz 30 Süre 93 Sayfa 595

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

595 ﴾٩٢﴿ ِل وَرةو الةيع سو ﴾٩٢﴿ ﴾٩٣﴿ ى حى وَرةو الضح سو ﴾٩٣﴿

93-DUHA SÜRESİ

ةيفل                        ة  الح ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ا مة لةقة وة الف نف خة وة ةكةرة ۙىـالذح ثن ﴾٢﴿ ال ذةاـوة اي ار  ةهة لحنۙىــتة نح جة ﴾١﴿ ل  ةيف الح ذةا وة ۙىـغفـية اي شن
قة ۛصدحة ۙى وة نن ب الفح سف ﴾٥﴿ ا ة نف فةاةمح طنى مة ۙى العف ةقن اتح وة ﴾٤﴿ ك مف يـة ة ۛسعف نح لةۛشتحنۜى اي ﴾٣﴿

ةۛب  كةذح ۙى وة نن ب الفح سف ﴾٨﴿ ا ة المح نف وة لة مة ۙى بةخ  نن تةغف اسف وة ﴾٧﴿ ه  ر  ۜى فةۛسن يةسح  رن ل لفي سف ﴾٦﴿

ة نح نةا اي لةيف عة ﴾١١﴿ اوة ي مة ني ه  ي غف نف ا عة ه  الـ  ذةا مة ۜى اي دحن تةرة ﴾١٠﴿ ه  ر  ۜى فةۛسن يةسح  رن ل لفع سف ﴾٩﴿

ـ  ت رف تةلةظحنۛى نةاراى مفكمفةاةنفذة ﴾١٣﴿ ة نح اي نخ ـــلة نةاـلة وة لنىـــلف الف ون ةة وة رة ﴾١٢﴿ ى ــه ـلةلف دن
ۛسي  اـوة ةب هة نح جة ﴾١٦﴿ ي تة اللحةذي ةۛب وة لحنۜىـكةذح وة ﴾١٥﴿ ااـصفـية لة ۙى لنيهة قن ةشف الف ة ايلح ﴾١٤﴿

ةحة ا ل  مة ه  م ــنفـد  ع ــوة نفــدة ﴾١٨﴿ ي ال تييـي  لحةذي الة  ؤف كحنــتةـــه  يةـمة ۛىـزة ﴾١٧﴿ ۙى ةتفقن الف
﴾٢١﴿ ۛف لةۛسوف ى وة ضن يةرف ﴾٢٠﴿ ة لح ااءة اي ه  وة ابفت غة ب حه      جف لنۛى رة ةعف الف ﴾١٩﴿ ة  مة ۙى ن عف زن ت جف

ى          حن ة  الضح  ورة      س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ةعة دح اوة بح كة ــمة اكةـرة مة قةلنۜى  وة ﴾٢﴿ ة الح ذةاۛس ل ـيفــوة ۙىـــاي جن ﴾١﴿ الضح  ۙىــوة حن
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Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

93-Duha Süresi    /  94-İnşirah Süresi    /  95-Tin Süresi Yaprak 08B Cüz 30 Süre 95 Sayfa 596

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

وَرةو ى سو حى الضح ﴾٩٣﴿ وَرةو ِشَراِح سو نع ِ الع ﴾٩٤﴿ يِن وَرةو التني سو ﴾٩٥﴿ 596

94-İNŞİRAH SÜRESİ

95-TİN SÜRESİ

﴾٥﴿ ۛف لةۛسوف يكة وة طي بح كة ي عف ۜى رة ضن رف فةتـة ﴾٤﴿ ة  رة نخ  لةلف ر ـخة وة نة يف لنۜى لةكة م  الف ون
﴾٧﴿ جة وة ى فةـدة كة  ۛضاـــوة ى ـــهةــــــا لح دن ﴾٦﴿ كة ـــج ـ يةمفــاللة ى ـــماى  فةــيــتيـية دف انون
﴾٩﴿ اــفة ة يمة فةـيةـــ الف اة مح ۜــــهةــقفــلة تةــتي رف ﴾٨﴿ جة وة كةـــوة ا دة ۜىــــاةغفــلى  فةــــائ ـ عة نن
﴾١١﴿ ا ة المح بح كة ة ــمةـعفـن ــ ب وة ثفــحةـ فةرة ح د  ﴾١٠﴿ ا ة المح اـال وة ة ۜــهةـنفــلة تةـــ فة لةـــائ ـسح رف

اح                    رة ة  الف نفش  ورة         س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ة لح النفـقةۛض يذييال ﴾٢﴿ ۛض وة نةا عةـوة ۙـنفـعف كة رة زف كة و  ﴾١﴿ حف اللةمف رة ۙ نةشف كة رة لةكة ۛصدف
ة نح عة اي مة ﴾٥﴿ ة ۙ عةـمة فةا نح راى ي سف ر  الفع سف ﴾٤﴿ فة رة كفـنةالةــعفـوة ۜــكة ذ  كة رة ﴾٣﴿ ۙــهفـظة كة رة

﴾٨﴿ لنى  اي بح كةوة غةبفرة ﴿٧﴾ فةارف ۙ فةا ذةا ۛت فةانفۛصبف غف فةرة ﴾٦﴿ ي ـالفع  ر  ۜـسف راى سف

ين                        ة  التحي ورة     س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

دفـلة قة ﴾٣﴿ هن اــوة ةمي د ـلةـبةـالف ذة ۙــالف ين  ﴾٢﴿ ط ور  ۙ وة ينة يني سي ﴾١﴿ ين  التحي ۙ وة يفت ون  ة الزح وة
﴾٥﴿ لة فة نةاه  السف دةدف ة رة ۙ ث مح ينة لي ۛساف  ﴾٤﴿ نةا لةقف ي خة ۛسن  الف نفۛسانة فاي يم   الحف وي تةقف

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

596



597

96-ALAK SÜRESİ

سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

95-Tin Süresi    /  96-Alak Süresi    /  Yaprak 09A Cüz 30 Süre 96 Sayfa 597

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

597 ﴾٩٥﴿ يِن وَرةو التني سو ﴾٩٥﴿ ﴾٩٦﴿ َعَلِق وَرةو الع سو ﴾٩٦﴿

﴾٦﴿ ة لح ينة انمة اي ةذي عةـالح ال ــن وا وة ة ل وا الصح ات  فةــم  ۜـه ـلةــحة ن ون  مف ر  مة يف ر  غة مف الجف
﴾٨﴿ ا م كفب اةحف الحن  اللةيفۛس ينةكنالفحة مي ﴾٧﴿ اـفة ب كةــي  مة د ـبة كةذح  ۜ عف ين  ب الدحي

لةق             ة  الفعة ورة  س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ۛـنف عةــۛسانة  م ــقة الف  نفـلةــخة لةق   ﴾١﴿ قف أفب ـــاي بح كةم  ــاسفـرة ةرة ي  خةــ الح ۛــــلةـــذي قة
ةـعة نفۛسانة الف  مةـلح ﴾٤﴿ ي ةمة ب الفـعة اللحةذي لةم ۙـلح قة ﴾٣﴿ قف أفوةــاي بح رة ة  كةــرة ۙــكف الف م  رة ﴾٢﴿
انه  اسف النف ۜىـــغفـتةـرة نن ﴾٦﴿ ةــــكة نح ا اي ة ۙىــطفـيةــۛسانة لةــالف نف لح غن ﴾٥﴿ ا ۜـية مفــلة مة لةمف عف

بفداى ذةا عة ۛصلحنۜى اي ﴾٩﴿ اليفۛت ي الرة ۙى الحةذي هن يةنف ﴾٨﴿ لنى ة اي نح بح كة اي ۜى رة عن الرح جف  ﴾٧﴿
يف ال ۛتـــالرة ﴾١٢﴿ ةـالـب  رةــالوف المة ۜىــقفــــتح ون ﴾١١﴿ نف اليفۛت اي لةى كةانة الرة ۙى عة الفه دن ﴾١٠﴿

ةـكف مفــنف لةـئ ــلة لح ﴾١٤﴿ لةـاللةمف ية ة ـعف ةمف ب اةنح ۜىـية الحن رن ﴾١٣﴿ نف   اي
ةۛب ــكف تةذح لحنــــ وة ۜىـوة

ع ـيةـلفـفة دف ﴾١٦﴿ بةكـة  ـيةـنةاص  اط ــاذ  ۛــة  خة ئةة  ﴾١٥﴿ فةـنةـه ل لةــتةـنفـية ةـب ال عاىـسف ۙـنح يةة  اص 
﴾١٩﴿ ت  ۜ لة ة بفـكةلح تةر  اقف دف وة ج  اسف ه  وة عف ط   ﴾١٨﴿ ع ـۛسنة بةـال دف ة ۙـان ـزح يةةة ﴾١٧﴿ ۙ نةاد  يةه 

ر                   دف ة  الفقة ورة  س 
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

597



598

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

97-Kadir Süresi    /  98-Beyyine Süresi    /  Yaprak 09B Cüz 30 Süre 96 Sayfa 598

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٩٧﴿ ِر َقدع وَرةو الع ﴿٩٧﴾ سو ﴾٩٨﴿ َنِة َبِين وَرةو الع سو ﴾٩٨﴿ 598

بزح

﴾٤﴿

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
﴾٢﴿ ا مة يـوة الةــا الدف رن ر ۜـة  الفــلةــيفـكة مة دف قة ﴾١﴿ ا ة نح نف اـاي لفـال لةـي لةـفي اه  ـنةـزة ۛـقةـة  الفـيف ر  دف

ل  الفمة ة اـتةنةزح الــكةـئ ـلن رح وح ـة   وة ﴾٣﴿ ر  خةــقةـة  الفـلةـيفــلة ۜــهفـف  ۛشـاللف نفـــم ر  ـيفــدف ر 
﴾٥﴿ ية م    ه  تحنى ۛسلة ر  حة جف لةع  الففة طف مة ﴾٤﴿ ي اـفي ن  ــ ب هة ۛا ذف مف ب حه  ۙ ـالمف لح ــك  نفـم  رة ۙ ر 

ة                    ورة     الفبةي حنةة   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ينة كحي فة نف تحنى م  ۙ حة نةة  م  الفبةي ح تةأفت يةه  وا ر  نف كةفة ل  م  تةاب  الهف ينة الفـك  كي ر  شف الفم  وة ك ن  لةمف ينة يـة الحةذي
ا مة قة وة ة رح تةفة ﴾٣﴿ ا يهة ۜ ك ت ب  في ة  قةي حمة ﴾٢﴿ ول  س  نة رة  يةتفل وا الحن  م 

فاى ح  ۙ ص  ةى رة ة م طةهح ﴾١﴿

اا مة اوا وة ر  ا م  ﴾٤﴿ ـ ت وا الف ينة ا ون ةذي نف بةـالح م  ة تةاۛب ايلح اـك  اجة د  مة تفـعف م ــاءة ۜ ه  نةة  الفبةيح 
ينة ل صي ينةلةه   م خف ااءة الدحي نةفة وا ح  يم  ي قي لنوةة وة ة ت وا الصح ي ؤف وةة وة كن ة الزح ة لح وا اي ب د  ة ل يةعف الحن

ة نح ينة اي ةذي وا الح ر  نف كةفة ل  م  تةاب  الهف ينة الفـك  كي ر  شف الفم  ي وة ةمة نةار  في نح هة ينة جة ال دي خة ﴾٥﴿ ل كة ذن ين  وة ۜ دي ة  يح مة الفقة
ة نح ينة اي ن وا الحةذي ل وا انمة م  عة ۙ وة ات  ال حة ة  الصح

ائ كة لن مف ا ول ر  ه  يف خة ﴾٦﴿ ۜ ا يهة ائ كة في مف ا وللن ۜ ۛشرح  ه  ةة  يح الفبةر 
مف ااؤ له  زة دة  جة نف مفع  ب حه  نحةات  رة ن  جة دف نفـتة عة ي م  ري ا جف ت هة ار  تةحف ةنفهة الف ﴾٧﴿ ۜ ةة  يح الفبةر 

﴾٨﴿ ينة ال دي ااخة يهة ۜ  في ية البةداى ض  مف الحن  رة ه  نف وا عة ض  رة ۜ وة ه  نف ل كة عة نف ذن ية ل مة ش  ةه  خة بح رة
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik
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599

99-ZİLZAL SÜRESİ

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

99-Zilzal Süresi    /  100-Adiyat Süresi    /  Yaprak 10A Cüz 30 Süre 100 Sayfa 599

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

599 ﴾٩٩﴿ َزاِل لع وَرةو الزنِ سو ﴾٩٩﴿ ﴾١٠٠﴿ َعاِدَياِت وَرةو الع سو ﴾١٠٠﴿

100-ADİYAT SÜRESİ

ال                   لفزة ة  الزح  ورة            س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٢﴿ ت  جة رة الخف ثف وة ض  ال ةرف اـالف ۙـلة قة ا هة ﴾١﴿ لف ذةا ز  لةـاي ض ـز  ةرف لف ت  الف ۙــزة الةـز  ا هة
ة  بحةكةب اةنح رة ﴾٤﴿ مةــية ث ـحةـــت  ذ ـئ ـوف ۙـــالخف دح  ا هة بةارة ﴾٣﴿ قة ا لة ۛسان ـالة الف نفـوة ۛـمة ا هة
نفـمةـفة ﴾٦﴿ ئ ذ  مة ر  يةوف د  تةاتاى النحةاس  يةصف ا الشف وف ۜ ل ي رة مف الةه  مة العف ﴾٥﴿ حن ۜ ىـالوف ا لةهة

﴾٨﴿ ثف لف م  مة نف يةعف مة ى ـوة ة  ۛشراح ة الة ذةرح ه  قة يةرة ﴾٧﴿ لف مة الة يةعف ثفقة ة  م  ة راى ذةرح يف ۜ خة ه  يةرة

يةات                 اد  ة  الفعة ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ات  يرة غي ۙ فةالفم  بفحاى ص  ﴾٢﴿ يةات  ـور  ۙفةالفم  حاى ﴿١﴾ قةـدف يةات  ـاد  الفعة ۙ وة ـحاى ۛضبف
ة نح بح ـل ۛسانة ـنف الف  اي هيـرة ﴾٥﴿ ۛســـفة ۙـــمفـهي جةــنة ب ـــطفـوة عاى ﴾٤﴿ نة ب ـاةثةـفة ۙـنة هيـرف عاى قف
ة نح ر ـالف بح ـح ــه  ل ـــوة اي يف خة ﴾٧﴿ ة نح اي ل ــه  عةــــوة ۛــيـهيــۛشـكة لةـلنى ذن د  ﴾٦﴿ ۛــكةــلة ن ود 

﴾٩﴿ ذةا  ب ـــلةــعفـــــلة  يةـــــالفة ۙـب ــق ــــــي الفــا ف ـ مة رةـــث ــعفـــــم   اي ور  ﴾٨﴿ ۜـۛشـلة يد  دي
﴾١١﴿ ة نح مف  اي ةه  بح ير رة بي ئ ذ  لةخة مة مف يةوف ﴿١٠﴾ ب ه  ح  ۙـــصح ـي الـا ف ـلة مةــصح ــــوة و ر  د 

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik
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600

101-KARİ'A SÜRESİ Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

101-Karia Süresi    /  102-Tekasür Süresi    /  Yaprak 10B Cüz 30 Süre 102 Sayfa 600

