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ِبُّ ۞ََل  را      ُيح هج ا وٓءِ  ٱّلَلح  ٱۡلج لِ   مِنا    بِٱلسُّ وج ٱلجقا

نا   َكا َۚ  وا لِما ن  ظح ِميًعا   إََِل  ما لِ   ٱّلَلح  سا ١٤٨يًما  عا

واْ   إِن  بجدح ا   تح ً ۡيج وهح   خا جفح وج  ُتح
ا
واْ    أ فح عج وج  تا

ا
ن  أ عا

نا   ّلَلا ٱ  فاإَِن     وٓء  سح  و     َكا فح إِنَ   ١٤٩قاِديًرا    ا عا

ونا      ٱََّلِينا  رح فح ونا   بِٱّلَلِ ياكج يحرِيدح لِهِۦ  وا رحسح وا
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ن 
ا
ْ   أ ِقحوا ر  فا ا     يح لِهِۦ   ٱّلَلِ    باۡيج رحسح حونا   وا ول ياقح وا

مِنح  بِباعجض   رح   نحؤج فح ناكج ن  بِباعجض    وا
ا
ونا  أ يحرِيدح وا

واْ     َتِخذح ا يا بِيًًل    باۡيج َٰلِكا  سا مح   ١٥٠ذا ئِكا  هح َٰٓ ْولا
ح
أ

ق    ونا  حا َٰفِرح َۚ ٱلجكا ناا      ا تادج عج
ا
أ اب  وا ذا َٰفِرِينا  عا

الِلجكا

هِي نحواْ   ١٥١ا  ن  مُّ اما ٱََّلِينا  ءا لِهِۦبِٱ  وا رحسح امج   ّلَلِ  وا ل وا
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ِقحواْ  ر  فا ا   يح د     باۡيج حا
ا
مج م ِ    أ ئِكا    نجهح َٰٓ ْولا

ح
وجفا    أ سا

تِيهِمج  يح  َۚ    ؤج مج وراهح جح
ح
نا  أ َكا ور    وا فح اا  رَِحيم  ٱّلَلح  غا

اسج   ١٥٢ َِٰب    ا ي ٰا هج ح  ٱلجِت
ا
يجهِمج   لحكا  أ

لا ِلا  عا ن  تحنا 
ا
أ

َٰب   ٰا ِنا  ٱلكِ َٰٓ ا  م  وَسا حواْ  مح ل
ا
أ دج  سا قا ِۚ  فا آءِ ا  َسما با كج

ا
أ

ة   را هج رِناا  ٱّلَلا  جا
ا
حٓواْ  أ ال قا َٰلِكا  فا مح    مِن  ذا هح تج ذا خا

ا
فاأ
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    َۚ ِمهِمج
لج ةح  بِظح َم ٱلَصَٰعِقا واْ   ثح ٱلجعِجج ا  مِن    ٱَُتاذح

َٰتح  ِنا اي  مح  ٱۡلج هح تج آءا ا  جا ِد  ما عج ناا  با وج فا عا َۚ عا  فا َٰلِكا ن  ذا

َٰن   لجطا َٰ سح وَسا اتايجناا  مح بِين  واءا مح  ١٥٣ا ا مُّ هح ناا  فاوجقا عج رافا وا

َٰقِهِمج  ورا  بِِميثا قحلجناا    ٱلطُّ لحواْ   وا خح مح  ٱدج اهح اابا   ل ٱۡلج

َجد   قحلجناا  سح نااا  وا ذج خا
ا
أ واْ  ِِف ٱلَسبجِت وا دح عج مج َلا تا اهح ل
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لِيظ  مِ  ًَٰقا غا ِيثا م  م  مج ١٥٤ا نجهح هح َٰقا ِيثا ِضهِم  م  قج ا  نا فابِما

رِهِم  فج كح آءا  أَِب  وا يِبِيا
ا َج تجلِهِمح  ٱ قا َِٰت  ٱّلَلِ  وا ِ  َٰيا ۡيج بِغا

ق    لِهِمج    حا قاوج باعا   قحلحوبحناا   وا َۚ  با ج  طا  ۚ لجفح ّلَلح ٱ   غح

مِنحونا  إََِل  قالِيًل   رِهِمج    فاًلا  يحؤج فج ا  بِكح لايجها ١٥٥عا

َٰنًا ٰا هج ياما  بح رج َٰ  ما ا لِهِمج  لَعا قاوج رِهِمج  وا فج بِكح ِظيم    وا اعا
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١٥٦  ِ ل قاوج ا  إِنَا   هِمج وا تالجنا ِسيحا    قا جما ِعيَسا  ٱبجنا    ٱل

ياما  رج ولا   ما ا   ٱّلَلِ   راسح ما تالحوهح   وا لابحوهح   قا ا  صا ما وا

ِها  ب  َِٰكن  شح لا َۚ  ِإَوَن  ٱََّلِينا   وا مج اهح ْ   ل وا تالافح فِيهِ    ٱخج

ك    م  بِهِۦ مِنج ِعلجٍم  إََِل  لاِِف شا اهح ا  ل َۚ ما هح ِنج ِبااعا   م  ٱت 

  َۚ ِ تالحوهح ٱلَظن  ا  قا ما جهِِۚ  ١٥٧ياقِينا ا وا هح  ٱّلَلح إَِلا عا با   َرفا



ِبُّ ٱّلَلح  ُيح اءِ                                                                                          َلا وراةح الن ِسا  سح

نا  ٱّلَلح وا  زِيًزا   َكا ِتيم   عا ِ    ِإَون    ١٥٨ا حا هج
ا
ِنج  أ م 

َٰبِ  ٰا َ   ٱلجِت مَِنا حؤج ياوجما   بِهِۦ   إََِل  َلا ۦۖ  وا تِهِ وج بج ا  ما قا

