
إِيّاَك َو َنعُبُد إِيّاَك ﴾٤﴿ الّديِن َيوِم مالِِك ﴾٣﴿ الرَّحيِم الرَّحٰمِن ﴾٢﴿ العاَلميَن رَبِّ لِلَِّه الَحمُد ﴾١﴿ الرَّحيِم الرَّحٰمِن اللَِّه بِسِم
﴾٧﴿ الّضالّيَن َوَلا َعَليِهم الَمغضوِب َغيِر َعَليِهم أَنَعمَت الَّذيَن ِصراَط ﴾٦﴿ الُمسَتقيَم راَط الصِّ اهِدَنا ﴾٥﴿ َنسَتعيُن

﴾٤﴿ الّديِن َيوِم مالِِك ﴾٣﴿ الرَّحيِم الرَّحٰمِن
۱

الرَّحيِم الرَّحٰمِن اللَِّه بِسِم
﴾١﴿ الَكوَثَر أَعَطيناَك إِنّا
﴾٢﴿ َوانَحر لَِربَِّك َفَصلِّ

﴾٣﴿ الأَبَتُر ُهَو شانَِئَك إِنَّ
Al-Ikhlas الٕاخلاص

﴾٤﴿ أََحٌد ُكُفًوا َلُه َيُكن َوَلم ﴾٣﴿ يوَلد َوَلم َيِلد َلم ﴾٢﴿ َمُد الصَّ اللَُّه ﴾١﴿ أََحٌد اللَُّه ُهَو قُل الرَّحيِم الرَّحٰمِن اللَِّه بِسِم
َعنُكُم لُِيذِهَب اللَُّه ُيريُد إِنَّما ۚ َورَسوَلُه اللََّه َوأَِطعَن الزَّكاَة َوآتيَن لاَة الصَّ َوأَِقمَن ۖ الأولٰى الجاِهِليَِّة َتَبرَُّج َتَبرَّجَن َولا ُبيوتُِكنَّ في َوَقرَن

﴾٣٣﴿ َتطهيًرا َرُكم َوُيَطهِّ الَبيِت أَهَل الرِّجَس
أَمشاٍج نُطَفٍة ِمن نساَن الٕاِ َخَلقَنا إِنّا ﴾١﴿ َمذكوًرا َشيًئا َيُكن َلم هِر الدَّ ِمَن حيٌن نساِن الٕاِ َعَلى أَتٰى َهل الرَّحيِم الرَّحٰمِن اللَِّه بِسِم
إِنَّ ﴾٤﴿ َوَسعيًرا َوأَغلاًلا َسلاِسَل لِلكافِريَن أَعَتدنا إِنّا ﴾٣﴿ َكفوًرا إِّما َو شاِكًرا إِّما بيَل السَّ َهَديناُه إِنّا ﴾٢﴿ َبصيًرا َسميًعا َفَجَعلناُه َنبَتليِه
كاَن َيوًما َوَيخافوَن بِالنَّذِر يوفوَن ﴾٦﴿ َتفجيًرا روَنها ُيَفجِّ اللَِّه ِعباُد بِها َيشرَُب َعيًنا ﴾٥﴿ كافوًرا ِمزاُجها كاَن َكأٍس ِمن َيشرَبوَن الأَبراَر
ُشكوًرا َولا َجزاًء ِمنُكم نُريُد لا اللَِّه لَِوجِه نُطِعُمُكم إِنَّما ﴾٨﴿ َوأَسيًرا َوَيتيًما ِمسكيًنا ُحبِِّه َعلٰى الطَّعاَم َوُيطِعموَن ﴾٧﴿ ُمسَتطيًرا ُه َشرُّ
َجنًَّة َصَبروا بِما َوَجزاُهم ﴾١١﴿ َوُسروًرا َنضَرًة َوَلّقاُهم الَيوِم ٰذلَِك َشرَّ اللَُّه َفَوقاُهُم ﴾١٠﴿ َقمَطريًرا َعبوًسا َيوًما َربِّنا ِمن َنخاُف إِنّا ﴾٩﴿
﴾١٤﴿ َتذليًلا قُطوفُها َوُذلَِّلت ِظلالُها َعَليِهم َودانَِيًة ﴾١٣﴿ َزمَهريًرا َولا َشمًسا فيها َيَروَن لا ۖ الأَرائِِك َعَلى فيها ُمتَِّكئيَن ﴾١٢﴿ َوَحريًرا
ِمزاُجها كاَن َكأًسا فيها َوُيسَقوَن ﴾١٦﴿ َتقديًرا روها َقدَّ ٍة فِضَّ ِمن َقواريَر ﴾١٥﴿ َقواريرا كاَنت َوأَكواٍب ٍة فِضَّ ِمن بِآنَِيٍة َعَليِهم َوُيطاُف
إِذا َو ﴾١٩﴿ َمنثوًرا لُؤلًُؤا َحِسبَتُهم َرأَيَتُهم إِذا ُمَخلَّدوَن وِلداٌن َعَليِهم َوَيطوُف ۞ ﴾١٨﴿ َسلَسبيًلا تَُسّمٰى فيها َعيًنا ﴾١٧﴿ َزنَجبيًلا
َطهوًرا َشراًبا َربُُّهم َوَسقاُهم ٍة فِضَّ ِمن أَساوَِر َوُحلّوا ۖ إِسَتبرٌَق َو ُخضٌر ُسنُدٍس ثِياُب عالَِيُهم ﴾٢٠﴿ َكبيًرا َوُملًكا َنعيًما َرأَيَت َثمَّ َرأَيَت