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾١٠١﴿ َقاِرَعِة وَرةو الع سو ﴾١٠١﴿ ﴾١٠٢﴿ وَرةو التةَكاثوِر سو ﴾١٠٢﴿ 600

ة                 عة ار  ة  الفقة ورة               س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

مةـية ون ـك ــية وف ﴾٣﴿ يكة رن ااالدف مة اوة عةــالف  مة ار  ۜــقة ة  ﴾٢﴿ ۛ ة  عة ار  ا الفقة ﴿١﴾مة ۙ ة  عة ار  اللفقة
﴾٥﴿ ك ون  تـة بةال  وة ن  الفج  هف الفع  ۜ كة ف وش  نف الفمة ﴾٤﴿ اش  النحةاس  رة ۙ كةالففة ث وث  بف الفمة

ا ة المح نف وة فحةتفـخة مة ﴾٧﴿ وة ي فةه  ۜ في يةة  اض  يۛشة  رة عي ﴾٦﴿ نفـفة امة ة ۙ اةمح ين ه  ازي وة لةتف مة ثةق 
﴾١١﴿ ام  يةة ـنةار حة ﴾١٠﴿ اا مة يكة وة رن ۜالدف يةهف ا ه  ﴿٩﴾ مة ۜ يةة  او  ه  هة ﴿٨﴾فةا مح  ين ـمة ازي ۙـوة ه 

اث ر                   كة ة  التـحة ورة               س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ة ﴿٣﴾ث مح ة ۛف كةلح ۙ ۛسوف ونة لةم  تةعف ﴾٢﴿ تحنى ت م  حة رف ۜ ز  اب رة قة الفمة ﴾١﴿ يـك م  ۙ اللفهن اث ر  كة التـحة
ة نح و  ۙ لةتةرة يمة حي الفجة ﴾٥﴿ ة ونة لةوف كةلح لةم  لفمة تةعف ۜ ع  ين  الفيةقي ﴾٤﴿ ة ۛف كةلح ۜ ۛسوف ونة لةم  تةعف

﴾٨﴿ ة ة يةـلة ث مح ل نح ـة ئ ذ ـت سف مة ن  وف يم  عة ةعي النح ﴾٧﴿ ة لةتةــث  اعةـمح ةهة نح و  ية يفنةـرة ۙـالف ين  قي ﴾٦﴿

ر                 صف ة  الفعة ورة            س 
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik
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601

103-ASR SÜRESİ Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

103-Asr Süresi    /  104-Hümeze Süresi    /  105-Fil Süresi Yaprak 10B Cüz 30 Süre 105 Sayfa 601

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

601 ِر وَرةو العَعصع ﴿١٠٣﴾ سو َمَزِة هو وَرةو الع سو ﴾١٠٤﴿ يِل وَرةو العفي سو ﴾١٠٥﴿

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ة ة الح لح ن واـــــــنة انمةـذي يـــــاي ﴾٢﴿ ة نح ۙــۛسانة لةــ الف نف اي ر  ي خ سف في ﴾١﴿ ۙـوة الفعة ر  صف

﴾٣﴿ عة ل وا الــوة اـم  ة تةــل  صح ات   وة اۛصـــحة ا ب ــوة تةــحةـالفـوف ر ـقح   وة بف ة ا ب الصح ا ۛصوف وة

ة                 زة ة  الفه مة ورة                 س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ۛسب   يةحف

ة ا النح الةه  ۛ مة ه  لةدة الخف ﴾٢﴿ ي عة اللحةذي مة الى جة ۙوة مة ه  دة ة دح عة ﴾١﴿   ۙ يفل  ة  ل ك لح  وة زة زة ه مة ة   ل مة
﴾٦﴿ ۙ الحن  نةار  ة  وقةدة الفم  ﴾٥﴿ اا مة  وة

يكة رن ا الدف ۜ مة ة  الفح طةمة ﴾٤﴿ ة  كةلح

ة نح بةذة ة   ف ي لةي نف الفح طةمة ﴾٣﴿

﴾٩﴿ ي د  في مة ة ـم  عة دة ة دح مة ﴾٨﴿ ة نح اــاي مف هة ه  لةيف ۙ عة ة  ؤفۛصدة م  ﴾٧﴿ ي ةتي لةى اللح ةل ع  عة ۜ تةطح ة  دة ـ  ةفف الف

يل                 ة  الففي ورة                    س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

لفـية مفـاللة عة  جف
مفـه  دةـيفـكف ﴾١﴿  تةرة اللةمف

لة ـكف بح كةيفۛف فةعة ۜرة يل  اب  الففي حة  ب اةصف
مفــيه ـرف ميــتة ﴾٣﴿ الرف ۛس ۙـيــابيـراى البةـيفــطة مفــه ـيفـلةــعة  لةـوة لة ﴾٢﴿ ي تة ۙــيـليـضفــفي ل 

﴾٥﴿ أف  ف   مة ـصف مف  كةـعة ه  لـة عة ول كمفةـجة ﴾٤﴿ ــ ا رة ة    م  ــجة ـح  ۙــبـ  ـيـل   ــجحي ـنف س 
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106-KUREYŞ 
SÜRESİ

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

106-Kureyş Süresi  / 107-Maun Süresi  / 108-Kevser Süresi Yaprak 10B Cüz 30 Süre 108 Sayfa 602

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

وَرةو قوَريعٍش سو ﴾١٠٦﴿ وِن وَرةو العَماعو سو ﴾١٠٧﴿ َثِر وَرةو العَكوع سو ﴾١٠٨﴿ 602

يفش                ة  ق رة ورة                  س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

واـفةلفية ب د  عف ﴾٢﴿ حف مف ر  ه  ف  يلة ةـلةةة الشح ـاي الصح ااء  وة ۛـتة يفف  ﴾١﴿ ف  يلة ي ۙ ل  يفش  ق رة
﴾٤﴿ ة لح نف يذييال مف م  ه  مة ف  الطفعة وف نف خة مف م  نةه  انمة ج وع  وة ﴾٣﴿ ة بح ذةارة ۙ  هن الفبةيفت 

اع ون              ة  الفمة ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

﴾٢﴿ ل كةـفة ة ذن ي يةـالح عح  الفـذي ۙـتيـيةـد  يمة ﴾١﴿ يف ال ي ۛتــالرة ب  ب ــكةــي  الحةذي يـذح  ۜـالدحي ن 
ينة مف اللحةذي نف ه  عة ﴾٤﴿ يفل  ۙ فةوة ينة ۛصلحي ل لفم  ﴾٣﴿ لة لنى يةح ضح  وة ام  عة ۜ طةعة ين  كي سف الفم 

﴾٧﴿ ونة نةع  يةمف اع  وة ونةـالفمة ﴾٦﴿ ة ينةـاللح مف ي  ذي ۙـه  ااؤ ننة رة ﴾٥﴿ مف ت ه  ۙ ۛصلة ونة ۛسا ه 

ثةر                   وف ة  الفكة ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

﴾٣﴿ ة نح ةبفتةر  اي الف وة ۛشان ئةكة ه  ﴾٢﴿ بح كة فةۛصلح  ۜ ل رة رف انفحة وة ﴾١﴿ اا ة نح نةاكة اي طةيف ۜ العف ثةرة وف الفـكة
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109-KAFİRUN 
SÜRESİ

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

109-Kafirun Süresi  / 110-Nasr Süresi  / 111-Leheb Süresi Yaprak 10B Cüz 30 Süre 111 Sayfa 603

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

603 وَن َكاِفرو وَرةوالع سو ﴾١٠٩﴿ ِر وَرةو النةصع سو ﴾١١٠﴿ وَرةو العَمَسِد سو ﴾١١١﴿

ر ونة                 ة  الفكةاف  ورة           س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ا لة ونة النفت مف وة اب د  اا عة ۛ مة ب د  العف ﴾٢﴿ ا ب د  لة ا العف ۙ مة ونة ب د  تةعف ﴾١﴿ اا ق لف ا ية ۙ اليح هة ونة ر  اف  الفـكة
﴾٦﴿ ك مف ك مف لـة ينـ  ل ية دي ين  وة دي ﴾٥﴿ ا لة ونة النفت مف وة اب د  اا عة ۜ مة ب د  العف ﴾٤﴿ ا لة اب د  النةال وة ا عة ۙ مة ت مف بةدف عة

ر                    ة  النحةصف ورة              س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
اليفۛت رة ةاۛس ية وة خ ـالنح ين  يـل ونة فيـدف الحن  دي ﴾١﴿ ااءة ذةاجة الفالحن ر ـصفــنة اي ۙـفةـ وة تفح 

﴾٣﴿ بح د  ـمفـحةـفةۛسبح حف ب  تةكةــرة اسف ه ۜ ــف ـغفـ وة ةرف نح اباىــــتة انةـكف ه ــاي ة وح ﴾٢﴿ ۙـالفف اجاى وة

ۛسد                 ة  الفمة ورة                 س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

لنى نةاراى ۛسيةصف ﴾٢﴿ اا ننى مة ه  الغف نف ال ه  عة ا مة مة كةۛسۛبۜ وة ﴾١﴿ اا تةبحةتف ب  البيي يةدة ۜ لةهة ة تةبح وة
﴾٥﴿ ي ا في هة يد  ل  جي بف نف حة ۛسد  م  مة ﴾٤﴿ رة امف ۜوة الةةة الت ه  ة مح ۛ حة طةب  الفحة ﴾٣﴿ ۛ  ذةاۛت ب  لةهة

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

603



604

112-İHLAS SÜRESİ Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

112-İhlas Süresi  / 113-Felak Süresi  / 114-Nas Süresi Yaprak 10B Cüz 30 Süre 114 Sayfa 604

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

وَرةو َلِص سو ِخع الع ﴾١١٢﴿ وَرةو َفَلِق سو الع ﴾١١٣﴿ وَرةو النةاِس سو ﴾١١٤﴿ 604

Bismillâhirrahmânirrahîm

ص               لة ة  الف خف ورة      س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٤﴿ ك نف لةمفوة د حةال اىك ف و لةه  يـة ﴾٣﴿ لةمف يةل دف لةمف ۙ وة ي ولةدف ﴾٢﴿ ۛ اللحن  د  مة الصحة ﴾١﴿ وة ق لف  الحن  ه 
ۛال د  حة

لةق                    ة  الففة ورة               س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

نف م  ذةا ۛشرح  وة ق  اي اس  قةۛبۙ غة وة ﴾٢﴿ نف ۙـۛش م  لةقة اخة رح  مة ﴾١﴿ وذ  ق لف بح  الع  ۙ ب رة لةق  الففة
﴾٥﴿ نف ۛشرح  م  ۛسدة وة ذةاحة د  اي اس  حة ﴾٤﴿ نف م  اثةات  ف ي ۛشرح  وة ة ةفح ۙ النح د  قة الفع  ﴾٣﴿

ة  النحةاس                      ورة            س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

نفــم  ﴾٣﴿ لن ۙـ اله ــاي ةا س  نح ﴾٢﴿ ۙ ل ك ــمة النحةاس  ﴾١﴿ بح ـب  وذ ـالع  لفـق  ۙـال رة نحةاس 
﴾٥﴿ ة يـاللح يـــي  ذي و س  في سف ۙـص  وة النحةاس  ور  د  ﴾٤﴿ اس  وة سف ۙ ۛشرح  الفوة نحةاس  الفخة

﴾٦﴿ ةــــج ــالف نةــم  نحةاس ـالة  وةـنح
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Hatim duası-1

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dua Bölümü      /  Hatim duası sayfa 1

ا   1 د  عاة ﴾٠٠٠﴿ ا   ذة اء هن تفم  د  عاة ن الفعةق الفخة ان يم ظيرف ﴾٠٠٠﴿

ا              ذة اء هن تفم  د  عاة ن الفعةق الفخة ان           يم     ظيرف
﴾﴿ بة ةـــوة س غةــلح يـكةــــه  الفـــل و ـ رة م ـري ﴾﴿ يم ــــظيـعةـــالف  ه ـلةحنـل ا ق  دةـــۛص

خة ا  ز  ــــق ــا ل ـوة رة وفوة ـه نةا ـق نةاوة نةايلن مة اـنةــــلة رة بح اـ قةاـمةي لنـــعةن  ــــحفـــــ نةو
ا ـم   ﴿﴾ ة ا ك   ينة  ديـ ه نة الشح ة لفـينة ب ري ـالشح يم ـۛس ب قة لي  

                                                                        

ة  لن الصحة م  وة لن السحة وة ﴾﴿ ـبةـة  اق  الفعة ـ وة ةل لفم  ينةتح ـقي ﴾﴿ د  مف ةحن  أةلفحة ح ل  ب  ينة رة الةمي الفعة
ةــه ـأةللةحن ة رةمح نةاـــبح ﴾﴿ س لنىـــعة ةـم حةـنةا ـول ـ رة أنل د ـمح ۛصـ وة ا أةجفـهي وة هي ب  نةـيـعيـمةــحف

ت  بفـــــــوة ﴾﴿ ةيةا رة ــــتـة ـنةاــبح ةــقة ةــلف م ــبح ةا إ نح ةۛت الـــكة أةنفـنح يــسح يـعةــع  الفـــمي م ـلي
اهف نةــــوة اـد  ﴾﴿ ــــا مةـ يةنةاــيفــلةـــعة لن ة إ ـنةآـوف ةۛت الـــكة أةنفـــنح ةــــتح ةـاب  الوح م ـــيـحيرح

﴾﴿ اعف ةـــف  عةـــوة يـــيةا كةا نح م ــري ﴾﴿ إ لنـحةـى الفـإ لة ح وة يق  م ـق  يم ـتـةـسفـى طةري قي
﴾﴿ اغف رف لةـوة وبـةـف  حفــنةا ذ نـ  يـنةايةا رة حي ن  يةا رة م ـمن ﴾﴿ اعف ــوة يم نحةف  عة حي ا يةا رة

ةــه ــلةحنـأةل نةاــعفـــفةارف مح ﴾﴿ مةح رة ةأةللةحنـه  ــنةا  بح قة ةتـة ـبح ةـلف م  ن اق الف م ـتفـخةا نح ان م ـــيـظيـعةـلفرف
ـنةار  كف اـبةوة ناـب لـة ا لف ات يـة ىــحةــلفار  ــذح  كفـل  وة م ـيـكي ﴾﴿ ن ا ـق ـب الف ان يـم رف ـري ــكة الف

ـ ة أةللةحنــه  لح ۛصــمح ﴾﴿ ـــ ــــقة تـة ةوة ــبح ةــــــلف م  ةا إ نح ـــۛت الـنح ةـــكة أةنف ةــــتح ــيـم رحةاب  الـوح حي
﴾﴿ ــلة ا يح ــۛسي  عة ـــــد  نـة ـحة ةم  ــالشحةب  ـح ا  ۛصـد  مح ان ـــب ـــلفا  وة ة ــري يـعة رف هة
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Hatim duası-2

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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ا   2 د  عاة ﴾٠٠٠﴿ ا   ذة اء هن تفم  د  عاة ن الفعةق الفخة ان يم ظيرف ﴾٠٠٠﴿
 

﴾﴿ ر  الوة انن ق الف ة ــمة ا رةـكةا ب ــنةمف كف رف ﴾﴿ ةلحنلال ـمح ةــيح  زة  ــه  انن ق الف ة ــنةي ز ـ ب ابح رف
﴾﴿ ـ الوة انن ــق ـالف ة ــعةــلفـــخ ــــب  نةاـسفب ـلف رف ﴾﴿ انن ق الف ة ـــفةا رةۛشـب  نةاـفف ۛشرح  وة رف