ةِ  َٰما ونح   ٱلجقِيا هِيد    ياكح يجهِمج  شا
لا لجم    ١٥٩ا  عا فابِظح

ِنا  واْ     ٱََّلِينا   م  ادح ناا ها َرمج يجهِمج   حا
لا ٍَٰت   عا ِبا ي  طا

ثِۡي   بِيِ  ٱّلَلِ كا ن سا هِمج  عا ِ د  بِصا مج  وا اهح ِحلَتج ل
ح
١٦٠اأ
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ِذهِمح  خج
ا
أ اْ   وا ِباوَٰ قادج   ٱلر  واْ    وا هح نجهح   نح لِهِمج  عا كج

ا
أ وا

َٰلا    وا مج
ا
َِٰطِ ِۚ   ٱنلَاِس أ ناا  بِٱلجبا تادج عج

ا
أ َٰفِرِينا    وا

لِلجكا

ابًا  ذا مج  عا َِلم    مِنجهح
ا
َٰ   ١٦١ا  أ ونا  ِِف َل َِٰسخح ِكِن ٱلَر

مِنحونا  ؤج جمح ٱل مج  وا مِنحونا    ٱلجعِلجِم  مِنجهح آ   يحؤج نزِلا   بِما
ح
أ

جكا  َۚ  إَِلا ةا قِيِمۡيا ٱلَصلاوَٰ جمح ٱل َۚ  وا بجلِكا نزِلا  مِن قا
ح
آ  أ ما وا
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تحونا  ؤج جمح ٱل ةا    وا وَٰ مِنحونا  ٱلَزكا ؤج جمح ٱل اوجمِ   بِٱّلَلِ   وا واٱَلج

ِظيًما ًرا  عا جج
ا
تِيهِمج  أ نحؤج ئِكا سا َٰٓ

ْولا
ح
ٓ  ۞١٦٢ٱٓأۡلِخرِ  أ إَِنا

آ  نا يج وجحا
ا
َٰ نحوح   أ آ  إَِلا نا يج وجحا

ا
آ  أ ما جكا  كا ِ   إَِلا نا  ۧواٱنلَبِي 

ِۚۦَ  مِن   ِده عج آ   با نا يج وجحا
ا
أ َٰٓ   وا َٰعِي ا    إَِلا ما َٰهِيما  ِإَوسج إِبجرا

وبا   قح ياعج َٰقا  وا حا يُّوبا  ِإَوسج
ا
أ َٰ وا بااِط  واِعيَسا سج

ا َج ٱ وا
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حسا   يحون ونا  وا َٰرح ها َۚ     وا َٰنا لايجما اتايجناا  واسح دا    واءا اوۥح دا

بحور   ًل    ١٦٣ا  زا رحسح مج وا َٰهح نا صج لايجكا      قادج  قاصا مِنعا

ًل   رحسح بج ح  وا مج قا هح صج صح َۚ      لَمج  ناقج لايجكا َما  ٱعا َكا ّلَلح وا

 َٰ وَسا لِيم   مح ًل   ١٦٤ا  تاكج ِينا  وا رُّسح ِ باِّ  ن  مُّ ِذرِينا مح

ونا   ِِلاًَل  َجُۢة    لِلَناِس    ياكح ا  ٱّلَلِ  حح دا   لَعا عج با
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نا  َكا ِ ِۚ  وا زِيًزا    ٱلرُّسح ِتيم   ٱّلَلح  عا نِ َلَٰكِ   ١٦٥ا حا

دح  ها اشج آ  ٱّلَلح  ي ۖ    بِما جكا لا  إَِلا نزا
ا
ۥ  أ ح َلا نزا

ا
ۦۖ   أ بِعِلجِمهِ

هِيًدا َٰ بِٱّلَلِ  شا ِفا
كا َۚ  وا ونا دح ها اشج ةح ي ئِتا َٰٓ لا جما ٱل إِنَ   ١٦٦وا

بِيِ   ٱّلَلِ  قادج  ن  سا واْ  عا دُّ واْ    واصا رح فا ٱََّلِينا  كا

لُّواْ  ًَٰلا    ضا لا ْ   إَِن  ٱََّلِينا   ١٦٧باعِيًدا    ضا وا رح فا كا
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 ْ وا لامح امج      واظا ِن  ل مج   فِرا َِلاغج    ٱّلَلح   ياكح اهح َلا   ل وا

رِيًقا  مج  طا هح ِديا َنما  ١٦٨َِلاهج ها رِيقا  جا َِِٰلِينا   إََِل  طا خا

باد  
ا
آ  أ نا  فِيها َكا اِسۡي  اَۚ  وا ا ٱّلَلِ ي َٰلِكا لَعا ا ١٦٩اذا ها يُّ

ا
أ َٰٓ يا

مح   قادج   اسح ٱنلَ  آءاكح ولح   جا ِ    ٱلَرسح اق 
مِن  بِٱۡلج

مج  ۡيج    امِنحواْ   ا فا    َرب ِكح ْ   اخا وا رح فح َۚ  ِإَون  تاكج مج لَكح
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ِ فاإَِن   نا   ّلِلَ َكا ۡرِضِۚ  وا
ا َج ٱ َِٰت  وا َٰوا ا  ِِف ٱلَسما ٱّلَلح  ما

ِتيم  عا  لحواْ  ِِف   ١٧٠الِيًما حا غج َِٰب َلا تا ٰا هج ا  ٱلجِت
ا
أ َٰٓ يا

مج  َلا   دِينِكح حواْ    وا ول قح ا    ٱّلَلِ  تا َۚ  إََِل    لَعا َق ا
ٱۡلج

ا   ولح  ٱّلَلِ  إَِنما ياما  راسح رج ِسيحح  ِعيَسا  ٱبجنح  ما جما ٱل

ۥٓ  تحهح ِما َكا آ    وا َٰها ى لجقا
ا
َٰ    أ ياما    إَِلا رج وح    ما رح ۖ     وا هح ِنج م 
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ۦۖ   بِٱّلَلِ    امِنحواْ   ا فا  لِهِ رحسح َلا   وا ْ   وا حوا ول قح َۚ    تا َٰثاة  ثالا