﴾٢٢﴿ َمشكوًرا َسعُيُكم َوكاَن َجزاًء َلُكم كاَن هٰذا إِنَّ ﴾٢١﴿
An-Nasr النصر

َربَِّك بَِحمِد َفَسبِّح ﴾٢﴿ أَفواًجا اللَِّه ديِن في َيدُخلوَن النّاَس َوَرأَيَت ﴾١﴿ َوالَفتُح اللَِّه َنصُر جاَء إِذا الرَّحيِم الرَّحٰمِن اللَِّه بِسِم
﴾٣﴿ َتّواًبا كاَن إِنَُّه ۚ َواسَتغِفرُه

Al-Masadd المسد
﴾٣﴿ َلَهٍب ذاَت ناًرا َسَيصلٰى ﴾٢﴿ َكَسَب َوما مالُُه َعنُه أَغنٰى ما ﴾١﴿ َوَتبَّ َلَهٍب أَبي َيدا َتبَّت الرَّحيِم الرَّحٰمِن اللَِّه بِسِم

﴾٥﴿ َمَسٍد ِمن َحبٌل جيِدها في ﴾٤﴿ الَحَطِب َحّماَلَة َوامَرأَتُُه

Al-Ikhlas الٕاخلاص
﴾٤﴿ أََحٌد ُكُفًوا َلُه َيُكن َوَلم ﴾٣﴿ يوَلد َوَلم َيِلد َلم ﴾٢﴿ َمُد الصَّ اللَُّه ﴾١﴿ أََحٌد اللَُّه ُهَو قُل الرَّحيِم الرَّحٰمِن اللَِّه بِسِم

Al-Falaq الفلق
النَّّفاثاِت َشرِّ َوِمن ﴾٣﴿ َوَقَب إِذا غاِسٍق َشرِّ َوِمن ﴾٢﴿ َخَلَق ما َشرِّ ِمن ﴾١﴿ الَفَلِق بِرَبِّ أَعوُذ قُل الرَّحيِم الرَّحٰمِن اللَِّه بِسِم

﴾٥﴿ َحَسَد إِذا حاِسٍد َشرِّ َوِمن ﴾٤﴿ الُعَقِد فِي

An-Nas الناس
الَّذي ﴾٤﴿ الَخنّاِس الَوسواِس َشرِّ ِمن ﴾٣﴿ النّاِس إِلِٰه ﴾٢﴿ النّاِس َمِلِك ﴾١﴿ النّاِس بِرَبِّ أَعوُذ قُل الرَّحيِم الرَّحٰمِن اللَِّه بِسِم

﴾٦﴿ َوالنّاِس الِجنَِّة ِمَن ﴾٥﴿ النّاِس ُصدوِر في ُيَوسوُِس

﴾٢﴿ العاَلميَن رَبِّ لِلَِّه الَحمُد
2
﴾١﴿ الرَّحيِم الرَّحٰمِن اللَِّه بِسِم
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۱

۱



۱ صفحة
إِيّاَك َو َنعُبُد إِيّاَك ﴾٤﴿ الّديِن َيوِم مالِِك ﴾٣﴿ الرَّحيِم الرَّحٰمِن ﴾٢﴿ العاَلميَن رَبِّ لِلَِّه الَحمُد ﴾١﴿ الرَّحيِم الرَّحٰمِن اللَِّه بِسِم