ةلحنلال ـمح ا  ــه  ء ـبة لح ــك  نفــم  اـنةـــف  عة ا لة ﴾﴿ ةـجةالفنةا ــلفــخ  الدفوة ــةة ــنح انن ــق ـالف عةمة رف
مفوة حة يعة ارف مي رف جة ة  ح  ة ا  مح ﴾﴿ عةا يةنف دح ال ن ب اذةـوة مةب  ة رةخ لف رف انن ــق ــالف ة ــح  رف

ةلحنلال ـمح ل  ـجف ا ـــه  انـــق ــالفعة يمةـالف  نةرف ظي نةا  عة لـة ﴾﴿ حة ةــم  انن ــق ـالف قح ـحةـب  د ـمح رف
مةـــق ــــالفي ــف وة ة ـــين ﴾﴿ سااــن و ــم ر   ـبفـقةـــالفي ـف وة ﴾﴿ ىاـيري ـيةا قةـدح  نفـي الـف  ن
ةا ـــنة الــــــــــــم وة  ر نح ﴾﴿ ا وــن  ط  ارةـــــصح ــاللةي ـــــوة عة ى رح ﴾﴿ ىاـــيـفيـــــۛش ع
لةوة ا  ت ــيفـي الفخةـ اي رة ﴾﴿ لةوة ةة  رة فيـي الفجةـ اي ىاـنح يق ﴾﴿ ىاـــــح وة رىا ــــــتفـس  ا ب جة

كةــرة  م ـــكفوة و د  كة ــج وة ل كة ـضفـفةـــب  ﴾﴿ اـمى اـوة اي مة لى ــيـدة ليا ـهةــــلح ـــــــك 
اوة  مةــ حةرف الاــية حفكةـــــن  اـۛسـايحفوة   اا ال ـتةـمةــ وة رة ة ــكذكة ية مة لف نةـيــمي رةــكذرة

نةاـــــا ف ـعةوة  ﴾﴿ ةلحنلال ـــمح ا يةــه ـد  نةا  ب ــــاهف ـــه  انن ــق ــالفة  ــدة رف ﴾﴿ ا ح  ة ينةــــالرح مي
ا ن  ب ـــــنحيــنة الــــنةا م ـــجح ــــــنةوة   ا مةــــكةـــــيرة ة ــــــرة ﴾﴿ ة  ــــنةايـة ــ ب ــــع  انن ق الف ـــرف

عفــــــــــــفةرفاوة ﴾﴿ ةـجةـنةا الفـلفـوة ال دف خ  ا عةـةة ب ـنح انن  ة ــۛشفة ـــــرف ــق  الف ﴾﴿ انن  ــرف الفـق 
ــــــــنةوة  ان تـ  ةا ۛســــيح  ـــــــــــنح ـــرف عة ـــــــــفح  ـاكة ﴾﴿ جة يلةة ـفةـب ت نةا ا دة رة ــالف ضي انن ـــق  ـرف

﴾﴿ ۛسا نفـا لف  حفوةود  ــج ــــالفوةل  ـــضفـفةـيةاذةا الف ﴾﴿ انن ــــــق ـالف ة  وة لةــت ــــب  رف
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ا   3 د  عاة ﴾٠٠٠﴿ ا   ذة اء هن تفم  د  عاة ن الفعةق الفخة ان يم ظيرف ﴾٠٠٠﴿
 

ا  ف ـــــشفوة ﴾﴿ نةاــووبةــي ــرف  ع ــت ـــسفوة ا ﴾﴿ ة ـمح ةنةا رةيةا  الللحنــه  رف بح اـنةبة ول ـق  طةهح 
اــنةـــــــ هةوــضف و ج ــيح ــــــبةوة  ﴾﴿ نةاــــــــو نةــض  د  ي ــــــاقفوة  ﴾﴿ اـا نةـرف ۛضــــمة
ة  رفـــــف ــاعفوة نةاـــــت   اـهةــــــــا  مح ﴾﴿ ا دةـــالجفوة  اــنة دة ﴾﴿ اـرف حة اوة اـنةـا ئةـمف ان بة

ااـــــالعفلة ـــمفـــتف ۛشــتح ـــۛشوة   اــنةـئ  دة ﴾﴿ اــنةا ـيةـــد  نفوة نةاـــنةــــحف دي يـــل ـــ الصفوة
ۛت اــال مفوة نةا ـــلةـــظف ال هفـفةـاحفوة  ن فة ا ع ـيـميــجة نفـــم  اـنة دة لةــب  وة نةاــلة وة اـلف

نةا رفـــص ــــنف اوة  ﴾﴿ ا مةـــتف ال قفـبح ـــثةوة  نةاــدة ﴾﴿ ة مفوة اـلة يةــــبةــا لفوة ا ض  رةــــالف
﴾﴿ ة  رف مة انن   ـق ـ الفـب ح  يم ــرف ظي الفعة ﴾﴿ نةـــي ريــــا ف ــكةـــــالفم  وف ــقةـــى الفـلةـــعة

ا تةورة ـــن وة ة ـــكة رةـبةـــــب   ه اـنةوفــــلةــــمة ﴾﴿ ة لحنلال ـمح ا قةــغف ثةــلح ـبةــه  ا ۛب مة  ه نةااف رة ــــوة
﴾﴿ لني ر وح  ةـم حة نةا ۛسيح د    اي اـتة  ه ـلةحنـلا  ۛصلحةي  د ـمح ةمةـۛس وة ه ــيفــلةــلني عة عة لح
﴾﴿ اي ال رف وة لن يح  اوةاي مي ا ن ـع   اي خفـجة ة نفـهي م ــوة ااء  ـب ـــنة  الف رف ية ينةــــ ۛسوة الفم  لي
﴾﴿ ا ت   ـــــلةـــۛص  ــــلة ـــۛس وة    ه ـلةحنـلا وة نةـــيـعيـــمةـال جفمف     ـــه ـيفـلةـعةه     م 
﴾﴿ اي ال رفوة لن هيـــــ ج وةهي ال زفـــان ل  ح اوةاي ﴾﴿ اي ال رفوة  ال وف لة د  هيوة هي  ـــان ل ح  اوةاي لن
﴾﴿ اي ال رفوة  هيـــــــــا ت ــ ذ  رح  يحةح اوةاي لن ﴾﴿ اي ال رفوة  اب ه   ح اوةاي لن حة هيـ تفالوة الصف بةا ع 
﴾﴿ ا ن         ـــــر  ضف نةــيــعيــمةـــمف       ال جفـــه ــيفـلةـــعةي      ـا لنـعةــــ     تةلةحن اوة
وة اي ال رفوة  ا ان اح      وةاي لن ةوةا       ــنةـئ ا ـبة ا   ن ــــايخفوة نةا        ــــــات ـهةـــ ا  مح نةاـــــوة
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ا   4 د  عاة ﴾٠٠٠﴿ ا   ذة اء هن تفم  د  عاة ن الفعةق الفخة ان يم ظيرف ﴾٠٠٠﴿
 

﴾﴿ ات ـــخةال د  وة  نةاــوة لة اــالقفوةنةا  الوف بة اـح الوة ا  ـنةئ  اـر  ة ااـــ الصفوة   اـنةئ  بح اــنةئ د  قة
﴾﴿ اي ال رفوة لن اــنةـــخ ــــۛشا ي ــــ مة ح اوةاي ﴾﴿ اي ال رفوة  اــنةذ  ـــيـال ۛسا تي  ح اوةاي لن
﴾﴿ اي ال رفوة  ات     ـــيفـــخةـــب    الفــــــاح ـۛصح     اوةاي لن ـالفوة رة  ت اــنةــــۛســـحة

ينةـم ـالفوة ل مي سف ﴾﴿ اي ال رفوة  ينة ـالف يع ـميـجةح  اوةاي لن ني م  وءف نةات وةم  م  وءف الفم 
﴾﴿ ة ال  اـــــحفلف ة  اوة   مف   ــــه ـــنفـــــم  اء    ــية اۛتـــــــــوةمفلف ﴾﴿ ات ـل ـسفـم ـالفوة مة

ۛبـيـــجيــا م ـيةوة ﴾﴿ ةا ت ــل ــبةــعة الفـــا دةا ف ـية يح ﴾﴿ ا جةــية الفـــيةا قةا ض  ا ت ـحة
اـج ــتةــاي سف اا ال رف حةـــــت ـمةــــرة حفـاب ـاءة نةــبف د عة مةــــكة ية ﴾﴿ ة عةــال ا ت ـــــدح وة

﴾﴿ انة ــبفـس  ة ة  عةـع ـــ الفرة بح كة ربح حة ة يـــزح وونةـــف ـص ـمح ﴾﴿ ا ح  ة نةـيـميـالرح
رف ۛسـلةـوة ۛسلة م  عة     ﴿﴾ ينةــــي الفم  لي

د  مف ةحن  وة لفحة ح ل  ب  ينة رة الةمي الفعة

ةة ا ت حة اللففة

B 
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Hatim Duası Türkçe
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Hatim Duası  Bölümü      /     Türkçe Hatim Duası Turkçe

Hatim Duası

Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi Allah'a, salat-u 
selam Peygamberimiz Hz. Muhammed ile âl ve 
ashabına olsun. Ey Ulu Rabbimiz! Bizi ve iman 
yoluna bizden önce girmiş mümin kardeşlerimizi 
affet! İman ehline karşı kalbimizde kin bırakma! 
Sen gerçekten sınırsız merhamet ve ihsan 
sahibisin. Rabbenâ! Sana dayanıp güvendik, Sana 
yöneldik, dönüşümüz de Sana olacaktır. Rabbenâ! 
Bizi kâfirlerin fitnelerine hedef eyleme, bağışla 
bizi! Sen üstün kudret ve hikmet sahibisin. 
Nûrumuzu daha da artır, Sen her şeye kadirsin.

Ey Ulu Rabbimiz! Bu tilavetimizi kabul buyur, 
Sen her şeyi işitir ve bilirsin. Tövbelerimizi de 
kabul eyle; bizi gerçeğe ve dosdoğru yola erdir; 
zira Sen ,tövbeleri kabul edersin, geniş rahmet ve 
ihsan sahibisin. Ey yaratıklarına çok bağışlarda 
bulunan,duaları kabul eden, mahlukatına engin 
şefkat ve merhametle dolu olan Allah’ım! Hz. 
ibrahim'e ve âline yaptığın gibi, kulun ve elçin 
olan Hz. Muhammed'e de salatu selâm eyle, Senin
nimetlerin sınırsız, lütufların sonsuzdur. Allah’ım! 
Kur'ânı bize rehber, nur ve rahmet vesilesi eyle, 
onu aleyhimizde değil, lehimizde delil kıl! 
Unuttuğumuz gerçekleri onunla hatırlat, 
bilmediklerimizi onunla öğret, onu güzelce 
okuyup manasını anlamayı ve anladığımızı 
uygulamayı nasib eyle! Bizi Kur'ân’ı okuyup 
yükselenlerden eyle, onu okumasına rağmen 
zillete düşen nasipsizlerden eyleme!

Allah’ım! Katından bize öyle bir rahmet ver ki 
onunla kalplerimizi hidayet et, işlerimizi düzelt, 
sırlarımızı ve emanetlerimizi koru, bize doğru 
olanı ilham et, dirliğimizi ve düzenimizi devam 
ettir. Ey sıkıntıları gideren, çaresizlere icabet eden,
dünyanın ve âhiretin Rahman ve Rahimi olan 
Allah’ım! Bizi Senden başkasının merhametine 
muhtaç bırakma!

Bizi helal ve itaat dairenle yetinip harama 
girmeyen, Senin lütfun ile doyurduğun ve 
başkasının lütfuna muhtaç bırakmadığın 
kullarından eyle! Allah’ım, rahmetine vesile olan 
şeyleri, bizi günahlardan uzak tutmanı, hayırlara 
ulaştırmanı, cennete kavuşturup cehennemden 
kurtarmanı dileriz.

Allah’ım! Bize, sana isyan etmekten uzak tutacak 
bir saygı, cennetine yaklaştıracak bir itaat, dünya 
musîbetlerini hafif gösterecek bir  iman kuvveti 
ihsan et! Bizi hayatta bıraktığın sürece göz,kulak 
ve diğer organlarımızdan yararlandır! Bize 
zulmedenlerden hakkımızı al, bize düşmanlık 
edenlere karşı bize yardım et, dinî hayatımızda 
musîbet verme, dünyayı en önemli işimiz, en son 
hedefimiz kılma! Günahlarımız sebebiyle, Senden 
korkmayanları ve bize acımayanları bize musallat 
eyleme, yakamızı zalimlerin ellerinden kurtar, ey 
merhamet edenlerin en merhametlisi! 

Allah’ım! Bizi ilimle doyur, hilimle süsle, takva 
ile ikram et, âfiyetle güzelleştir! Bize dünyada da 
ahirette de güzellikler ver, bizi cehennemden koru!

Allah’ım! Tilavetimizi kabul buyurmandan sonra 
ondan hasıl olacak sevabı, en başta Efendimiz Hz. 
Muhammed (s.a.s.)'in yüce ruhuna, kardeşleri 
diğer peygamberlerin (a.s.) hazretlerinin ruhlarına,
keza âl ve ashabının, eşlerinin ve evlatlarının, ve 
kendisine tâbi olanların ruhlarına hediye eyledik, 
vâsıl eyle ya Rabbî! Aynı şekilde babalarımızın, 
annelerimizin, kız ve erkek kardeşlerimizin, 
evlatlarımızın, akrabalarımızın, dost ve 
arkadaşlarımızın, hocalarımızın ve 
mürşitlerimizin, ve üzerimizde hakkı olan 
herkesin, gerek hayatta olan, gerekse vefat etmiş 
olan bütün erkek ve kadın müminlerin ruhlarına 
hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbî! Ey ihtiyaçları 
veren, sıkıntıları gideren, dualara icabet eden 
Rabbimiz, rahmetinle dualarımızı kabul buyur! 
Başta olduğu gibi duamızın sonunda da selam 
bütün peygamberlere,  bütün övgüler de âlemlerin 
Rabbi Allah'a olsun.

Not : Arapça hatim duasının tercumesi değildir, iki
ayrı hatim duası olarak düşünebilirsiniz
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SUNUM Sayfa-1
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Sunum Bölümü      /        Sunum sayfa 1

      Sunum
             Bütün başarıların ve güzelliklerin, kendi ihsanı sayesinde tamamlandığı Allah’a hamd, başta Hz. Muhammed aleyhissalatü 
vesselam olmak üzere seçtiği kullarına selam ve ihtiram sunarak başlarım.
          
             Kur’an-ı Kerim, alemlerin Rabbi sıfatı ile Allah’ın sözüdür. Görünen alemde görünmeyen alemin dili, gaybın lisanıdır. Büyük 
kainat kitabının beşer ifadesine ezeli tercümesidir. Uhrevi alemlerin mukaddes haritasıdır. Ezeli ebede, yeri göğe, ferşi Arş’a bağlayan 
nurani kopmaz zincirdir. Allah’ın insanı kurtarmak için yücelerden sarkıttığı sağlam ipidir.
           