واْ  ۡيج    ٱنتاهح َۚ خا مج ا   ا  لَكح َٰه    ّلَلح  ٱ  إَِنما ۖ    إِلا َِٰحد  وا

ۥٓ   َٰناهح بجحا ن سح
ا
ونا    أ ۥ  ياكح ح ۘٞ    َلا لا  ا  ِِف ََلح   وا ۥ  ما

َٰ  بِٱّلَلِ ٱل ِفا كا ۡرِضِۗ  وا
ا َج ا  ِِف  ٱ ما َِٰت  وا َٰوا كِيًل    َسما وا

تانِتفا   ١٧١ اسج ِسيحح لَن  ي جما ن    ٱل
ا
بجد   أ ونا  عا اياكح
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 َۚ َربحونا قا جمح ةح  ٱل ئِتا َٰٓ لا جما َلا  ٱل ِ  وا َ ِ تانِتفج   ّلل  اسج ن  ي ما وا

تِهِۦ   نج  ِعباادا ِبج  عا تاتج اسج ي مج     وا حهح ِّح ياحج جهِ   فاسا إَِلا

ِيع   َٰتِ ١٧٢اَجا ِملحواْ  ٱلَصَٰلِحا نحواْ واعا اما َما  ٱََّلِينا ءا
ا
فاأ

ۦۖ  لِهِ ِن  فاضج م  م  هح يازِيدح مج  وا وراهح جح
ح
ِيهِمج أ ف  يحوا َما فا

ا
أ وا

مج   ٱََّلِينا  هح بح ِ ذ  يحعا واْ  فا ح با تاتج واْ  واٱسج فح تانتا ابًا ٱسج ذا عا
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َِلم  
ا
َلا    ا أ ونا وا ِدح ِن  دحونِ   َيا م  م  اهح َِل      ل اٱّلَلِ  وا

ا ٱنلَاسح ١٧٣اَلا ناِصۡي  وا  ها يُّ
ا
أ َٰٓ َٰن  يا ها م  بحرج آءاكح قادج جا

مج  جكح اآ  إَِلا نلج نزا
ا
أ مج  وا ِن َرب ِكح بِين  نحور   م  َما١٧٤اا مُّ

ا
فاأ

مج  ِخلحهح يحدج واْ  بِهِۦ  فاسا مح تاصا نحواْ بِٱّلَلِ واٱعج اما ٱََّلِينا ءا

اة   ِِف  ِنجهح   راۡحج      م 
فاضج ِديهِمج   وا ياهج جهِ    وا َٰط  إَِلا اِصرا
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تاقِيم   سج مج  ِِف  ١٧٥امُّ تِيكح فج تحوناكا  قحِ  ٱّلَلح  يح تافج اسج ي

لاكا  اْ  ها ؤ  رح ِۚ  إِِن  ٱمج َٰلاةِ لا لا   ٱلجتا ۥ  وا ح ۥٓ  لايجسا  َلا ح َلا وا

 
ح
ت  أ ا فا    خج ٓ   لاها ا ها وا  يارِثح َۚ  واهح ا  تاراكا فح  ما إِن  نِصج

ا  ن  لَها َۚ   لَمج  ياكح لا  ِ   وا تاا  ٱثجناتاۡيج نا ا  فاإِن  َكا ما فالاهح

َۚ       ٱثلُّلحثااِن  مَِما نحٓواْ تاراكا ة    ِإَون  َكا وا اَل    إِخج   ر ِجا
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نِسا  ح  ٱّلَلح   آء  وا ِ ِۗ يحباۡي  ِ نثاياۡيج
ح َج ِ  ٱ ظ  رِ  مِثج ح حا

فالذَِلكا

لِيمح    ٍء عا ج ِ َشا
ْْۗ  واٱّلَلح  بِكح   ن تاِضلُّوا

ا
مج  أ ١٧٦لاكح

ٱلَرِحيمِ   ٱلَرِنَٰمۡح   ٱّلَلِ   ِمۡسِب 

ٓواْ   نح اما ا  ٱََّلِينا  ءا ها يُّ
ا
أ َٰٓ ِۚ  يا ودِ قح فحواْ  بِٱلجعح وج

ا
ِحلَتج   أ

ح
أ
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َِٰم   نجعا
ا َج ةح  ٱ م  باهِيما كح

َٰ   لا تجلا ا  يح مج   إََِل  ما لايجكح عا

ا  ۡيج ِ    غا
ِل  نتحمج     ٱلَصيجدِ  ُمح

ا
أ ْۗ   وا م  رح ٱّلَلا   إِنَ    حح

ا  يحرِيدح  مح  ما جكح ا  ٱََّلِينا  ١ُيا ها يُّ
ا
أ َٰٓ نحواْ   يا اما َلا  ءا

ِلُّواْ  ئِرا  ٱّلَلِ    ُتح َٰٓ عا را   شا َلا  ٱلَشهج اما   وا را ا َلا   ٱۡلج وا

يا  دج جها َلا     ٱل ئِدا   وا َٰٓ لا ٓ    ٱلجقا َلا ِۡيا   وا آم  ايجتا    ءا  ٱۡلج
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اما  را ا ونا    ٱۡلج ًل   يابجتاغح ِهِمج    فاضج ِن  َرب  َٰن    م  وا رِضج َۚ وا ا

ا   لالجتحمج  ِإَوذا َْۚ     حا وا ادح طا َلا    فاٱصج مج     وا َنكح جرِما َيا

ٍم   انح    ا نا شا  ن    قاوج
ا
مج  أ وكح دُّ نِ    صا ِجدِ    عا سج جما ٱل

اِم  را ا ن   ٱۡلج
ا
ْۘٞ    أ وا تادح عج نحواْ   تا اوا عا تا ا    وا ِ     لَعا ِب 