﴾٧﴿ الّضالّيَن َوَلا َعَليِهم الَمغضوِب َغيِر َعَليِهم أَنَعمَت الَّذيَن ِصراَط ﴾٦﴿ الُمسَتقيَم راَط الصِّ اهِدَنا ﴾٥﴿ َنسَتعيُن
۲ صفحة
لاَة الصَّ َوُيقيموَن بِالَغيِب ُيؤِمنوَن الَّذيَن ﴾٢﴿ لِلُمتَّقيَن ُهًدى ۛ فيِه ۛ رَيَب لا الِكتاُب ٰذلَِك ﴾١﴿ الم الرَّحيِم الرَّحٰمِن اللَِّه بِسِم
ۖ َربِِّهم ِمن ُهًدى َعلٰى أُولِٰئَك ﴾٤﴿ يوِقنوَن ُهم َوبِالآِخَرِة َقبِلَك ِمن أُنزَِل َوما إَِليَك أُنزَِل بِما ُيؤِمنوَن َوالَّذيَن ﴾٣﴿ ُينِفقوَن َرَزقناُهم َوِمّما

﴾٥﴿ الُمفِلحوَن ُهُم َوأُولِٰئَك
۳ صفحة
أَبصارِِهم وََعلٰى ۖ َسمِعِهم وََعلٰى قُلوبِِهم َعلٰى اللَُّه َخَتَم ﴾٦﴿ ُيؤِمنوَن لا تُنِذرُهم َلم أَم أَأَنَذرَتُهم َعَليِهم َسواءٌ َكَفروا الَّذيَن إِنَّ
َوما آَمنوا َوالَّذيَن اللََّه ُيخاِدعوَن ﴾٨﴿ بُِمؤِمنيَن ُهم َوما الآِخِر بِالَيوِم َو بِاللَِّه آَمنّا َيقوُل َمن النّاِس َوِمَن ﴾٧﴿ َعظيٌم َعذاٌب َوَلُهم ۖ ِغشاَوٌة
قيَل إِذا َو ﴾١٠﴿ َيكِذبوَن كانوا بِما أَليٌم َعذاٌب َوَلُهم ۖ َمرًَضا اللَُّه َفزاَدُهُم َمرٌَض قُلوبِِهم في ﴾٩﴿ َيشُعروَن َوما أَنُفَسُهم إِلّا َيخَدعوَن
آِمنوا َلُهم قيَل إِذا َو ﴾١٢﴿ َيشُعروَن لا َولِٰكن الُمفِسدوَن ُهُم إِنَُّهم أَلا ﴾١١﴿ ُمصِلحوَن َنحُن إِنَّما قالوا الأَرِض فِي تُفِسدوا لا َلُهم
إِذا َو آَمنّا قالوا آَمنوا الَّذيَن َلُقوا إِذا َو ﴾١٣﴿ َيعَلموَن لا َولِٰكن َفهاُء السُّ ُهُم إِنَُّهم أَلا ۗ َفهاُء السُّ آَمَن َكما أَنُؤِمُن قالوا النّاُس آَمَن َكما
الَّذيَن أُولِٰئَك ﴾١٥﴿ َيعَمهوَن ُطغيانِِهم في ُهم َوَيُمدُّ بِِهم َيسَتهزُِئ اللَُّه ﴾١٤﴿ ُمسَتهزِئوَن َنحُن إِنَّما َمَعُكم إِنّا قالوا َشياطيِنِهم إِلٰى َخَلوا

﴾١٦﴿ ُمهَتديَن كانوا َوما تِجاَرتُُهم َربَِحت َفما بِالُهدٰى لاَلَة الضَّ اشَتَرُوا
۴ صفحة
ُبكٌم ُصمٌّ ﴾١٧﴿ ُيبِصروَن لا ُظُلماٍت في َوَتَرَكُهم بِنورِِهم اللَُّه َذَهَب َحوَلُه ما أَضاَءت َفَلّما ناًرا اسَتوَقَد الَِّذي َكَمَثِل َمَثُلُهم
الَموِت َحَذَر واِعِق الصَّ ِمَن آذانِِهم في أَصابَِعُهم َيجَعلوَن َوَبرٌق َورَعٌد ُظُلماٌت فيِه ماِء السَّ ِمَن َكَصيٍِّب أَو ﴾١٨﴿ َيرِجعوَن لا َفُهم ُعمٌي
َلَذَهَب اللَُّه شاَء َوَلو ۚ قاموا َعَليِهم أَظَلَم إِذا َو فيِه َمَشوا َلُهم أَضاَء ُكلَّما ۖ أَبصاَرُهم َيخَطُف الَبرُق َيكاُد ﴾١٩﴿ بِالكافِريَن ُمحيٌط َواللَُّه ۚ
َتتَّقوَن َلَعلَُّكم َقبِلُكم ِمن َوالَّذيَن َخَلَقُكم الَّذي َربَُّكُم اعُبدوا النّاُس أَيَُّها يا ﴾٢٠﴿ َقديٌر َشيٍء ُكلِّ َعلٰى اللََّه إِنَّ ۚ َوأَبصارِِهم بَِسمِعِهم
أَنداًدا لِلَِّه َتجَعلوا َفلا ۖ َلُكم رِزًقا الثََّمراِت ِمَن بِِه َفأَخرََج ماًء ماِء السَّ ِمَن َوأَنزََل بِناًء ماَء َوالسَّ فِراًشا الأَرَض َلُكُم َجَعَل الَّذي ﴾٢١﴿
صاِدقيَن ُكنُتم إِن اللَِّه دوِن ِمن ُشَهداَءُكم َوادعوا ِمثِلِه ِمن بِسوَرٍة َفأتوا َعبِدنا َعلٰى َنزَّلنا ِمّما رَيٍب في ُكنُتم إِن َو ﴾٢٢﴿ َتعَلموَن َوأَنُتم