            Kur’an’ı kaynağı ilahi vahiydir. Hedefi insanlığın dünya ve ahirette mutluluklarını sağlamaktır. İçi halis hidayet doludur. İnsanlığa 
hem bir fikir ve hikmet kitabı hem bir ahlak ve ibadet kitabı hem bir hüküm ve buyruk kitabı he bütün manevi ihtiyaçlarına merci olarak 
çok kitapların özünü ihtiva eden adeta mukaddes bir kütüphane hükmündedir. Kur’an’dır bu! Bu kitaptır ki sanki bütün kitaplar onu 
açıklamak için yazılmıştır.
         
             Kur’an’dır bu! Zamanın geçmesi onu aşındırmaz. Alimler ona doymaz. Çok okunması usanç vermez. Ayet ve işaretlerinin iyici 
düşünülmesi için her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyden haberdar olan o Hakım-u Habır’den gelmiştir. Bu noktada, Tokyo Rasathane 
Müdürlüğü yapmış bir zatın yirmi yıl kadar önce söylediği ve bir TV programında seyrettiğim bir tesbitini hatırlıyorum. Kur’an’ı kısa bir 
süre inceledikten ve keşiflerinde rastlanabilecek orijinal bir tesbitle, şöyle demişti: “Anladım ki bu Kur’an, kainata çok yukarıdan bakan ve
her tarafını aynı anda gören bir varlığın sözüdür.” Söyleyen değil, söyleyen önemli. Evet Kur’an’dır bu! Varlığın ta kalbinden gelen sestir. 
İşte onun içindir ki “En mühim haber’dir.
           
             Hayat bu varlığın süzülmüş bir hülasasıdır, özüdür. Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin, hem on beş asır önce yaşadığı fiili ve 
dünyevi hayatı, hem de on günden bu güne devam edip dünyanın her tarafına yayılmış, her ırktan, her dilden insanları celbeden manevi 
hayatı, hayattan ve kainatın aklıdır. Bu nur dünyadan çıkarsa, yer küremiz aklını kaybedecek, belki de şuursuz kalmış olan başını bir 
gezegene çarpacak, bir kıyametli koparacak, müthiş sekeratı ile vefat edecek, böylece bu imtihan diyarı büsbütün kapanacaktır
            Kur’an, İslamiyet manevi aleminin temelidir, mimarı planıdır. Projesidir. Onda Kur’an’ın dünya ufkunda doğduğu dönemden önce 
geçmiş ümmetlerin kıssaları, Asr-ı Saadet’ten sonra gelecek asırların haberleri vardır. Onun orijinal, bedı manaları tükenmez, kıyamete 
kadar gelecek her seviyeden okuyucularına yeni manalar ilham eder.
           
           Unutmamak gerekir ki Kur’an ezeli ve ebedi bir kelam-ı ilahi olmakla beraber, Allah’ın tarihe bir müdahalesidir, tarihi bir gerçeklik 
olarak gelen bir bildiridir, bir beyandır. Beşeri dildeki ifadeleri istiare ederek, emaneten kullanarak ezeli olan kelam-ı nefsi, kelam-ı lafziye,
yine beşer ifadesine bürünmüştür. Onun içindir ki, lahüti olması, “bu dünyadan” olmasına mani değildir.
          
            Bu noktada, Kur’an bilgisinin çok önemli saydığım, temel bir prensibine varmış bulunuyoruz. Geniş kitlemizin Kur’an’a duyduğu 
saygı pek değerli olmakla birlikte akli muvazene ile dengelenmeye muhtaçtır. Büyük bir çoğunluk Kur’an-ı Kerim’i, benzeri olmayan 
lahuti bir kelam bilir. Fakat manasını anlama diye bir gayreti olmayıp, böyle bir eğitim almadığından, insan toplumları ile bu alemle pek 
ilgisi olmayan fakat insanı buradan alıp başka aleme götüren lahuti bir musiki sanır. O derecede ki onun mealini okuyup da insanlar 
arasında konuşmalara benzer ifadeler ihtiva ettiğini görünce tereddüde kapılır. “Kur’an denilen gerçeğin böyle anlamı olur muymuş?” diye 
düşünür. Sanki “Kur’an-ı Kerim hep altın yaldızlı hatla yazılıp, müzeyyen Mushaf-ı şerif kaplarında duvarda asılı durup teberrük edilen 
gizemli bir sanat eseri, lahuti bir musiki parçası olarak kalsaydı daha iyi olmaz mıydı?” diye düşünür.
         
             Oysa Kur’an’ı iyi tanımak lazımdır. Birçok ayete göre, Kur’an aklın ve incelemenin konusu olmak üzere gönderilmiştir. Allah 
Kur’an’ın anlaşılmasını istemektedir. Hatta Rahman suresinin ilk ayetlerinin bildirdiği üzere O Rahman, sırf Kur’an’ı anlasın diye insana 
beyan öğretmiştir. Evet, beyan yani anlama ve konuşma hassası bunun için verildiğine göre, insanın yapması gerekn de, Kur’an’ı anlayıp 
hidayetini düşünce ve davranışlarına taze kan gibi taşımak olmalıdır.

             Şu halde Kur’an insana Rabbin irşadlarını, talimatlarını iletmek için gelmişse, elbette insanların kullandığı kelimeleri ve ifade 
şekillerini kullanacaktır. Aksi halde Kur’an bir şeyler bildirmek için değil, bildirmemek için gelmiş olurdu. İşte bu gerçeği bilmek, meal 
okuma işinin temelini teşkil eder.

             Allah Teala “Aklınızı kullanıp anlayasınız diye Biz onu Arapça bur Kur’an olarak indirdik.” (Yusuf Suresi, 2) buyurur. Bu ayetten 
açıkça anlaşıldığı üzere Kur’an’ın manası gibi lafzı da vahiy eseridir. Zira Arapça olma, manasının değil, lafzının bir özelliğidir. Ayetin 
aslındaki ilk cümle bunu bildirirken ikinci cümlesi de Arapça kılınmasından maksadın, Kur’an’ın manasının anlaşılması olduğunu 
bildirmektedir. Böylece Arapça aslını anlamaları mümkün olmayanlar için “Kesinkes onu insanlara açıklayıp anlatacaksınız ve 
gizlemeyeceksiniz.” (Al-i İmran Suresi, 187) gereğince, insanların kendi dilleri ile, mümkün olduğu kadar açıklanmasının da kesin bir 
ihtiyaç olduğunu bildirir. Fakat hemen söyleyelim ki tercümelerinin Kur’an olmasına imkan ve ihtimal yoktur. Çünkü bu ayet Kur’an’ın 
Arapça olarak indirildiğini açıkça bildirmektedir. Bunun içindir ki alimlerimiz “Türçe Kur’an”, “Farsça Kur’an”, “İngilizce Kur’an” 
demenin, bu ayeti inkar etme manasına geleceğini söyleyerek Müslümanları uyarmışlardır.    
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            Biz insanların kullandığı kelimeler, manaların muvakkat birer giysisidir. Manalar ile kelimeler arasındaki ilişki, bir vücudun elbisesi ile 
ilişkisi gibidir. bundan dolayı birbirinden ayrılmaları, hatta bazen o vücuda daha güzel bir elbise hazırlanması da mümkündür. Ancak Kur’an’ın 
lafızları, elbise değil, vücudun canlı olan derisi durumundadır. Vücut, elbisesinin yerini tutan bir şeyle ihtiyacını kapatabilir, ama derisiz yaşaması
mümkün değildir. Merhum müfessir Elmalılı M.H. Yazır’ın dediği gibi, Kur’an varlık bahçesinde açmış hakikı ve benzersiz bir gül farz edilirse, 
en güzel tercümesi, usta bir elle yapılmış bir resmine benzetilebilir. Ki bu resimde aslının ne maddesi, ne kuvveti, ne esnekliği, ne gelişmesi, 
hülasa ne gülyağı, ne kokusu hiçbir şeyi bulunmaz. Biz de işte o gülü tutup koklayamayanlara gücümüz yettiği kadar, resmi ile olsun, tanıtmaya 
çalışacağız.

             Kur’an’ın çeşitli özelliklerini toplayan klasik tarifi şöyledir: “Hz. Muhammed (a.s)’a vahiy yolu ile indirilmiş, tevatürle nakledilmiş, 
Mushaflarda yazılmış, tilavetiyle ibadet edilen, i’caz vasfı olan kelam-ı ilahidir.” Kur’an’ın kadim olan aslı, Levh-i Mahfuz’dadır. Buradan dünya 
semasında Beytu’l-izze denilen bir makama toptan indirilmiş, sonra buradan zaman zaman bazı vesilelerle bölüm bölüm olarak Hz. Cebrail 
vasıtasıyla yirmi üç yıllık bir zamana yayılarak Peygamber Efendimize vahyedilmiştir. Kur’an’ın başı ve sonu bir veya birkaç cümleden oluşan en
küçük birimine ayet, ayetlerin bir araya gelerek teşkil ettiği büyük birimine ise sure denir. Ayet ve surelerin uzunluğu birbirinden farklı olup 
bunlar tamamen Allah tarafından belirlenmiştir. Kur’an’da 114 sure, 6236 ayet vardır.

             Kur’an toptan indirilmeyip ihtiyaçlara göre, Hz. Peygamberin 23 senelik risalet dönemine yayılacak şekilde indirilmiştir.
Bu da ;
1-Ümmeti irşad,
2-Kur’an’ın ezberlenmesini kolaylaştırmak,
3-Buyruklarının hazmedilip anlaşılmasını temin,
4-Her seferinde tehaddi edip muarızlarına benzerini yapma konusunda meydan okunmasıyla i’caz vasfını defalarca tescil etme gibi çok önemli 
gayelerini gerçekleştirmek amacına yöneliktir.

            Kur’an, İslam dininin asıl kaynağıdır. Onun metni bir harfi bile değişmeksizin, bir mücize eseri olarak korunmuştur. Asıl metin böylece 
korunurken, dinin bu asıl kaynağını müslümanlara tanıtmak için, İslam tarihinin başlarından itibaren tefsir ve meal çalışmalarına başlanmıştır. 
Özellikle hicri 345 (m, 956) yılında Samanoğullarından Mansur İbn Nuh döneminde bir alimler topluluğunun Farsça meal hazırladıkları ve hicri 
5. (m.11.) asırdan itibaren Türkçe meallerin yazıldığı bilinmektedir. Kur’an’ın harfi, yani kelimesi kelimesine tercümesi mümkün olmadığından 
çevirilerine meal denilmiştir. Meal, kelimenin, tam tamına değil de sonuç itibarıyla ifade ettiği anlam demektir. Yine hatırlatalım ki bu mealler 
Kur’an hükmünü taşıyamaz, onun yerine konulamaz, mesela namazda okunamaz, içtihad için hüküm istinbatında kullanılamaz.

             Memleketimizde özellikle Cumhuriyetten sonra meallerin sayısı artmıştır. Bunları söyledikten sonra meallerin sayısı artmıştır. Bunları 
söyledikten sonra bu mealimizin özelliğine geçmek istiyoruz. Birçok kişiye göre bu mealimiz de benzeri eserlerden biridir. Onlar kendi 
açılarından haklı sayılırlar. Fakat kendi yönünden bazı farkların olduğunu söyleyebilirim. Bunların en önemlisi şudur: Mealin Kur’an’ın yerini 
tutamayacağını yukarıda belirttik. Mealin, yazıldığı dili konuşan insanlar için hazırlandığı da bir gerçektir. Şu halde, mesela Türkçe bir mealin 
işlevi, Türkçe bilenlerin en kolay, en çabuk ve en net bir şekilde manaya ulaşmalarını sağlamaktır. Eğer asıl metinde bir ifade tarzı, bir kelime 
veya bir üslup özelliği bulunuyor ve fakat onun dengi Türkçe’de Türkçe anlatımı netleştirmeyi tercih etmelidir. Mesela: “Ben namaz kılmakla 
emrolundum.” Yerine “Namaz kılmam emredildi”; “Biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik”, yahut: “Biz onun için akıllı bir oğul müjdeledik”, 
“Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı” müphemliği yerine”

            “Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle, ciddi bir gaye ile yarattı”, “Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır” yerine “Allah üç 
asıldan biridir diyenler kafir olmuşlardır”, “Kadir gecesinin ne olduğunu sana hangi şey bildirdi?” yerine: “Kadir gecesinin ne olduğunu sen 
nereden bileceksin ki?” demek tercih edilmelidir. Yine bu düşünce ile, meallerimizin çoğunda rastlanan çok sayıdaki parantezlere pek yer 
vermedik. Asla bağlı kalacağım diye Türkçe anlatımın muğlak bırakılmasının veya Türkçenin imkanlarının değerlendirilmemesinin, meallerden 
istifadeyi azalttığını zannediyorum.

           Mealimizin ikinci ve bildiğimiz kadarıyla başta hiçbir mealde bulunmayan özelliği, Kur’an’ın yine Kur’an’la tefsirini ihtiva etmesidir. 
Tefsir usulünde bildirildiği üzere Kur’an’ı tefsir etmek isteyen insanın yapacağı ilk iş, ayeti açıklamaya yardım eden diğer ayetleri bulmaktır. Zira
“Kur’an’ın bir kısmı diğer kısmını açıklar” diye hükme bağlanmış, bir prensip oluşmuştur. İşte bunlara işaret etmek üzere ayet mealini takip eden 
ayetlere başvurmakla tefsirin başka gelen malzemesini elde etmiş olacaktır. İlk rakam süre numarasını, göstermektedir. Rakamın hangi süreye ait 
olduğu sie kitabımızın sonundaki fihristten bulunabilir.

       Ayet açıklayan hadis-i şeriflere, mahdut çerçevemiz dahilinde yer verdik. Her ayet mealimizin peşinden gelen, yer yer yapılmış açıklamalarla,
özellikle çağdaş okuyucunun bilgi edinmek istediği husulara ağırlık vermeye çalıştık. Kitabı hazırlarken çeşitli tefsirlere, bazı meallere, hadis 
kitaplarına ve sair eserlere başvurmakla beraber, o kitapların isim, müellif, cilt ve sayfa numaralarına genellikle işaret etmedik. Müsveddemizde 
bunlar bulunmaktadır. Dercetmekten vazgeçmemizin sebebi şudur: Mealde zaten genel kabule mazhar olan bilgilere yer verdik. Sorumluluğunu 
kabul ettiğim bilgiye yer vermedim. Kaynağı belirtme halinde okuyucuların zihinlerinin dağılacağını düşündüm. “Niçin falandan naklediliyor? 
Oysa falan ve filana de yer verilmeliydi. “ gibi düşüncelere sebebiyet vermek istemedim. Diğer taraftan, Kur’an’ın her sayfasının meal ve 
açıklamasını bir sayfaya sığdırma mecburiyetinden ileri gelen bir hacim sorunun da olduğunu unutmamak gerekir. Bununla beraber şunu 
söyleyeyim ki: Taberı, Zemahşerı, Razı, Beyzavı, Nesefı, İbn Kesır, Ebu’s-suud, Alusı, Tefsıru’l-Menar (M. Abduh ve M. Reşid Rıza), Elmalılı M.
Hamdi Yazır, Mevdudı, S.Kutub, Tabatabaı gibi müfessirler, Kur’an Yolu tefsiri (Diyanet İşleri Başkanlığı) ile Ö. R. Doğrul, H. B. Çantay, M. 
Hamıdullah (Fransızca meali),  A. Fikri Yavuz , Süleyman Ateş, Celal Yıldırım, M. Esed ve İSAV tarafından hazırlanmış mealler, yararlandığım 
eserler arasındadır.
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            Nadiren Kur’an’ın aslındaki müraat-ı Fasıla (yani falılaları, ayet sonlarını gözetme) babından ahenkli çeviri yapmayı tercih ettik. Zira 
Kur’an, incelenen yazılı bir kitap olmasının yanında, aynı zamanda okunan, hitab eden, hitabı ve beyanı ile etkili olan bir eserdir. İmkan 
ölçüsünde okuyucuya onun bu özelliğini hissettirmeye çalışmak uygun olur.