ٱلج

 ۖ ىَٰ وا نحواْ   واٱتلَقج اوا عا َلا  تا ثجمِ   وا ِ
ا  ٱۡلج َِٰنِۚ    لَعا وا دج ٱلجعح وا
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واْ  ٱَتقح ۖ    وا ِديدح   ٱّلَلا   إَِن   ٱّلَلا ابِ    شا ٢  ٱلجعِقا

مح  ج ۡلا تاةح واٱَلمح  وا يج جما مح  ٱل لايجكح تج  عا ِما ر  ِنِيرِ  حح
ٱۡلج

آ  ما هَِ      وا
ح
ِ     أ ۡيج ةح      بِهِۦ   ٱّلَلِ     لِغا نِقا نجخا جمح ٱل وا

ةح  وجقحوذا جما ٱل ِياةح   وا د  ا َتا جمح ٱل ةح   وا آ   واٱنلَِطيحا ما كا ا    وا
ا
  أ

ا   َسبحعح ٱل ِب   إََِل  ما ا ٱنلُّصح ا  ذحبِحا  لَعا ما تحمج  وا ذاَكيج
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ن 
ا
أ ْ  وا وا ِسمح تاقج اسج ْۗ   ت ق  مج  فِسج َٰلِكح َِٰمِۚ  ذا لا زج

ا َج اوجما   بِٱ ٱَلج

ْ   ٱََّلِينا   يائِسا   وا رح فا مج دِينِ   مِن    كا فاًلا     كح

مج  وجهح جشا ِنِۚ    ُتا وج شا لجتح    واٱخج ما كج
ا
اوجما  أ مج  ٱَلج لاكح

مج دِ  مج   يناكح لايجكح تح  عا مج ما تج
ا
أ ِت  وا ما راِضيتح   نِعج وا

َٰما  دِين   لا ِسج
مح  ٱۡلج رَ لاكح طح ِن  ٱضج ما َۚ  فا ةٍ   ا صا جما ِِف  َما
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انِف   تاجا ا  مح ۡيج ثجم     غا ِ ِ
ور   ّلَلا فاإَِن  ٱ  ۡل  فح َرِحيم    غا

اسج  ٣ ۖ قح   ا ي مج اهح ِحَ   ل
ح
آ  أ اذا ِحَ  لحوناكا  ما

ح
مح    ج  أ لاكح

تحم  لَمج ا  عا ما َٰتح  وا ِبا ِنا   ٱلَطي  ارِحِ   م  وا ا
كا ِبِۡيا   ٱۡلج مح

َن  هح ونا ِمح ل  عا مح   تح لَماكح ۖ     مَِما  عا حواْ  ٱّلَلح ٓ   فاكح َما مِ

مج  لايجكح نا  عا كج سا مج
ا
ما  ٱّلَلِ   أ واْ  ٱسج رح ٱذجكح لايج   وا هِ  عا
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ِيعح  َۚ  إَِن ٱّلَلا  َسا واْ  ٱّلَلا ٱَتقح ابِ   وا ِسا اوجما   ٤ٱۡلج ٱَلج

ِحَ  
ح
مح    أ ۖ     لاكح َٰتح ِبا امح  ٱلَطي  عا ْ  ٱََّلِينا   واطا وتحوا

ح
أ

َٰبا  ِح     ٰا مج    ٱلجِت مج    لَكح كح امح عا ۖ   ِح     واطا مج لَهح

جمح  َٰتح مِنا  ٱل نا صا حج جمح ٱل جمح وا ٱل َِٰت  وا مِنا َٰتح مِنا ؤج نا صا حج

ْ    ينا ٱََّلِ  وتحوا
ح
َٰبا     أ ٰا مج   مِن   ٱلجِت بجلِكح ٓ     قا ا إِذا
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َن  وراهح جح
ح
َن أ وهح اتايجتحمح َٰفِِحۡيا  ءا سا ا  مح ۡيج جِصنِۡيا  غا ُمح

َلا  َتِخِذٓي   وا ِۗ   مح ان  دا خج
ا
رج    أ فح ن  ياكج ما َٰنِ وا يما ِ

بِٱۡلج

دج  قا بِطا    فا ۥ  حا لحهح ما وا    عا ةِ    ِِف  واهح مِنا   ٱٓأۡلِخرا

َِِٰسِينا  ٓواْ  إِذاا  ٥ٱلجخا نح اما ا  ٱََّلِينا  ءا ها يُّ
ا
أ َٰٓ تحمج  يا مج قح

 ِ ِسلحواْ إ ةِ  فاٱغج مج   َلا  ٱلَصلاوَٰ وهاكح مج   وحجح يجِدياكح
ا
أ وا
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 ِ مج إ واْ  بِرحءحوِسكح حح سا افِِق  واٱمج را جما مج  َلا ٱل لاكح رججح
ا
أ وا

نحب   نتحمج  جح ِۚ  ِإَون  كح ِ باۡيج عج تا
َْۚ  فاٱ ا إَِلا  ٱلج وا ِإَونَطَهرح

نتحم   َٰٓ  كح ٍر   َمرجَضا فا َٰ  سا ا وج  لَعا
ا
وج   أ

ا
آءا   أ د    جا حا

ا
أ

ِنا   م  م  ِنكح وج م 
ا
آئِِط  أ آءا  فالامج  ٱلجغا ِسا تحمح  ٱلن  سج َٰما لا

آء   واْ  ما ِدح
ْ   َتا وا تاياَممح عِيد    فا ِب  ا  صا ي  ْ   ا طا وا حح سا فاٱمج
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مج  وهِكح َۚ   بِوحجح هح ِنج م  م  يجِديكح
ا
أ ا   وا ّلَلح ٱ  يحرِيدح   ما

عا ا  م  َِلاجج لايجكح ج    عا را ِنج  حا َِٰكن    م  لا يحرِيدح   وا

مج  كح ِرا ه  َِلحتَِم    َِلحطا مج   وا لايجكح ۥ  عا تاهح ما مج    نِعج لَكح لاعا