﴾٢٤﴿ لِلكافِريَن ت أُِعدَّ ۖ َوالِحجاَرُة النّاُس َوقوُدَها الَّتي النّاَر َفاتَُّقوا َتفَعلوا َوَلن َتفَعلوا َلم َفٕاِن ﴾٢٣﴿
۵ صفحة
الَّذي هَٰذا قالوا ۙ رِزًقا َثَمَرٍة ِمن ِمنها ُرزِقوا ُكلَّما ۖ الأَنهاُر َتحِتَها ِمن َتجري َجنّاٍت َلُهم أَنَّ الّصالِحاِت وََعِمُلوا آَمنوا الَّذيَن ِر َوَبشِّ
َبعوَضًة ما َمَثًلا َيضرَِب أَن َيسَتحيي لا اللََّه إِنَّ ۞ ﴾٢٥﴿ خالِدوَن فيها َوُهم ۖ َرٌة ُمَطهَّ أَزواٌج فيها َوَلُهم ۖ ُمَتشابًِها بِِه َوأُتوا ۖ َقبُل ِمن ُرزِقنا
َوَيهدي َكثيًرا بِِه ُيِضلُّ ۘ َمَثًلا بِٰهذا اللَُّه أَراَد ماذا َفَيقولوَن َكَفروا الَّذيَن ا َوأَمَّ ۖ َربِِّهم ِمن الَحقُّ أَنَُّه َفَيعَلموَن آَمنوا الَّذيَن ا َفأَمَّ ۚ َفوَقها َفما
فِي َوُيفِسدوَن يوَصَل أَن بِِه اللَُّه أََمَر ما َوَيقَطعوَن ميثاِقِه َبعِد ِمن اللَِّه َعهَد َينُقضوَن الَّذيَن ﴾٢٦﴿ الفاِسقيَن إِلَّا بِِه ُيِضلُّ َوما ۚ َكثيًرا بِِه
ُهَو ﴾٢٨﴿ تُرَجعوَن إَِليِه ثُمَّ ُيحييُكم ثُمَّ ُيميُتُكم ثُمَّ ۖ َفأَحياُكم أَمواًتا َوُكنُتم بِاللَِّه َتكُفروَن َكيَف ﴾٢٧﴿ الخاِسروَن ُهُم أُولِٰئَك ۚ الأَرِض