            Bu mealin üçüncü özelliği ayetler arasında zımmen bulunan irtibatları belirtmeye çalışarak Kur’an üslubuna yabancı olanların 
vehmettikleri irtibasızlık iddiasına mahal vermemesidir Kur’an üslubuna yabancı olanların vehmettikleri irtibatsızlık iddiasına mahal 
vermemesidir Kur’an üslubunun vecizliği sebebiyle, Arapçadaki üslup özelliklerine vakıf olan dikkatli muhatapların anladığı bu münasebetler, 
Türkçe’de ve başka bazı dillerdeki sathı tercümelerde bulunmadığından, biz bunları göstermeye gayret ettik. Bunları yaparken tefsir kitaplarına 
dayandık. Aslında Arapçada bazen bur harfle ifade edilen atıf, te’kid, sebebiyet gibi unsurlarla gösterilen su irtibatlar, sathı bir tercümede gizli 
kalmakta ve okuyucu arada kopukluk ve mana boşluğu olduğunu zannetmektedir. Mesela Neml suresinin 5. Ayetinde ahrete inanmayanları 
bekleyen çetin azap, 6. Ayetinde Hz. Peygambere Kur’an’ın gönderilmesi, 7. Ayetinde ise Hz. Musa’nın çölde uzaktan gördüğü ışığa doğru 
gitmesi ve ona risalet verilmesi bildirilmektedir. İlk anda irtibatsız görülen bu unsurlar arasında, aslında siyakta mevcut olan irtibat, bazı tefsir 
kitaplarında şöylece gösterilir: 5- “Onlara çetin bir azap vardır (…)” 6- “Fakat sana gelince ey resulüm, hiç şüphe yok ki Kur’an sana (…) Allah
tarafından verilmektedir.“ 7-“Nitekim resullerden olan Müsa da çölde geceleyin (…)” Şayet 6. Ayet başında”Fakat;” 7. Ayet başında “Nitekim” 
bağlaçlarıyla bi irtibat gösterilmediği takdirde okuyucu mana boşluğu olduğu zannına kapılacaktır.

           Mealde zaman zaman, mevcut Tevrat ve İncil metinleriyle olan paralelliklere sırf bir karşılaştırma gayesiyle değindik. Maide, 48 
ayetinde: “Sana da, dana önceki kitapları hem tasdik etmek hem e onları denetleyici olmak üzere bu kitabı, gerçeğin ta kendisi olarak indirdik.” 
Buyurulur. Bu konuda daha birçok ayet-i kerime vardır. Böylece bu ayet, bütün Müslümanlara olmasa da en azından bir kısmına, Kur’an’ın 
tasdik ettiği veya hakemlik ederek düzelttiği yerleri ortaya koyma görevi vermektedir. Böyle bir çalışma sayesinde, Kur’an’ın tasdik ettiği ortak 
esaslar ile diğer taraftan denetleyici olarak onlardaki değişiklikleri düzeltme veya nihai hükmü koyması gibi durumlara vakıf olabiliriz. 
Okuyucumuz, bir çok yerde aynı hadisenin Kur’an’daki anlatımı ile öbür kitaplardaki anlatımların ihtiva ettiği farkları öğrenecek ve Kur’an’ın, 
daha önceki kitaplardan alıntı yaptığı iddiasının çürüklüğünün belgeleri bulacaktır. (Pek çok misal arasında şu ayetlere koyduğumuz notlara 
bakılabilir: 18,60; 19,15. 20; 20, 12. 85; 27, 18;40,28).

         Kur’an bir çok ayette Tevrat, İncil ve Zebur’a atıfta bulunur. Bu kitapları incelemeyenler, bu konularda, mezkur kitapların ihtiva ettiği 
bilgilere vakıf olamazlar. Özellikle bu konuları ele alan gayr-i müslimlerle konuşamaz, onların iddialarını cevaplayamaz ve susmak zorunda 
kalırlar ki bir müslümanın bu duruma düşmesi elbette doğru değildir. Biz, önceki kitaplarla Kur’an’ı tefsir etmiyoruz, onlardan alıntı da 
yapmıyoruz. Yaptığımız iş, sadece aynı konu hakkında onlarda bulunan yerleri rakamla işaret etmekten ibarettir. Bu, bilimsel bir ihtiyaç 
olduğundandır ki Muhammed Reşid  Rıza (Tefsiru’l-Menar), İbn Aşur, Elmalılı M. Hamdi Yazır, Seyyid Kutub, Mevdudi (Tefhımu’l-Kur’an), 
Muhammed Hamidullah, Kur’an Yolu (Diyanet İşleri Başkanlığı) gibi birçok müfessir o kitaplara atıflarda bulunarak karşılaştırmalar 
yapmışlardır. Mealimizin ilk baskılarında bu konuya çok kısa bir şekilde değinmiştim. Bazıları meseleyi iyi anlayamadığından bu açıklamayı 
ilave etmekte fayda gördüm.

           Kitabımızın birinci basımının üzerinden on bir yıl geçti. Baskı adedi yaklaşık altı yüz bine ulaştı. Okuyanlardan çeşitli değerlendirmeler 
geldi.
           Eski ve Yeni Ahid kitaplarına yaptığım atıfları, birçok okuyucu olumlu bulduklarını ifade etti. O kitaplarla Kur’an-ı Kerim’in 
anlatımlarını karşılaştırma imkanı bulduklarını, Kur’an’ın, hadiselerin gerçek durumunu ortaya koyduğunu bizzat tespit ettiklerini, diğer din 
mensuplarıyla konuştuklarından daha donanımlı hale geldiklerini, böylece onlarla konuşma vesileleri elde ettiklerini belirttiler. Bazıları, Antalya
gibi turistlerin çok olduğu yerlerde, bu anlatımların özellikle ilgi çektiğini söyleyip mealimizin İngilizceye tercüme edilmesini teklif ettiler.

            Batı ile münasebetlerin arttığı bir süreç içinde, bu atıflar sayesinde ulaşılan bilgilerin hristiyanlarla konuşan Müslümanlara özgüven 
verdiğini belirttiler. Sadece iki arkadaş faydalı bulunmadıklarını ifade etmekle beraber mahzur gördüklerine dair hiçbir şey söylemediler. (Bu iki
hoca Prof. Dr. Lütfullah Cebeci ile Prof Dr. Zeki Duman’dır. Konuyu, fitne sebebi yapanlar ortaya çıktıktan sonra bu arkadaşlar “Faydasız 
olduğunu söylememiş miydik?” deselerdi elbette haklı olurlardı. Fakat her ikisi de, bilakis hadiseyi büyütmek isteyenlerin tutumlarını 
yadırgamadıklarını, bunun bilimsel anlayışta yerinin olmadığını yazılı olarak bildirdiler. Bu faziletlerinden dolayı onları ayrıca tebrik 
ediyorum).

         Bir TV programında bu atıflardan dolayı akla hayale gelmedik iddialar ve iftiralar ortaya atıldı. Bir gazete bunu “Kur’an İncilleştiriliyor!” 
diye manşetine taşıdı. Bur bardak suda fırtına koparmak isteyen birkaç kişi oldu. Bunu mükabil bir çok din alimi o kitaplara atıfta bulunmanın 
bilimsel bir uygulama olduğunu medyada açıklayıp bunun, asırlardan beri çok sayıda müfessir tarafından yapıldığını ifade ettiler.

          Tefsir ve meal çalışmamı, birinci basımından beri sürekli olarak gözden geçirip rötuşlarda bulunmaktayım. Bunu yaparken, birçok 
arkadaşımın katkılarından istifade ettim. Onların hepsine, özellikle mealimizi başından sonuna kadar dikkatle okuyarak önemli katkılarda 
bulunan Yrd. Doç. Dr. Halit Zevalsiz, Prof. Dr. Faruk Beşer, Prof. Dr. Davut  Aydüz ve Prof. Dr. Muhamed Çelik kardeşlerime teşekkür ederim.

            Mealimiz 1998 yılında Zaman gazetesi tarafından yayınlanıp okuyucularına hediye olarak dağıtılmıştı. Geçen süre içinde takdirlerini 
ifade eden çok sayıda okuyucu arasında, on beş kadar ihtisas ehlinin bulunması şükrümüze vesile olmuştur. Muttali olduğum sadece bir tek 
tenkit oldu ki o da esasa yönelik olmayıp, eserimiz vesilesiyle, yazarın genel olarak meal çalışmalarına yönettiği eleştirilerini ihtiva ediyordu. 
Kolay anlaşılan, munis ifadeler kullanmamızı, avama yönelik bir meal olarak değerlendiren bu eleştiriyi nazar-ı itibara almaya değer bulmadım. 
İlmi olmak için, karmaşık olmayı şart gören anlayışa katılmadığımı ifade etmekten çekinmiyorum. Meal geniş kitle için hazırlandığına göre, 
doğru bilgileri kolay anlaşılacak tarzda vermek tercih edilmelidir.   
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               Önsözü bitirmeden önce mutlaka yerine getirmem gereken bir vecibe kalıyor. O da beni 1978 yılından beri bir meal hazırlamaya tekrar 
tekrar teşvik etmiş olan Fethullah Gülen Hoca Efendi’ye şükranlarımı sunmak olacaktır. Onun teşviklerine başka temenniler de su çalışmayı 
hazırladım. Fakat muhterem Hoca Efendinin şartları müsait olmadığından inceleme fırsatı bulamadı. Bu sebeple maalesef onun görüşlerinden 
yararlanamadım.

           Cenab-ı Allah’tan bu çalışmayı makbul ve bana ahiret azığı kılmasını diler, bu eseri hazırlamaya muvaffak ettiğinden dolayı O’na sonsuz 
hamd-ü sena ile, eseri okuyup yararlanan değerli okurların dualarını riva eder; feyiz ve bereket bulmalarını, iki cihanda aziz olmalarını Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ederim.

         Suat Yıldırım         

KURANLA SÜNNET AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR

       Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda, İslâm tarihi boyunca farklı yaklaşımlar olmuştur. Asırlar boyunca meydana gelmiş olan çeşitli tefsir 
tarzları, bunun neticesidir.

      Tefsir ilminin yapacağı ilk iş, Kur'an'ın açıklanmasında, Hz. Peygamber aleyhisselamın işlevini gözönünde bulundurmaktır. Allah Tealâ 
gönderdiği Kitabın tefsirini birinci derecede Resulüne havale etmiştir. Ezcümle şöyle buyurmuştur:
"Biz sana zikri indirdik. Tâ ki kendileri için indirilen Kur'an'ı insanlara açıklayasın ve tâ ki onlar da iyice fikirlerini kullansınlar" (Nahl, 44). 
İndirilen zikr, vahy-i gayr-i metlüv olarak sünnettir. Kur'an'ı tefsir edip açıklamak üzere Peygamberimize bildirilmiştir. Bu âyetle bu manayı ifade 
eden birçok âyete dayanarak müslümanlar, Kur'ân tefsirinde Hz. Peygamber'in açıklamalarına birinci derecede yer verme konusunda ittifak 
etmişlerdir.

         Allah Tealâ kitabını, insanların elleriyle tutacakları kağıtlar şeklinde değil, aramızdan seçtiği Resulünün kalbine vahiy yolu ile indirdi. O da 
kitabın metnini tebliğ etmekle yetinmedi, sözleriyle ve davranışlarıyla onu açıkladı ve uyguladı.

Demek ki Hz. Peygamberin Kur'an'la ilgili başlıca üç görevi vardı:
1- Tebliğ
2- Tebyin (açıklama)
3- Tatbik.
O'nun bütün hayatı bu işlerle doludur. Vahiy met¬ninin ulaştırılması, izhar edilmesi işi için Kur'an, belağ ve tebliğ kelimelerini kullanmıştır. 
Mesela; 
           "Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan, sana verdiği risaleti (mesajı) tebliğ etmemiş olursun" (Mâide, 67). Kur'ân 
mesajı ulaştırmak hakkında tebliğ kelimesini defalarca kullanırken, demin zikrettiğimiz Nahl, 44 âyetinde tebyin kelimesinin tebliğ, ulaştırma, 
açığa vurma manasında kullanıldığını iddia etmenin hiçbir değeri olamaz.

Diğer taraftan bir âyette de şöyle buyurulmuştur:

      "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resule ve sizden olan ulü’l-emre de itaat edin. Eğer herhangi bir hususta tartışıp ihtilaf ederseniz onu 
Allah'a ve Resulüne irca edin" (Nisa, 59).

      Allah'a irca etmek O'nun kitabına götürmek, Resulüne irca etmek ise hayatta iken kendisine, vefatından sonra da O'nun hadislerine irca 
ederek, hadisleri hakem kılarak konuyu vuzuha kavuşturmak manasına gelir.

      Sahabe neslinin sonlarında, dinin tek kaynağının Kur'an olduğunu iddia eden tek tük insan ortaya çıkmış, sahabiler bunlara karşı çok net bir 
tavır takınmışlardır. Bunlardan bildiğimiz iki hadiseyi nakledelim:

       İmran İbn Husayn'ın (r.a) (öl. 52/672) bulunduğu bir mecliste adamın biri: "Kur'an'da bulunmayan şeyden bahsetmeyin" deyince İmran: "Sen 
ahmak bir adamsın! Öğle namazının dört rek'at olduğunu, onda kıraatin cehredilmeyeceğini Kitabullah’ta gördün mü?" Sonra namazı, zekâtı ve 
emsali hükümleri sıraladı ve ilave etti: "Bütün bunları Allah'ın Kitabında tefsir edilmiş olarak buluyor musun? Kitabullah bunları mübhem 
bırakmış, sünnet de tefsir etmiştir"

            Sahabenin en ileri gelen müfessirlerinden İbn Mes'ud'a göre, sünnetin öngördüğü bütün davranışlar, temelde Kur'an'ın istediklerini yerine 
getirmektir. Haşr suresinin 7. âyeti, Hz. Peygamber'in sünnetine bu işlevi vermiştir. Nisa, 119. âyeti, Allah'ın yarattığını değiştirmeyi yasaklar. 
Fakat bu âyetin maksat ve kapsamını ancak Resulullah'ın anlayışı ve uygulamasıyla öğrenebiliriz.