ا  ونا ت رح تح واْ    ٦ شج رح ةا  واٱذجكح ما مج   ٱّلَلِ   نِعج لايجكح عا

هح  َٰقا مِيثا م    ٱََّلِي    وا كح اثاقا قحلجتحمج  إِذج     بِهِۦٓ    وا
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ناا ِمعج اۖ    سا نا عج طا
ا
أ واْ  وا ٱَتقح َۚ   وا لِيمح    ٱّلَلا إَِن  ٱّلَلا  عا

اتِ  ورِ   بِذا دح نحواْ  ٧ٱلصُّ اما ا ٱََّلِينا  ءا ها يُّ
ا
أ َٰٓ ْ كح  يا ونحوا

َٰمِۡيا   َلا  قاَو ِط   وا آءا  بِٱلجقِسج دا ها ِ  شح ج   ّلِلَ مج َيا َنكح رِما

نا  ٍم    انح   ا شا َٰٓ   قاوج ا َْۚ   لَعا حوا ِدل عج ََل  تا
ا
حواْ   أ ِدل وا   ٱعج هح

ا بِۡيح   بِما َۚ إَِن ٱّلَلا  خا واْ  ٱّلَلا ٱَتقح ۖ  وا ىَٰ وا قجرابح  لِلَتقج
ا
أ
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لحونا   ما عج دا  ٱّلَلح  ٱََّلِينا   ٨تا نحواْ   واعا اما ْ  ءا ِملحوا واعا

ة   فِرا م  َمغج اهح َِٰت ل ِظيم    ٱلَصَٰلِحا ر  عا جج
ا
أ ََّلِينا واٱ ٩وا

واْ  رح فا َذبحواْ   كا كا َٰتِناآ أَِب  وا ئِكا   َٰيا َٰٓ ْولا
ح
َٰبح   أ حا صج

ا
أ

ا  ا   ١٠  ِحيمِ ٱۡلج ها يُّ
ا
أ َٰٓ نحواْ   ٱََّلِينا   يا اما ْ    ءا وا رح ٱذجكح

تا  ما مج  ٱّلَلِ     نِعج لايجكح َم    إِذج    عا ن  قاوجم     ها
ا
أ
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ٓواْ  طح مج   يابجسح جكح مج   إَِلا هح يجِديا
ا
َف     أ مج    فاتا هح يجِديا

ا
أ

ۖ عا  مج واْ    نكح ٱَتقح َۚ    وا ا   ٱّلَلا َّكِ   ٱّلَلِ    والَعا فالجياتاوا

مِنحونا  ؤج جمح دج  ١١ٱل لاقا ذا    ۞وا خا
ا
َٰقا   أ باِنٓ   ٱّلَلح  مِيثا

َٰٓءِي ا  را ناا    إِسج ثج باعا مح   وا ج   مِنجهح ا   ٱثجنا ِّا ۖ ناقِيب    عا ا

قاالا  ٱ ۖ    ّلَلح  إِن ِ وا مج عاكح تحمح   لائِنج  ما مج قا
ا
ةا   أ ٱلَصلاوَٰ
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ةا  وَٰ اتايجتحمح  ٱلَزكا نتحم  واءا اما زَ   واءا ِل  واعا مج بِرحسح وهح مح تح رج

ن  وا  سا تحمح  ٱّلَلا قارجًضا حا قجراضج
ا
مج أ نكح َن  عا ِرا ف  كا

ح ََ ا  

 ِ ي  مج   ا سا مج    اتِكح ِخلاَنكح دج
ح َا َنَٰت   وا جرِي  مِ   جا

نَتا

ا  جتِها َۚ     ُتا َٰرح نجها
ا َج مان ٱ را     فا فا دا     كا عج َٰلِكا    با ذا

مج  دج  مِنكح قا َ    فا آءا    ضا وا ا  ١٢ٱلَسبِيِ     سا فابِما
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ِضهِم  قج مج   نا هح َٰقا ِيثا مج   م  َنَٰهح ا    لاعا لجنا عا مج  واجا قحلحوباهح

 َٰ ۖ قا ِفحونا   ِسياة  ار  ْ   ُيح وا اسح ن اِضعِهِۦ  وا ن  َموا ِما  عا ٱلجكا

ظ    واْ    احا ِرح َِما  ذحك  الح م  َلا  تازا ۚۦَ  وا َٰ   بِهِ ا َطلِعح  لَعا تا

آئِناة   مج     خا ِنجهح ۖ     قالِيًل      إََِل    م  مج ِنجهح فح   م  فاٱعج

ِسنِۡيا   حج جمح ِبُّ  ٱل َۚ  إَِن  ٱّلَلا  ُيح حج فا مج  واٱصج نجهح ١٣عا
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مِنا  ْ   ٱََّلِينا     وا حٓوا ىَٰٓ   إِنَا      قاال َٰرا ناا   ناصا ذج خا
ا
أ

مج  هح َٰقا واْ    مِيثا ظ     فاناسح َِما   ا حا واْ    م  ِرح بِهِۦ   ذحك 

يجناا  را غج
ا
ةا     فاأ اوا دا مح  ٱلجعا آءا بايجناهح ضا اغج َٰ  ياوجمِ   واٱۡلج إَِلا

  ِۚ ةِ َٰما وجفا  ٱلجقِيا مح   واسا ِئحهح ا    ٱّلَلح    يحناب  ْ    بِما نحوا َكا

ونا   ناعح هج ا   ١٤ياصج
ا
أ َٰٓ َِٰب  قادج   يا ٰا آءاكح   ٱلجِت مج جا



ِبُّ ٱّلَلح  ُيح وراةح                                                                                         َلا ائ سح ةِ  ِ الما  دا