﴾٢٩﴿ َعليٌم َشيٍء بُِكلِّ َوُهَو ۚ َسماواٍت َسبَع َفَسّواُهنَّ ماِء السَّ إَِلى اسَتوٰى ثُمَّ َجميًعا الأَرِض فِي ما َلُكم َخَلَق الَّذي
۶ صفحة
بَِحمِدَك نَُسبُِّح َوَنحُن ماَء الدِّ َوَيسِفُك فيها ُيفِسُد َمن فيها أََتجَعُل قالوا ۖ َخليَفًة الأَرِض فِي جاِعٌل إِنّي لِلَملائَِكِة َربَُّك قاَل إِذ َو
إِن هُٰؤلاِء بِأَسماِء أَنِبئوني َفقاَل الَملائَِكِة َعَلى َعرََضُهم ثُمَّ ُكلَّها الأَسماَء آَدَم وََعلََّم ﴾٣٠﴿ َتعَلموَن لا ما أَعَلُم إِنّي قاَل ۖ َلَك ُس َونَُقدِّ
َفَلّما ۖ بِأَسمائِِهم أَنِبئُهم آَدُم يا قاَل ﴾٣٢﴿ الَحكيُم الَعليُم أَنَت إِنََّك ۖ َعلَّمَتنا ما إِلّا َلنا ِعلَم لا ُسبحاَنَك قالوا ﴾٣١﴿ صاِدقيَن ُكنُتم
لِلَملائَِكِة قُلنا إِذ َو ﴾٣٣﴿ َتكُتموَن ُكنُتم َوما تُبدوَن ما َوأَعَلُم َوالأَرِض ماواِت السَّ َغيَب أَعَلُم إِنّي َلُكم أَقُل أََلم قاَل بِأَسمائِِهم أَنَبأَُهم
رََغًدا ِمنها َوُكلا الَجنََّة َوَزوُجَك أَنَت اسُكن آَدُم يا َوقُلنا ﴾٣٤﴿ الكافِريَن ِمَن َوكاَن َواسَتكَبَر أَبٰى إِبليَس إِلّا َفَسَجدوا لِآَدَم اسُجدوا
َبعُضُكم اهِبطوا َوقُلَنا ۖ فيِه كانا ِمّما َفأَخرََجُهما َعنها يطاُن الشَّ َفأََزلَُّهَما ﴾٣٥﴿ الظّالِميَن ِمَن َفَتكونا َجَرَة الشَّ هِٰذِه َتقرَبا َولا ِشئُتما َحيُث
﴾٣٧﴿ الرَّحيُم التَّّواُب ُهَو إِنَُّه ۚ َعَليِه َفتاَب َكِلماٍت َربِِّه ِمن آَدُم َفَتَلّقٰى ﴾٣٦﴿ حيٍن إِلٰى َوَمتاٌع ُمسَتَقرٌّ الأَرِض فِي َوَلُكم ۖ َعُدوٌّ لَِبعٍض
۷ صفحة

۲



بوا َوَكذَّ َكَفروا َوالَّذيَن ﴾٣٨﴿ َيحزَنوَن ُهم َولا َعَليِهم َخوٌف َفلا ُهداَي َتِبَع َفَمن ُهًدى ِمنّي َيأتَِينَُّكم َفٕاِّما ۖ َجميًعا ِمنها اهِبطوا قُلَنا
بَِعهِدُكم أوِف بَِعهدي َوأَوفوا َعَليُكم أَنَعمُت الَّتي نِعَمِتَي اذُكروا إِسرائيَل َبني يا ﴾٣٩﴿ خالِدوَن فيها ُهم ۖ النّاِر أَصحاُب أُولِٰئَك بِآياتِنا
﴾٤١﴿ َفاتَّقوِن إِيّاَي َو َقليًلا َثَمًنا بِآياتي َتشَتروا َولا ۖ بِِه كافٍِر أَوََّل َتكونوا َولا َمَعُكم لِما ًقا ُمَصدِّ أَنزَلُت بِما َوآِمنوا ﴾٤٠﴿ َفارَهبوِن إِيّاَي َو
أََتأُمروَن ۞ ﴾٤٣﴿ الّراِكعيَن َمَع َوارَكعوا الزَّكاَة َوآتُوا لاَة الصَّ َوأَقيُموا ﴾٤٢﴿ َتعَلموَن َوأَنُتم الَحقَّ َوَتكُتُموا بِالباِطِل الَحقَّ َتلِبُسوا َولا
الخاِشعيَن َعَلى إِلّا َلَكبيَرٌة إِنَّها َو ۚ لاِة َوالصَّ بِر بِالصَّ َواسَتعينوا ﴾٤٤﴿ َتعِقلوَن أََفلا ۚ الِكتاَب َتتلوَن َوأَنُتم أَنُفَسُكم َوَتنَسوَن بِالِبرِّ النّاَس
لُتُكم َفضَّ َوأَنّي َعَليُكم أَنَعمُت الَّتي نِعَمِتَي اذُكروا إِسرائيَل َبني يا ﴾٤٦﴿ راِجعوَن إَِليِه َوأَنَُّهم َربِِّهم ُملاقو أَنَُّهم َيُظنّوَن الَّذيَن ﴾٤٥﴿
﴾٤٨﴿ ُينَصروَن ُهم َولا َعدٌل ِمنها ُيؤَخُذ َولا َشفاَعٌة ِمنها ُيقَبُل َولا َشيًئا َنفٍس َعن َنفٌس َتجزي لا َيوًما َواتَّقوا ﴾٤٧﴿ العاَلميَن َعَلى

۱۰ سوره
۷۲ آیه

۳