         Abdullah İbn Mes'ud'a (r.a) Beni Esed kabilesinden bir kadın gelip şöyle dedi: "Ey Eba Abdirrahman! Senin dövme yaptırana ve yapana, 
yüzündeki kılları aldırana ve dişlerini güzellik için birbirinden ayırana lanet ettiğini duydum?" Abdullah İbn Mes'ud ona şu cevabı verdi: "Ben 
kim oluyorum ki, Resulullah (a.s)'in lanet ettiğine ve Kur'an'da belirtilene lanet etmeyeyim?" Kadın cevaben; "İki kapak arasındaki Kur'ân'ı 
(Kur'ân'ın tamamını) okudum. Fakat böyle bir şeye rastlamadım?" deyince İbn Mes'ud'un cevabı şöyle oldu: "Eğer layık-i veçhile okumuş 
olsaydın bulurdun. Zira Allah Tealâ buyuruyor ki: "Peygamberin size bildirdiği her şeyi alıp kabul edin, O'nun menettiği her şeyden vazgeçin" 
dedi.
    Hicri ikinci asrın son çeyreğinde Basra'da bir grubun, hadislerin sübutu meselesinde şüpheye düştüklerinden sünneti ihmal ettiklerini 
görüyoruz.  
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        Bunlardan bazıları, âhad yolu ile rivayet edilen hadisleri kabul etmeyip mütevatirleri kabul ederken bazıları hepsini birden reddediyordu. 
Şüpheleri yersiz idi. Fakat şuna dikkat edelim ki bunların itirazı sünnetin Kur'ân'ı tefsir etmesine değildi; rivayetlerin sübutuna idi. İmam Şafiî 
el-Umm adlı eserinin Cimau'l-ilm bölümünde bu grubun sözcüsü ile olan münazarasını nakleder ve çok ikna edici delillerle sünnetin, Kur'ân'ı 
açıklayan, ümmeti bağlayan bir kaynak olduğunu açıklar. Şafiî'ye göre "İmamların bütün söyledikleri sünnetin şerhidir. Bütün sünnet de Kur'an-
ı Kerim'in şerhidir."

        Üçüncü asırdan itibaren sünnetin dindeki yerini reddeden müslümana rastlanmamıştır; tâ ki Avrupalıların 19. asırda İslâm ülkelerini istila 
etmeleri neticesi sömürge idaresi kurmalarına kadar, bu sapıklık görülmemiştir. Sömürgeciler Hz. Peygamber'e duydukları kin, peşin hükümle 
şartlanarak İslâm'a nefretle bakışları, müslümanların birliklerini parçalama, İslâm medeniyetini çekememe, müslümanlar arasında fitne ve ihtilaf
çıkararak onları birbirleriyle uğraştırırken kendi hakimiyetlerini kolayca devam ettirme, müslümanların servetlerini yağmalamaya devam etme 
gayeleriyle bu ihtilafları körüklemişlerdir.

         Zaten onların bu gayeye hizmet etmek için yetiştirdikleri oryantalistler, İslâmî incelemeler uzmanı olduklarını iddia ederek, İslâm 
aleyhinde birçok şüphe uyandırmaya çalışıyorlardı. İşte sömürgeci idare, birçok oryantalist tarafından üretilen bu iddiaların kulaklarına 
üfleneceği, bazı gafil, cahil, gevşek, ecnebi taklitçisi, menfaat peşinde koşan müslümanlar bulma imkânı verdi.

          Müslüman toplumlarca hiç kabul görmemesine rağmen bu kabil iddiaların iki asır boyunca, arada bir ısıtılıp tekrar piyasaya sürülmesi de 
bu fitnenin gayr-i müslimler tarafından kaynatıldığının bariz delilidir. Zira onlarca önemli olan, bu görüşün galip gelmesi değildir. Bu aykırı 
iddiaların müslümanlar arasında yerleşemeyeceğini onlar da pek iyi bilirler. Ama hiç değilse bir fitne çıkarıp müslümanları, hayatî meseleleriyle
meşgul olmaktan, bir süre için bile olsa uzaklaştırmaları, onları birbirine düşürmeleri kendilerine yetmektedir. Her dönemde kulaklarına 
üflenecek beş-on gafil bulmak hiç de zor bir iş değildir.

         Fakat bu gafil müslümanların aynı iddiaları ilmî olarak ileri süren oryantalistlerden temel farkları şudur: Onlar Kur'an'ın Allah tarafından 
gönderildiğine inanmazken, berikiler Kur'an'a iman ettiklerini söylerler. Bu da kendilerinin durumunu, daha da zorlaştırmaktadır. Zira bu 
iddialar İslâm toplumunun içinde çıkmış, bünyenin ihtiyacından ileri gelmiş meseleler olmayıp, Kur'ân'a ve İslâm'a inanmayan ecnebiler 
tarafından üretilmiştir. Dolayısıyla Kur'ân'a inanmadığını iddia ederek o sapıklıkları kabul ettirebilmek çok zordur, hatta imkânsızdır. Çünkü, 
eskiden bazı müslümanlar hadislerin sübutundan emin olmadıkları iddiasıyla hadisleri ihmal etmişlerdi. Ama bunlar Allah'ın Kur'an'da Resulüne
verdiği Kitabı açıklama yetkisine itiraz etmektedirler. Oryantaliste göre iş kolay. Hatta Kur'an'da olması da onlar için çok şey ifade etmez. Onun 
içindir ki, hadiste ve Kur'an'da bulunan hakikatleri reddetmek veya saptırmak veya sathî olarak değerlendirmek veyahut pek önemsememek 
onlara göre normaldir. İşte görüyoruz ki, bu hususta onları taklid eden müslümanlar da onlardan etkilenmiş, dinî hassasiyetleri azalmış 
bulunmaktadır.

        Bunlar Kur'an-ı Kerim'in bütün âyetlerini gözönünde bulundurarak değerlendirme yapan klasik İslâm âlimleri gibi davranmayıp, hevalarına
göre mana vereceklerini düşündükleri bazı âyetleri münferit olarak ele alırlar. Şöyle ki: "Kur'an ''Allah size kitabı mufassal olarak indirmişken 
ondan başkasının hakemliğini arar mıyım?" (En'am, 114) buyurmaktadır. Demek ki hem Kur'an'ın açıklanmaya ihtiyacı yoktur, hem de Allah'tan
başkasının hüküm yetkisi yoktur" derler. 

       Cevaben şöyle deriz: Bu âyet, Hz. Peygamber'in nübüvvetine itiraz eden kafirleri reddetmek muhtevasında varid olmuştur. Onlar keyiflerinin
istediği bazı hârikulade şeyler, sihirbazvarî işler, Hz. Peygamber'in nübüvvetini başka otoritelerin onaylaması gibi şeyler peşinde idiler. Allah 
Tealâ ise birçok hakikatleri mufassal olarak açıkça bildiren ve mucize özelliği olan Kur'an'ı indirmesiyle kendisinin bu nübüvveti onayladığını 
bildirmişken, başka harikalara ve otoritelere hiçbir ihtiyaç olmadığını belirtmektedir.

    Zira ilâhî hükmü anlamak için, diğer harika hallerin, mucizelerin delâleti Kitabın mucizesi kadar kuvvetli, açık ve tafsilatlı değildir. Mesela 
ay'ın ikiye yarılması mucizesinden bile Peygamberimiz'in nübüvvetine delâlet, ancak kısa bir an için ve onu gören mahdut kimseler için söz 
konusudur. Ama bundan istifadenin gerek açıklığı, gerek devamlılığı, kelâma, yani Kitaba dayanır. İşte burada bu mana hatırlatılarak 
buyuruluyor ki: "Allah, size diğer mucizelere muhtaç olmayacak olan böyle mufassal bir kitap indirmiş ve böylece hükmünü kesin olarak beyan
ve tebliğ etmiş olduğu halde, ben şimdi şeytanların yaldızlı sözlerine meyledeceğim de (bundan önceki En'am 112 âyetinde bu durum 
sözkonusu edilmektedir) aramızda haklıyı haksızı ayırmak için Allah'ın hükmünü bırakıp, ona karşı Allah'tan başkasını mı hakem seçeceğim? 
Hayır, asla!"

       Bu âyet, Allah'ın fermanıyla olan bu şehadetini kabul etmeyip, insanlardan birtakım hakemler, otoriteler teklif eden müşrikleri reddediyor. 
Nitekim nüzul sebebi rivayetine göre müşrikler Hz. Peygamber (a.s)'a "Seninle bizim aramızda yahudi hahamlarından veya hıristiyan 
piskoposlarından senin durumun hakkında hükmedecek bir hakem tayin et" diye teklifte bulunmuşlardı. Bunun üzerine bu âyetler indirilmiştir.

      Demek âyet-i kerime, birinci derecede Hz. Peygamber'e hitab ederek nübüvvetinin başka otoritelerin tasdikine ihtiyacı olmadığını, Allah'ın 
Kur'ân'la olan şehadetinin buna fazlasıyla kâfi geldiğini bildirmek için nazil olmuştur. 

      Bu âyeti, Hz. Peygamber'in, hadisleriyle Kur'ân'ı açıklamasının aleyhinde delil getirmenin hiçbir manası yoktur. Bir kere böyle yapmak âyeti
siyakından, muhtevasından çıkarmaktır.

      Diyelim ki bu tuhaf iş yapıldı. Bu âyetten Hz. Peygamber'in hüküm koyma yetkisi olmadığı mânâsı çıkarıldı. Bizim buna itirazımız yok. 
Zaten hükmün tek kaynağının Allah olduğunu biz de söylüyoruz. Yalnız bunu hadislerin tefsir etme özelliğini reddederek değil, hadisi yerine 
yerleştirerek yapıyoruz. İşte bakın bu konuyu Şah Veliyyullah Dihlevî nasıl güzelce ifade ediyor:   
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             "Helâl ve haram kılmak, herhangi bir şeyin melekût âleminde o fiil sebebiyle sorumlu tutulup tutulmayacağı hakkında geçerli bir hüküm 
icad etmektir. İşte bu icad, sorumlu tutulmaya veya tutulmamaya bir sebep teşkil eder. Bu ise, Allah'ın sıfatlarındandır. Helâl ve haramın bazen 
Resule nisbet edilmesinin sebebi, O'nun sözünün, Allah'ın helâl veya haram kılmasına delil olmasındandır. Müçtehidlere nisbeti ise, ya Şari'in 
nassından veya rivayet veya onun sözünden kasdedilen manayı istinbat etmeleri cihetiyledir.'

       Demek ki müslüman gelenek, hadis-i şerifleri değerlendirmesiyle müçtehidlerin gayretleriyle; tefsir, hadis, usul-i fıkıh, fıkıh gibi ilimleriyle 
Allah'tan başka hakem, O'ndan başka hüküm kaynağı ortaya çıkarmış değil. Bilakis Allah Tealâ'yı tek hüküm kaynağı olarak bilmiş ve fakat o 
hükmün nasıl anlaşılıp tatbik edilmesi gerektiğini arayıp öğrenme yoluna girmiştir. Buna uymayan tutum ise Haricîler ile bazı oryantalistlerde ve 
onların kuklalarında görülmüştür.

          Haricîler Hz. Ali'yi (r.a.) hakem tayin ettiği için kâfir ilân ettiler. Zira "Allah'tan başka hakem yoktur" dediler. Hz. Ali buna karşı meşhur 
cevabını şöylece vermişti: "Bu hak ve doğru bir sözdür, fakat bâtıl maksat için ileri sürülmektedir." Hz. Ali: "Tamam, Allah'tan başka hakem yok. 
Fakat O, hükmünü Kur'ân'da bildirmiştir. Kur'ân ise, hükmü uygulama mercii değildir. Ondaki hükmü insanların anlayıp uygulaması gerekir" 
diyordu.

          Diğer bir iddia, Kur'ân'ın mufassal vasfını ileri sürerek, ayrıca tefsir edilmesine ihtiyaç olmadığını ileri sürmektir. Kur'ân-ı Kerim hak ile 
bâtılı iyice belli edip açıklamıştır. Birçok helâl ile haramı bildirmiştir. Onda birçok hakikat açıkça bildirilmiştir. Bu itibarla elbette mufassaldır.

           Keza Kur'ân'ın mübîn vasfını ileri sürerler. Mübîn "açık, zahir veya açıklayan" mânâlarına gelir. Kur'ân Allah'ın fiil, isim ve sıfatlarına, 
ahiret hayatına, vahiy ve nübüvvete, önceki ümmetlerin hallerine, insanın dünyadaki vazifelerine, güzel ahlâk prensiplerine, Allah'ın insanlara 
vaz'ettiği talimat ve ahkâma dair birçok hakikati açıklamıştır. Demek ki Kur'ân'ın mübîn olması şu demektir:
1- Kur'ân'ın i'cazı, Hak Tealâ'dan geldiği aşikârdır, açıktır.
2- Dünya ve âhirete, mülk ve melekûta, gaybe dair bilgiler verir, birçok kıssa ve mev'izaları açıklar.
3- Hakkı bâtıldan, hayrı serden, doğruyu eğriden, güzeli çirkinden ayırt eder.
4- Kur'ân'ın dili açık, fasih Arapça'dır. Arap dilinin muazzam ifade imkânlarını kullanmak suretiyle, ifade-i meram etmiş, diller içinde en sağlam 
bir beyan aracı ile gelmiştir.

         Bütün bunlar, Kur'ân'ın mübîn vasfını fazlasıyla göstermektedir. Fakat Kur'ân'ın mübîn olması, ondaki her şey, her insanın, her seviyenin 
hemen anlayacağı şekilde meydandadır, tefsire hacet yoktur, demek değildir. Kur'ân, Kitap olarak gönderilmiştir. Kitap birçok ilimler ihtiva 
etmektedir. Muallimsiz kitap, insanlara bir şeyler öğretmek için geçerli olan bir yol değildir. Öğretimde kitap ile yetinen, öğretmeni ve okulu 
reddeden öğretim sistemi olamaz. Onun içindir ki Allah, Kitabını, mesajını sahipsiz, muallimsiz bırakmamıştır. Birçok âyette Peygamber'in kitap 
ve hikmeti öğretmesinden, açıklamasından bahsetmiştir.

          Peygamberine tam bir itaat istemiş, O'na itaatin Allah'a itaat olduğunu bildirmiş, O'na itaat etmemenin, O'nun verdiği hükme boyun 
eğmemenin imansızlık alâmeti olduğunu bildirmiştir. Sadece birkaçının mealini verelim:;;

        "O ümmilere kendilerinden bir peygamber gönderen Allah’tır. O Peygamber, onlara Allah'ın âyetlerini okur, onların iç ve dışlarını arındırıp 
temizler, onlara kitabı ve hikmeti öğretir" (Cumu'a, 2).
"Kim Peygamber'e itaat ederse, muhakkak Allah'a itaat etmiştir" (Nisa, 80).
"Peygamber'in size bildirdiği her şeyi alıp kabul edin O'nun menettiği her şeyden vazgeçin" (Haşr, 7).
"Hayır, hayır! Rabbine yemin ederim ki, aralarında tartışıp çekiştikleri şeylerde seni hakem kabul edip, sonra da verdiğin hükümden dolayı 
içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar" (Nisa, 65).
  
          "Ey Resulüm de ki; (Ey insanlar) Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, 
rahimdir"'(ÂI-i Imran, 31).
İşte Peygamber'in Kitabı öğretmesi, hikmeti yani sünneti öğretmesi, işte O'na yani O'nun hadislerinde bildirdiği hususlara itaat etmenin lüzumu, 
işte O'nun hakemliği... Bunlar, bu ve benzeri birçok âyette güneş gibi aşikârdır.

          Kitapta, elbette o kitabı esas alarak öğretim yapan o en büyük Muallimin (a.s) öğreteceği, açıklayacağı, uygulayacağı birçok şey vardır. 
Mesela Kur'ân'ın en çok üzerinde durduğu farzlardan biri salat yani namazdır. Namaz emri açıktır, kesindir. Ancak nasıl ifa edileceği, o en büyük 
Muallimin açıklayıp öğretmesine havale edilmiştir. O'nun öğretmesine başvurmadan namazın eda edilişini Kur'ân'dan anlamak mümkün değildir.