اا را  ونلح ح    سح ِ مج    يحباۡي  ثِۡي     لاكح َِما      ا كا نتحمج م  كح

 ِۚ ثِۡي 
ن  كا واْ  عا فح ياعج َِٰب  وا ٰا ونا  مِنا  ٱلجِت جفح قادج     ُتح

م  آءاكح ِنا   جا َٰ    ٱّلَلِ  نحور    م  ٰا ِ ك ١٥بِۡي   مُّ    ب  وا

ِدي  هج ِن    ٱّلَلح  بِهِ    يا ۥ   ٱَتباعا   ما َٰناهح وا بح ا   رِضج سح

َِٰم  م   ٱلَسلا هح رِجح يحخج ِنا   وا   ٱنلُّورِ   م 
َِٰت  إَِلا لحما ٱلظُّ
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نِهِۦ  ِديهِمج   بِإِذج ياهج َٰ   وا َٰط    إَِلا تاقِيم     ِصرا سج ١٦  مُّ

دج لَ  را    قا فا حٓواْ    ٱََّلِينا     كا وا    ٱّلَلا   إَِن    قاال هح

ِسيحح  جما َۚ    ٱبجنح   ٱل ياما رج ن    قح ج  ما ما لِكح  مِنا  فا مج يا

يج   ٱّلَلِ  ادا   إِنج    ا   ً شا را
ا
ن   أ

ا
لِ   أ هج ِسيحا   كا يح جما ٱل

ياما   ٱبجنا  رج ۥ   ما َمهح
ح
أ ن   وا ما ۡرِض   ِِف   وا

ا َج ِيع    ٱ ْۗ َجا ا
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ِ وا  لجكح   ّلِلَ ا    مح ما ۡرِض  وا
ا َج ٱ َِٰت  وا َٰوا َۚ  ٱلَسما ا ما بايجناهح

جلحقح  ِ   َيا
َٰ  كح  ا َۚ  واٱّلَلح  لَعا آءح اشا ا  ي ء    ما ج قاِدير     َشا

قاالاتِ  ١٧ ودح    وا اهح ىَٰ    ٱَلج َٰرا جنح   واٱنلَصا ْ    َنا ا ؤح َٰٓ بجنا
ا
أ

ۚۥَ      ٱّلَلِ  هح ؤح ِحَبَٰٓ
ا
أ م     فالِما     قح ج     وا بحكح ِ ذ  عا يح

 ِ م   ب نحوبِكح اِّا   ذح نتحم  ب
ا
َِمنج   با ج  أ فِرح    م  غج َۚ  يا لاقا خا
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ن    بح  لِما ِ ذ  يحعا آءح  وا اشا ن   ي َۚ   ما آءح اشا لجكح  ي ِ  مح ّلِلَ وا

جهِ  اۖ  ِإَوَلا ما ا  بايجناهح ما ۡرِض وا
ا َج ٱ َِٰت  وا َٰوا ِصۡيح  ٱلَسما جما ٱل

هج ا  ١٨
ا
أ َٰٓ َِٰب    يا ٰا مج   قادج   ٱلجِت آءاكح اا  جا ونلح راسح

ح يح  ِ مج   باۡي  َٰ    لاكح ا ة    لَعا ا َتج ِنا     فا ِ     م  ن  ٱلرُّسح
ا
أ

حواْ  ول قح ا   تا ناا      ما آءا اِشۡي      مِن  جا َلا    ب ِذير     وا
نا
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دج  قا م    فا آءاكح ناذِ  جا اِشۡي   وا ْۗ ب ٱ   ير  ِ وا َٰ  كح  ا ّلَلح  لَعا

ء   ج َٰ     قاالا   ِإَوذج    ١٩قاِدير      َشا وَسا وجمِهِۦ  مح لِقا

وجِم  َٰقا واْ     َٰيا رح ةا   ٱذجكح ما مج   ٱّلَلِ     نِعج لايجكح إِذج     عا

عا ا   مج    جا آءا   فِيكح يِبِيا
ا
م   أ لاكح عا لحوَك      واجا مُّ

م  َما وا  َٰكح اتاى د    ءا حا
ا
ِت  أ امج  يحؤج َٰلاِمۡيا  ا  ل ِنا  ٱلجعا م 
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وجمِ   ٢٠ َٰقا لحواْ     َٰيا خح ۡرضا   ٱدج
ا َج ةا  ٱ َدسا قا جمح ٱلَِت    ٱل

مج  تابا  ٱّلَلح  لاكح واْ    كا تادُّ َلا  تارج َٰٓ   وا ا مج لَعا باارِكح دج
ا
أ

لِبحواْ   تانقا َِِٰسِينا   فا حواْ    ٢١  خا َٰٓ    قاال وَسا َٰمح إِنَ  َٰيا

افِ  َبارِينا   ا  قاوجم     يها َتَٰ  جا ا  حا لاها خح ِإَونَا  لان  نَدج

واْ  جرحجح ا    َيا واْ     فاإِن    مِنجها جرحجح ا   َيا فاإِنَا   مِنجها
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َِٰخلحونا   ِن    ٢٢دا ًلا اافحونا  قاالا  راجح مِنا  ٱََّلِينا  َيا

ما  عا نج
ا
ا    ٱّلَلح   أ يجهِما

لا ْ  عا لحوا خح يجهِمح    ٱدج
لا اابا    عا ٱۡلج

ا وهح     فاإِذا لجتحمح خا مج   دا َۚ  فاإِنَكح َٰلِبحونا ا  ٱّلَلِ   غا والَعا

ََكحٓواْ  تاوا نتحم    إِن     فا مِنِۡيا    كح ؤج ْ     ٢٣   مُّ حوا قاال

 َٰ باد  َٰيا
ا
آ  أ لاها خح َٰٓ  إِنَا  لان  نَدج وَسا امح واْ  فِيها امح ا  َما  دا
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بج    نتا فاٱذجها
ا
بُّكا    أ را ٓ    وا َٰتًِلا ناا   إِنَا    فاقا َٰهح ها