           Yoksa Kur'ân'ın mübîn ve mufassal olmasından, onu herkesin, okur yazar olmayan birinden tutun, ilimde en ileri seviyede olan, tefsir,
fıkıh, kelâm âlimlerinin aynı şekilde anlayacağı manasını çıkaran kimse, bu iddiasını kimseye inandıramaz. Hele buna karşı: "İşte Kur'ân mucize
olduğu içindir ve mübîn olduğu içindir ki onu herkes anlar, tefsir edilmesine ihtiyaç yoktur" demek tam bir mugalâtadır. Bunu iddia eden adam,

Kur'ân'da 19 mucizesinin var olduğunu ileri sürüyor. Şimdiye kadar milyonlarca ilim adamı, yüz milyonlarca müslüman, her gün okudukları
Kur'ân'da bunu neden göremediler? Kur'ân'dan kıyametin kopacağı tarihi çıkaran adam nasıl olur da bu iddiada bulunabilir? Bin dört yüz küsur
sene milyonlarca insan niçin bu tarihi Kur'ân'da göremedi acaba? Dünyada anlaşılması en zor bir durumla karşı karşıyayız. Böylesi bir iddiada

bulunan kişinin, Kur'ân'ın tefsire çok fazla ihtiyacı olduğunu ileri sürmesi beklenirdi. Demesi gerekirdi ki; "Tefsiri o kadar zor ki bakın, yüz
milyonlarca insan, ilim adamı okudu göremedi, ben çıkarabildim." Geçerli olmasa da, bunu iddia etmesine bir şey diyemezdik. Fakat her

okuyanın Kur'ân'da kesin olarak bulup anladığı demin naklettiğimiz o âyetleri inkâr ederken sonra da kalkıp böyle neticeler çıkaran kişi, akıldan
mahrum bir mahlûktur. Aslında ciddiye alınması gerekmez. Fakat, iddialarını tam bilemeyip, tutarsızlıklarını iyice tesbit edemeyenlerin biraz
ciddiye aldıklarını, veya tuhaf şeylere ilgi duymanın bir realite olduğunu gözönünde bulundurarak bir şeyler yazmak gerektiğini düşündüğüm

için, bunları kamuoyuna arzetmekte fayda gördüm. Tevfik Allah'tandır.
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Dipnotlar

1 İbn Abdilberr, Camiu Beyâni’l-ilm II, 234; Şatıbî, el-Muvafakat, IV. 19
2 Haşr, 7 Şatıbî, Muvafakat IV. 24; İbn Abdilberr, Camiu Beyani'l-İlm, II, 188
3 S. Yıldırım, Peygamberimiz'in Kur'ân'ı Tefsiri, İstanbul. 1983, s.102.
4 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, En'am, 114 ayetinin tefsirinde
5 Ebu's-Suud, İrşadu'l-Akli's-Selim, En'am 114 âyetinin tefsirinde
6 Hüccetullahi'l-Bâliğa, 1, 129-130
7 Elmalılı, Hak Dini Kur'ân Dili, Yusuf, 1 âyetinin tefsirinde

Kuranı Hakim ve Açıklamalı Meali
       Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbi sıfatı ile Allah'ın sözüdür. Görünen alemde görünmeyen alemin dili, gaybın lisanıdır. Uhrevi alemlerin 
mukaddes haritasıdır. Ezeli ebede, yeri göğe, ferşi Arş'a bağlayan nurani kopmaz zincirdir.

             Bu mealde Ayetlerin kısa ve öz açıklamaları da verilerek Kur'an ın daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Ayet meallerinin sonlarında o 
âyetlerle ilgili başka âyetlere işaret etmek suretiyle Kur'ân'ın Kur'ân'la tefsiri gözetildi. Her sûre başında o sûre hakkında bilgi verilip ana konular 
özetlendi.

            Mealler siyah , açıklamalar ise farklı renkte dizilerek, meal ile açıklamayı ilk anda ayırt etme imkânı verildi. Kur'ân'ın hem aslı, hem de 
meali müstakil sayfalarda verildi. Böylece her iki metnin de daha rahat okunması sağlandı. Anlamı sade ve açık bir üslûpla verildi. Bununla 
okuyucunun zihnini yormadan mânâyı anlaması hedeflendi.

HATTAT Hamid Aytaç

      Asıl adı Şeyh Musa Azmidir. Bu bakımdan "Azmi" imzalı bir çok yazısı vardır. Hamid, takma adı ile tanınmaktadır. Aytaç soyadını almıştır. 
1891de Diyarbakırda doğmuştur. Tuhfe-i Hattatînde adı geçen Hattat Amidî yani Diyarbakırlı Seyyid Adem Efendi torunlarından Zülfikar Ağanın 
oğludur. 

        İlk öğrenimini sibyan mektebinde Diyarbakır mebusu hoca Mustafa Akif Efendiden yapmıştır. Yazı aşkı da bu hocanın eğitiminden 
doğmuştur. Rüşdiye mektebinde Hoca Vahid Efendiden rika ve jandarma kolağalarından (önyüzbaşı) Ahmed Hilmi Efendiden sülüs yazıyı 
öğrenmiştir. Ayrıca Kavas-ı Sağır imamı Said Efendiden ve akrabasından hüsn-i hat hocası Abdüsselam Efendilerden de öğrenimini sürdürmüştür.

Resme yetenekli olduğundan askerî rüşdiye resim ve fransızca öğretmeni merhum ressam Ali Rıza Beyin öğrencisi ressam Hilmi Efendiden resim
öğrenmiştir. Öğrenci iken Hasan Ferid Beyin atlasından haritaları aslı gibi çizdiğinden eser, okulun müzesine konulacak değerde 
görülmüştür.Harb Okulu matbaası hattatlığına, sonra da Genel Kurmay serhattatı (hattatların başı) hocası Mehmed Nazif Efendinin ölümü üzerine
bu matbaaya geçmiştir. Bu görevi yedi yıl sürmüştür. Bu görevi sırasında l. Dünya Savaşına rastlayan yıllarda Yıldırım Orduları Gurubu emrinde 
Almanyada Berlinde Harita Dairesinde bir yıl çalışmış, sonra İstanbula dönmüştür.

Mütarekeden sonra istifa etmiş ve "Hattat Hamid Yazı" evi diye bir işyeri açarak o tarihten sonra hep serbest çalışmıştır. Hattat Hamid Bey Türk 
matbaacılığına çinkografi, çelik üzerine resim ve yazı hakketme yani gravür, kabartma ve lüks baskı tekniğini de ilk getirenlerdendir.

        İstanbulda en yeni camilerden olan Şişli Camiinin eşsiz yazıları ile bir çok evlerde, salonlarda ve işyerlerinde Mısır ve Irakta, hatta dünyanın 
her yerinde onun binlerce nefis yazısı vardır. Uzun ve verimli bir ömür süren Hattat Hamit Bey bütün İslam aleminden, hatta Japonyadan bile bir 
çok öğrenci yetiştirmiştir.

        Son yazılarından biri, Kırk Hadistir. Süleymaniye Kütüphanesi arşivinde yazılarından bir kısmının mikrofilmleri alınarak saklanmıştır. İslam 
festivali için 1976 yılında İngiliz televizyonu için Süleymaniye Kütüphanesinde renkli bir filmi çekilmiştir. Ölümünden birkaç ay önce de İslam 
Kültür ve Tarih Merkezi tarafından böyle bir film hazırlatılmıştır. Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi arşivinde kasetlerde kendi sesinden hayat 
hikayesi vardır.

          Mekke-i Mükerremede yapılmış olan son İslam Konferansında Hattat Hamit Beyin yazdığı bir Kuran-ı Kerimin Almanyada yapılmış nefis 
yaldızlı ve renkli bir baskısı Suudî Arabistan kralı Halid tarafından bütün İslam devlet başkanlarına armağan edilmiştir.

          18 Mayıs 1982de ölmüş, vasiyeti üzerine Karacaahmet mezarlığında Şeyh Hamdullahın yakınındaki kabrine, bir mirac kandili günü toprağa
verilmiştir.

Allah Rahmet Eylesin

NOT; SUNUM KISMINDA YER ALAN AÇIKLAMA VE BİLGİLERİN TAMAMI SUAT YILDIRIM BEYEFENDİNİN MEALİNDEN 
BİREBİR ALINMIŞTIR...
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Suat Yıldırım

  

Suat YILDIRIM
1941 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mehmet 
Zeki Yıldırım (ö. 20.06.1989) dedesi Hacı Hüsnü Yıldırım (1938) Ergani 
müftülüğü yapmış zevat arasındadır. Annesi Seniha hanım (ö. 19.03.1955) 
tarafından dedesi Mustafa İnal (ö. 15.11.1931) Osmanlı dönemi 
mutasarrıflarından, onun babası Kavasbaşılardan Hacı İbrahim (ö. 
20.01.1932), Osmanlı dönemi A'yan (Senato) âzalarındandır. 

Suat Yıldırım 1964'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 
1964-65'de kısa süre Edirne müftülüğünde bulunup, iki yıl yedek subay olarak
askerlik görevini müteakip Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliği yaptı (1967-
68). 1968'de Erzurum Atatürk Üniversitesinde Arap Dili ve Edebiyatı 
asistanlığına başladı. 1970-71 yıllarında bir müddet Bağdad'da incelemede 
bulundu. 1973'de "Peygamberimizin Kur'an’ı Tefsiri" konulu doktora tezini 
tamamladı. 1977'de Tefsir doçenti ünvanını alarak 1977-87 döneminde Ata. 
Ü.İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1974-75 döneminde 
Paris Sorbonne Üniversitesinde incelemelerde bulundu. 1987-88 yıllarında S. 
Arabistan’da, Medine İslam Tebliği Fakültesinde sözleşmeli profesör olarak 
lisans ve lisansüstü dersleri okuttu. Daha sonra İstanbul Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Tefsir profesörlüğüne tayin edilip 1989-93 döneminde 
burada Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti. 1993-95 döneminde üç
yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. M.Ü.İlahiyat 
Fakültesinde öğretime devam ederken, oradan izinli olarak 1998-2000 
döneminde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. 
Halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli olup 
üç kız babasıdır. Allah Teâlânın rahmetini ve okurların dualarını dilemektedir. 

Suat Yıldırım'ın te'lif ve tercüme olarak 13 kitabı, yetmişten fazla ilmî 
inceleme ve makalesi bulunmaktadır. Kitapları şunlardır: Peygamberimizin 
Kur'an  Tefsiri ı (1983,1999 ve 2006), Kur'an’da Ulûhiyyet (1987,1998), Kur'an 
İlimlerine Giri  ş (1983-2005 beşinci basım), Kur'an-  Kerim ve Fennî Keı şifler (1990), 
Fatiha ve En'am Sûrelerinin Tefsiri (1989 ve 1993), Mevcut Kaynaklara Göre 
H ristiyanl k ı ı (1988, 1997). Kur'an-  Hâkim ve Aç klamal  Mealiı ı ı . Tefsire Giri  ş (2001). 
Oryantalistlerin yan lg lar  ı ı ı (2003) 

Tevrat, İncil, Kur'an-  Kerim ve Bilim ı (1981-2004, onuncu basim Prof. Dr. M. 
Bucaille'in Frans zca eserinin tercümesi). En Mühim Mesaj: Kur'an  ı (1985,2006. 
dördüncü basım. Prof. Dr. M.A.Draz'ın Arapça eserinin tercümesi), Tefsir-i Kebir 
Tercümesi (1987-1995 Fahreddin Razî'nin tefsirinin üç arkadaşı ile birlikte 
tercümesi), Le Coran avec la Traduction Française (1997 iki arkadaşı ile birlikte 
Kur'an-ı Kerim'in Fransızca meali).
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Duraklama kuralları

Kur'an okuyanın uyması gereken duraklar

Kur'anı-ı Kerim'i okuyan kimsenin gözetmesi gereken durak yerleri vardır.
Mushafların ekserisi gibi, bu çalışmamızda yayınlanan mushafı şerifte de imam secavendî'nin tesbit 
ettiği durak işaretleri kullanılmıştır. Bunları şöyle açıklayabiliriz.
 
 1- Vakf-ı lazım; Durulmadığı takdirde mânanın değişmesi sebebiyle, mutlaka durulması dereken 

duraklardır. İşaret ( م) 'dır.  Örnek: اية .... مة لةم ـوة ة عف ا ايلح يلةه  اس الحن  ۢ تةأفوي الرحة م ـلفـع ــخ ونة ف ي الفـ وة  
 2- Vakf-ı Mutlak; Mâna bakımından kendisinden sonra gelen kısımla başlamak münasip olan ve 

üzerinde mânanın tamamladığı duraktır. İşaret ( ط ) 'dır. Örnek: ۜ يـن  ــــوف م  الدحي ك  يـة الـ   مة
 3- Vakf-ı Caiz : Hem durmak hemde geçmek caiz olmakla beraber durmanın daha münasip olduğu 

duraktır. İşaret  (ج )' dir. Örnek : وة ق لف  ۛ  الحن  ه  د  ۛاللحن  الحة د  مة  الصحة
 4- Vakf-ı mücevvez : Durmak caiz olmakla beraber geçmek daha münasip olan duraktır. 

İşareti ( ز)'dır. Örnek ; ث ــلف ت ـبة نفــحةـر ونة الفــؤف وةة الدح  ۜىــين البفـقن ر  وة يف ة  خة رة نخ  الف يةا  وة
 5- Vakfı murahhas : Ciddi ihtiyaç durumunda ruhsat verilen, yani sonrası öncesine muhtaç olmakla 
beraber, nefesin yetmemesi veya devam eden sözün uzunluğu sebebiyle durulan yerdir. Mâna 
değişmediğinden geriden almak gerekmez. 

 İşareti ( ص)'dır. Örnek : ة ا رة ة    م ــح ــب مف ــيه ـرف ميــت ۙ  فةـيـجحيــنف س ـــجة لةـل   عة أف ك ول ـعةـه مف  كةـجة ف   مة صف
 6- Vakfı muânaka ; Yan yana gelen iki durak olup birinde durunca diğerinde durmamak gerekir. 

İşaret ( …)'dır. Örnek :  ل كة الفك يفـذن ۛ   ـۛبۛ   فيــتةاب  لة رة ىيه  ۙ ه دى ينة ةقي تح ل لفم   
 7- Vakfı Lâ ; Mâna değişmesi sebebiyle durmanın caiz olmadığı yerdir. İşaret ( ل)'dır. Çaresiz kalıp 

durunca geriden alıp o kelimeyi tekrardan okumak gerekir.  Eğer bu işaret âyet sonunda ise geriden  
almak gerekmez. Örnek : اواـال ـقة ة مف ــت ـا ال نفـ مة لةـثفـر  م ـۛشـبةايلح اا النفزة مة ن ل نةاۙ وة من ب ونةـ م  الرحةحف ذ  كف تـة ة نف النفت مف ايلح ۙ اي ء  نف ۛشيف
 ...Geçmek mümkün olmakla beraber durmanın evlâ olduğu yerlerdir :  (قف ) -8 

Bazı kıraat imamları durmakla beraber, geçilmesi evla olan yerdir :  (ق ) -9 

10-( )  : Geçmek evlâ olmakla birlikte durmanında evlâ olduğu yerlerdır.