ونا   َٰعِدح ِ  قاالا    ٢٤قا ٓ   إِن ِ    راب  لِكح   َلا مج
ا
إََِل    أ

َِس  ِِخ     نافج
ا
أ قج    وا ا   بايجناناا    فاٱفجرح باۡيج وجمِ   وا ٱلجقا

َِٰسقِۡيا   ا   قاالا    ٢٥ٱلجفا ة      فاإَِنها اَرما يجهِمج     ُمح
لا عا

 
ا
باعِۡيا أ ناة     رج ونا    سا سا   ياتِيهح

ج
ۡرِضِۚ  فاًلا  تاأ

ا َج ِِف  ٱ
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ا  وجمِ    لَعا َِٰسقِۡيا     ٱلجقا ٱتج ح   ٢٦  ٱلجفا يجهِمج   ۞وا
لا عا

 
ا
أ با ج    نا ما   ٱبجنا ادا اق ِ   ءا باان     قاَرباا   إِذج     بِٱۡلج اقحرج

ِ ا فا  ب  ا    مِنج     تحقح ِدهِما حا
ا
امج    أ ل َب ج    وا تاقا مِنا    يح

رِ  قاالا  ۖ   ٱٓأۡلخا تحلاَنكا قج
ا ا  َا َب ح  ٱّلَلح   قاالا  إَِنما تاقا يا

َتقِۡيا    مِنا  جمح طتا    لائِن    ٢٧ٱل اسا َ    ب كا    إَِلا يادا
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ناا۠  بِبااِسط  
ا
آ  أ تحلاِن  ما ۖ   تِلاقج تحلاكا قج

ا
َِ جكا   ياِديا  إَِلا

 ٓ افح    إِن ِ خا
ا
َٰلاِمۡيا    راَب    ّلَلا ٱ   أ ٓ    ٢٨ٱلجعا إِن ِ

رِيدح 
ح
ن  أ

ا
  أ

ا
ٓوأ بح ونا    ِإَوثجِمكا   بِإِثجِِم    تا تاتح مِنج   فا

َِٰب  حا صج
ا
ِۚ   أ َٰلِكا   ٱنلَارِ ذا ْ   وا ا ؤح َٰٓ زا ٢٩ٱلَظَٰلِِمۡيا    جا

تج فا  وَعا ۥ     طا ح ۥ   َلا هح سح تج ا  نافج ِخيهِ    قا
ا
ۥ   أ تالاهح قا فا
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باحا  صج
ا
َِِٰسِينا    مِنا    فاأ باعاثا   ٣٠   ٱلجخا ٱّلَلح    فا

اب   را ثح   ا غح بجحا ۡرِض   ِِف    يا
ا َج ۥ لِ   ٱ ِياهح يجفا    ۡيح كا

َٰرِي   ةا  يحوا وجءا ِخيهِِۚ    سا
ا
َٰٓ    قاالا  أ يجلاتا َٰوا زجتح   َٰيا جا عا

ا
أ

نج 
ا
ونا   أ كح

ا
ا     مِثج ا    أ َٰذا اِب  ها را َٰرِيا    ٱلجغح وا

ح
فاأ

ةا  وجءا ِِخ     سا
ا
باحا  أ صج

ا
مِنج   ٣١ٱلَنَِٰدمِۡيا    مِنا    فاأ
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  ِ جج
ا
َٰلِكا   أ بجناا   ذا تا َٰ   كا ا َٰٓءِي ا   لَعا را ۥ  باِنٓ  إِسج نَهح

ا
أ

تا ا ما  ا  ن  قا سا  ِ   نافج ۡيج ٍس   بِغا وج   نافج
ا
اد    أ ِِف    فاسا

ۡرِض 
ا َج ا   ٱ َنما

ا
أ تا ا      فاتا ِيع    ٱنلَاسا قا نج    اَجا ما وا

ا  يااها حج
ا
آ   أ َنما

ا
أ ياا   فاتا حج

ا
ِيع   ٱنلَاسا   أ َۚ  َجا دج  ا لاقا وا

مج  هح تج آءا لحناا     جا َِٰت  رحسح ِنا اي  َم   بِٱۡلج ثِۡي    إَِن   ثح اكا
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م  ِنجهح دا    م  عج َٰلِكا  با ِفحونا    ذا ِسج امح ۡرِض  ل
ا َج ٣٢ِِف  ٱ

 ْ ا ؤح َٰٓ زا ا  جا اارِبحونا    ٱََّلِينا    إَِنما
ۥ   ٱّلَلا  ُيح ح وَلا راسح وا

نا  وج عا اسج ي اًدا   ِِف   وا ۡرِض  فاسا
ا َج ن   ٱ

ا
َتلحٓواْ   أ قا وج   يح

ا
أ

ٓواْ  لَبح وج    يحصا
ا
َطعا   أ قا يجِديهِمج    تح

ا
م   أ لحهح رججح

ا
أ ِنج   وا م 

ٍَٰف  وج    ِخلا
ا
اْ  أ وج ۡرِضِۚ   مِنا    يحنفا

ا َج َٰلِكا   ٱ مج   ذا اهح ل
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ي   اۖ   ِِف    ِخزج يا نج مج   ٱلُّ اهح ل ةِ   وا اب    ِِف  ٱٓأۡلِخرا ذا عا

ِظيم    بج ِ   مِن   تاابحواْ    ٱََّلِينا  إََِل    ٣٣عا ن   قا
ا
أ

واْ  ِدرح قج ۖ   تا يجهِمج
لا ٓواْ    عا لامح َن    فاٱعج

ا
ور     ٱّلَلا  أ فح غا

ا  ٱََّلِينا   ٣٤رَِحيم    ها يُّ
ا
أ َٰٓ نحواْ   يا اما واْ    ٱتَ   ءا ٱّلَلا قح

ٓواْ وا  تاغح جهِ   ٱبج جواِسيلاةا   إَِلا بِيلِهِۦ  ٱل واْ  ِِف  سا َٰهِدح جا وا
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ونا   لِحح فج مج  تح لَكح اوج   ٣٥لاعا واْ  ل رح فا إَِن  ٱََّلِينا  كا