 ,Rükü kelimesinden kısaltma olup, Süreyi sonuna kadar okumama halinde burada durmak :  (ع )-11

Namazda kıraat ederken durup burda rüküâ gitmek uygun olur 
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Programcı     /  

  PROGRAMCI NOTU

-BU ESER ÖNCELİKLE BİLGİSAYAR AKILLI CİHAZ VE TELEFONLAR İÇİN ÇEŞİTLİ BROWSERLAR, 
IBOOK VE PDF ORTAMINDA OKUNABİLECEK ŞEKİLDE DÜZENLEMİŞTİR. 
-SAYFA DÜZENİ SABİTLENDİĞİNDEN SAĞLIKLI HATİM PAYLAŞMA İMKANI SAĞLAR
-11 MB BÜYÜKLÜĞE SAHİPTİR, ÇOK RAHATLIKLA ELEKTRONİK ORTAMDA PAYLAŞILABİLİR
-HAFIZLIK YAPACAKLARA SAYFALARDA YER ALAN LİNKLER SAYESİNDE İLERİ GERİ SAYFA BAŞI 
VEYA ÖNCEKİ YAPRAK SONRAKİ YAPRAK ŞEKLİNDE KOLAY HAREKET İMKANI SAĞLAR.
-YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN HARF KARIŞIKLIĞI OLMADIĞINDAN RAHAT OKUNABİLİR
-METİNSEL OLDUĞUNDAN HEM AZ YER TUTAR HEMDE İSTEDİĞİNİZ KADAR BÜYÜTÜP 
KÜÇÜLTÜLEBİLİRSİNİZ. GÖZLERİ AZ GÖRENLERİN GÖZLÜK TAKMADAN OKUYABİLME İMKANI 
SAĞLAR.
-BİLGİSAYARLARDA VE AKILLI BÜTÜN TELEFONLARDA KULLANILABİLİR. SAMSUNG GİBİ 
TELEFONLARDA PDF VIEWER ILE IPHONE KATEGORİSİNDE OLANLARLA İSE IBOOK 
PROGRAMLARINI TERCİH ETMEKTE FAYDA VAR
-İNDİRİLDİKTEN SONRA BÜTÜN DOSYA ELİNİZDEDİR HERHANGİ BİR REKLAM YAYINLANMAZ,   
İNTERENETE TEKRAR İHTİYAÇ DUYMAZ

15 MB lik bir dosya olduğundan mail, yada diğer iletşim programları ile rahatlıkla arkadaşlrınıza gönderilebirlir

LÜTFEN ELDEN ELE ULAŞTIRALIM

DUA TALEBİ

ÖNCELİKLE ÖNCEDEN ELEKTRONİK ORTAMDA HAREKELİ FONTLAR HAZIRLAYAN 
ARKADAŞLARDAN ALLAH(C.C.) RAZI OLSUN, 
HAKKI HUKUKU GEÇEN HERKES İÇİN..........

Allahümme yâ Mukallibel Kulûb, sebbit kulûbenâ alâ dînik-Ey kalbleri evirip çeviren Allahım! Kalblerimizi dininde 
sabitleyip perçinle.”

Allahümme ya Musarrifel Kulûb, sarrif kulûbenâ ila tâatik- Ey kalbleri evirip çeviren, kalblerimizi ibadet ü taat 
sevdasına çevir

Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihıyn. "Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimizin 
arasında Sen hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın

Üzerimizdeki belaları def eyle 

ـل   س  رف ااءةيـ  مة ة ۙالسح اراى رة ـدف ك مف  م  يـف ـلـة  عة
EY BİZİM RABBİMİZ HALİMİZİ BİLİYORSUN

SELAM OLSUN MÜTTAKİLERE
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Allahümme A’li Kelimetallah…  

Büyük Allah’tır, her türlü 
hamd ü senâ O Yüceler 
Yücesi’nin hakkıdır ve 
sabah-akşam tesbîh ile 
anılmaya layık yalnız 
O’dur.

Âlemlerin Rabbi Yüce 
Allah’a sonsuz hamd ve 
şükür, Kainatın Medar-ı 
Fahri Efendimiz 
(aleyhisselam)’a, âline ve 
ashabına da nihayetsiz salât
ü selam olsun.
Allah’ım, zatında yüce olan
dinini bugün de dünyanın 
her bir köşesinde ve hayatın
her ünitesinde bir kere daha
yücelt; hakkı-hakikati 
bütün gönüllere duyur. 
Bizim ve bütün kullarının 
sinelerini imana, İslam’a, 
ihsan duygusuna, Kur’an’a 
ve Hakk’a hizmete aç, bizi 
bu işte istihdam eyle ve 
gökteki ve yerdeki kulların 
arasında bize karşı bir sevgi
vaz et. Bizi ihlasa erme 
yolunda ilerleyen ve senin 
ihlasa erdirdiklerinden,  hep
takva hatta onun da 
ötesinde vera’ duygusuyla 
hareket eden, zühdü bir 
hayat tarzı olarak 
benimsemiş, yüce nezdinde
kurbete mazhar olmuş, 
icraat-ı sübhaniyenin 
hepsinden razı olmuş ve 
seninde kendisinden razı 
olduğun, saffet ve duruluğu
tabiatının bir buudu haline 
getirmiş, Sen’i sevmiş ve 
Sen’in sevdiğin, hoşnut 
olduğun, hem senin hem de
senin yarattıkların 
karşısında tevazu 
kanatlarını indirmiş, 
kalblerindeki huşuun 
bedenlerinde de tezahür 
ettiği ve indirmiş olduğun 
Kur’anın emirlerine sımsıkı
sarılıp;  yasaklarından da 
fersah fersah uzak durmayı 
hayatlarının felsefesi haline
getirmiş kullarından eyle!.

Allahım Ümmet-i 
Muhammed’in  (sallallahu 
aleyhi ve sellem) –özellikle
de dünyanın dört bir 
yanında iman, İslam ve 
Kur’an hizmetinde 
koşuşturan kardeş ve 
bacılarımın, kadını ve 
erkeğiyle dostlarımın ve 
sevdiklerimin- birlik ve 
düzenini temin eyle! 
Allah’ım! bize dirlik ver!

Ey Merhameti Sonsuz Yüce
Rabbimiz! Yeryüzünde 
sulhtan, barıştan, sevgiden, 
hoşgörüden, insanlıktan ve 
inandığı gibi yaşamadan 
başka bir arzusu olmayan 
kapının bu bendelerine 
kötülük ve düşmanlık 
yapmaktan bıkıp 
usanmayan ve menfur 
emellerini gerçekleştirmek 
için plan üstüne plan, 
entrika üstüne entrika, 
komplo üstüne komplo 
kurup duran hak ve hakikat 
düşmanlarından, 
zalimlerden çekmediğimiz 
kalmadı. Biz de nâçâr bir 
kez daha kapına geldik, 
dergahına iltica ettik; 
rahmet, şefkat ve 
merhametini dileniyoruz.
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Yegane güç ve kuvvet
sahibi, Sultanlar Sultanı

Rabbimiz! Canlarımız
gırtlağımıza dayandığı için

huzurunda zaman zaman
isimlerini, mekanlarını

hususi ya da umumi tasrih
ettiklerimiz başta olmak

üzere bize düşmanlık
besleyen ne kadar insafsız

gaddar ve zalim varsa
hepsini Sana havale

ediyoruz.
Allah’ım! Vereceğin hükme
karşı her zaman boynumuz

kıldan ince; şayet Sen
onların hidayetlerini murad

buyuruyorsan en kısa
zamanda onları hidayete

erdir; yok muradın bu
değilse Rabbim, o hak-

hukuk tanımaz, insanlıktan
nasipsiz, tiran bozması

azgın ve taşkınların
ağızlarına gem vur.. ellerini,
ayaklarını bağla..  o azgınlar

güruhuna karşı gücünün ve
kuvvetinin büyüklüğünü

göster.. kalemleriyle
düşmanlık yapanların
kalemlerini, dilleriyle

hakkımızı ihlal edenlerin
dillerini.. kaba kuvvetle iş

yapmaya çalışanların
cephanelerini daha

kullanılamaz hale getir ve
hepsinin ama hepsinin

kuvvetlerini, aşırılıklarını,
dalaletlerini, güçlerini,

birliklerini, şer ve zulüm
istikametinde kullandıkları

malzemelerini, ittihat ve
ittifaklarını paramparça hale

getir; zîr ü zeber eyle!.

Yüce Rabbimiz! Hayatlarını
Sen’in masum kullarına

adavet etmeye bağlamış din
ve diyanet düşmanlarını

bütün teşebbüslerinde
hezimete uğrat.. onları

sarsıntı üstüne sarsıntıya
maruz bırak.. birlik ve

düzenlerini boz..
cemiyetlerini paramparça
hale getir.. hepsini bölük-

pörçük et.. birbirlerine
düşür.. kirli emellerine

ulaşmalarına müsaade etme
ve o insanlık mahrumu

zavallılara karşı her zaman
biz kullarını nusretinle

te’yîd buyur! Bütün bunları
Senden; Zâtın, güzel

isimlerin, ismi a’zamın, ulvî
sıfatların hakkı için ve

Efendimiz Muhammed
Mustafa’nın (sallallahu

aleyhi ve sellem) indindeki
şefaati hürmetine diliyor ve

dileniyoruz.
Biricik önderimiz,

mihmandarımız,
kılavuzumuz, dünya ve

ahiret saadetimizin vesilesi
Efendimiz’i, âlini ve

ashabını duamızın sonunda
bir kere daha salât ü

selamlarla yâd etmek
istiyoruz, Rabbimiz. Ne

olur, bahtına düştük, güzel
isimlerin, yüce sıfatların,

Peygamberimiz ve Kur’an
hakkı için dualarımızı kabul

buyur; yolda bulunmanın
hakkını veremiyor olsak da

yolunun bu muhtaç
yolcularını yollarda

bırakma, kapından eli boş
geri çevirme, haybet ve

hüsrana maruz bırakma!
Amin!..  

يلى أةص  ةى وة رة كف انة الحن  بـ  بفحة ث يرىا فةس  حن  كة د  ل  مف الفحة ب يرىا وة بةر  كة اللحن  أةكف
ينة الةم  ب ح الفعة حن  رة د  ل  مف ال ﴾٠٠﴿ اللفحة ةوة ال لةصح ةة  وة ي حنةا م حةسح نةب  ناة وة لةى ۛسي حد  ب ه محةلةم  عة ۛصحف ل ه  وة لةى ال عة د  وة

ينة  ع  مة ةالللحنه  ﴾٠٠﴿أةجف ينة امح د  ح وة ق  ةة الفحة ل مة كة ةة الحن  وة ل مة ل  كة ف ي ك ل حلف  أةعف الةم  وة اء  الفعة م  في  ك ل ح أةنفحة لة سف
يةاة  ي الفحة اح  ف ي ك ل ح نةوة الةم  وة اء  الفعة كة في  ك ل ح أةنفحة بةاد  ورة ع  د  نةا وةص  د ورة حف ص  رة اشف يةاة ، وة ي الفحة اح  نةوة

الف إ لةى ا ان  وة الف يمة لةم  وة ا اللف سف ذة نةا ف ي هة مف د  تةخف اسف ت نةا وة مة دف إ لةى خ  الن  وة رف الفق  ۛسان  وة ۛضعفشحةحف أفن  وة
ةلةنةا الفو  كة ف ي الدح بةاد  ة بةيفنة ع  اسح اء  وة ةمة ينةلف لةص  خف ينة الفم  ل ص  خف كة الفم  بةاد  نف ع  لفنةا م  عة اجف ض  وة  رف

ةالفم  ينة التح ر ع  ينة الفوة ةق  قةزح ينة الفم  د  ةاه  ةبي نة الرح ي حينة الرح ض  رف ينة الفمة ب وب ينةصحةاض  حف ب حينة الفمة ح  ينة الفم  اف 
الن   رف لةق  الفق  ينة ب أةخف ل حق  تةخة الفم  ينة وة ع  اش  ينة الفخة ع  اض  تةوة ةالللحنه  ﴾٠٠﴿الفم  لةناة أ مح عف ۛشمف مة ة اجف ةةة م حةمح د مح

ۛسلحةۛص ه  وة لةيف س لحةى الحن  عة ةمة لة ييح ائ ق  ۛصدة قةائ ي وة د  أةصف ات ي وة وة أةخة ان ي وة وة لة إ خف ا ۛشمف ةالللحنه  ﴾٠٠﴿ مة مح

س  ينة لة ع  مة مف أةجف ت نةا ك ل حه  مة دف اء  خ  دة أةعف ائ نةا وة دة أةعف ائ كة وة دة لةيفكة ب أةعف ةعة ا ايح ةمة اءةلح مة ك ر  أةسف ينة نةذف ذ 
ض  ا مف ف ي بةعف نةت ه  ك  م لف أةمف م ح ن عة مف وة ۛضه  ص  بةعف ن خةص ح مف وة ۛضه  ي بةعف ن ۛسم ح مف وة ير  إ لةيفه  ن ش  يةان  وة حف

مف  ۛضه  ةالللحنه  ﴾٠٠﴿بةعف إ لةى امح مف إ لةى ۛسب يل كة وة قةه  ۛسوف مف وة ايةتةه  دة يد  ه  الةة لف  إ نف ك نفۛت ت ر  دة الفعة ة  وة امة ت قة سف
ا الف وة إ لف نفۛصاف  وة يم  وة تةق  يق  م سف ان  إ لةى طةر  مة مف ف ي أةقفرةب  أةقفرةب  زة ه  قف س  مف وة ه  د  ان  فةاهف ةذفعة لح

نةتةه مف أةلفس  مف وة ه  رف أةقفلةمة كةس ح أةتةكة وة طف مف وة لةيفه  دف عة د  اشف مف وة لةه  ج  أةرف مف وة يةه  ةيفد  ل لف أ اغف مف وة ه  اهة وة مف أةفف فةأةلفج 
ق  مف وة تةه  ل حة أةسف ةوة ع وح مف وة تةه  دة حف وة مف وة تةه  كة ۛشوف مف وة ۛضلةلةتةه  مف وة يةانةه  ط غف مف وة ةتةه  مفدح اقةه  مف وات حفة ادةه  ات ححة مف وة تةه 

مف ه  انفت ظةامة مف وة ه  ن ظ مة ةالللحنه  ﴾٠٠﴿  وة مف ك مح قفه  ز ح مة مف وة ه  عة مف قف جة فةر ح مف وة لةه  ۛشت حتف ۛشمف مف وة لفه  لفز  زة مف وة ه  مف ز  ة اهف لح
مة ةم  م  ازح ه  لة ت بةل حغف مف وة نةه  مف بةيف لف بةأفۛسه  عة اجف ةق  وة ات كةلف فة ح ص  ق  ح ذةات كة وة ب حة ق  مف ب حة لةيفه  نةا عة رف انفص  لة وة مة

نةا م حة ة  ۛسي حد  اعة ۛشفة ة  وة مة رف ب ح  يم  وة ظ  كة الفعة م  ة  اسف مة رف ح  ح وة ق  ب حة ننى وة ائ كة الفح سف مة ح أةسف ق  ب حة ةوة د مح
ى ۛص طةفن صف ةالفم  ۛسلح ه  وة لةيف نة اللحةى الحن  عة ان ه  م  وة لةى إ خف عة ةمة وة ۛسل ينة نح رف الفم  ي حينة وة ينف الب  ۛصل ح الل ﴾٠٠﴿م  ةوة ةه لح مح

نةا م حة لةى ۛسي حد  ةعة لةى مح عة ينة  الد  وة ع  مة ب ه  أةجف ۛصحف ٠﴾٠٠﴿ل ه  وة
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