م   اهح َن  ل
ا
ِيع   أ ۡرِض  َجا

ا َج مِ َما  ِِف  ٱ ۥ ا  وا ۥ  ثجلاهح هح عا ما

 ْ وا تادح اِب  مِنج    بِهِۦ    َِلافج ذا ةِ   ياوجِم  عا َٰما ا  ٱلجقِيا ما

  ۖ مج ِ ا  مِنجهح ب  قح اب   تح ذا مج  عا اهح ل َِلم    وا
ا
ونا   ٣٦  أ يحرِيدح

ن  
ا
ْ  أ وا جرحجح ا  ٱنلَارِ   مِنا    َيا ما م   وا َٰرِِجۡيا   هح بِخا
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اۖ  ها مج    مِنج اهح ل اب      وا ذا قِيم       عا ٱلَسارِقح    ٣٧مُّ وا

ٓواْ   ٱلَسارِقاةح  وا  عح طا ا     فاٱقج ما هح يجِديا
ا
آءا    أ زا ا    جا بِما

باا  سا ًَٰل      كا ِنا      ناكا زِيز     واٱّلَلح   ّلَلِْۗ  ٱ    م  عا

ِتيم   ن   ٣٨  حا ما ِد    مِن    تاابا    فا عج لجِمهِۦ   با ظح

لاحا   صج
ا
أ تحوبح   ّلَلا ٱ  فاإَِن   وا هِِۚ   يا لايج ٱّلَلا   إَِن   عا



ِبُّ ٱّلَلح  ُيح وراةح                                                                                         َلا ائ سح ةِ  ِ الما  دا

ور   فح امج   ٣٩رَِحيم      غا ل
ا
لامج    أ عج َن    تا

ا
ۥ  ّلَلا ٱ  أ ح َلا

َِٰت   لجكح مح  َٰوا بح   ٱلَسما ِ ذ  عا ۡرِض  يح
ا َج ٱ آءح   وا اشا ن  ي ما

فِرح  ياغج ن    وا ْۗ    لِما آءح اشا َٰ   واٱّلَلح    ي ا ِ  لَعا
ء    كح  ج َشا

ا   ٤٠  قاِدير   ها يُّ
ا
أ َٰٓ ولح    ۞يا نكا     َلا     ٱلَرسح جزح ُيا

ونا     ينا ٱََّلِ  َٰرِعح حسا رِ    ِِف    ي فج كح
ٱََّلِينا   مِنا  ٱلج
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حٓواْ  َنا   قاال اما َٰهِهِمج   ءا فجوا
ا
امج   بِأ ل مِن    وا مج    تحؤج قحلحوبحهح

مِنا  ْ      ٱََّلِينا     وا وا ادح ونا    ها َٰعح َم ِذبِ     سا لِلجتا

ونا سا  َٰعح مٍ   َم وج رِينا    لِقا اخا ِفحونا   ءا ار  ۖ  ُيح تحوكا
ج
امج  ياأ ل

ِما  ِد    مِن     ٱلجكا عج ۦۖ   با اِضعِهِ وا حونا     ما ول قح إِنج   يا

وتِيتحمج 
ح
ا      أ َٰذا وهح   ها ذح هح    لَمج    ِإَون     فاخح تاوج تحؤج
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 َْۚ وا رح ذا لِكا   فاٱحج مج ۥ  فالان  تا ناتاهح ن  يحرِدِ  ٱّلَلح  فِتج ما وا

ۥ  مِنا  ح يج  ٱّلَلِ   َلا َۚ   ً شا ئِكا   ا َٰٓ ْولا
ح
امج  يحرِدِ   أ ٱََّلِينا  ل

ن     ٱّلَلح 
ا
ِرا    أ ه  طا َۚ   يح مج مج     قحلحوباهح اهح ياا  ِِف  ل نج ٱلُّ

 ۖ ي  مج    ِخزج اهح ل ةِ   ِِف   وا اب    ٱٓأۡلِخرا ذا ِظيم    عا ٤١عا

ونا  َٰعح َم ِذِب   سا َٰلحونا   لِلجتا َك
ا
ِتِۚ     أ حج فاإِن لِلسُّ
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م    آءحوكا جا  كح مج  فاٱحج ۖ   بايجناهح مج نجهح رِضج  عا عج
ا
وج  أ
ا
أ

رِضج    ِإَون مج   تحعج نجهح وكا  فالان     عا ُّ يج    ياُضح ۖ     شا ا

م  كح تا  فاٱحج مج تا م   ِإَونج  حا ِطِۚ    بايجناهح إِنَ بِٱلجقِسج

ِسِطۡيا   قج جمح ِبُّ  ٱل يجفا    ٤٢ٱّلَلا  ُيح كا وناكا  وا ِمح ات  ُيح

مح وا  هح َٰةح    ِعندا ى را ا    ٱتلَوج مح   فِيها كج ثحمَ    ٱّلَلِ    حح
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نا  لَوج تاوا ِد   مِن      يا عج َۚ     با َٰلِكا آ   ذا ما ئِكا    وا َٰٓ ْولا
ح
أ

مِنِۡيا  ؤج جمح اا  إَِنآ     ٤٣   بِٱل نلج نزا
ا
َٰةا     أ ى را ا   ٱتلَوج فِيها

َۚ    ى  د  هح  نحور  مح  وا جكح ا   ُيا ٱََّلِينا    ٱنلَبِيُّونا   بِها

واْ    لامح سج
ا
واْ   لذَِلِينا أ ادح َٰنِيُّونا   ها ٱلَرَب حج   وا

ا َج ٱ باارح وا

ا  واْ    بِما فِظح تححج َِٰب   مِن    ٱسج ٰا ْ   ٱّلَلِ    كِ نحوا َكا وا
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لايجهِ  ْ   عا ا وح جشا َۚ  فاًلا  ُتا آءا دا ها نِ  ٱنلَاسا     شح وج شا واٱخج

واْ  ح َتا اشج َلا  ت َِٰت أَِب  وا ن    َٰيا ما َۚ    ا ثا ن    قالِيًل  ما لَمج   وا

م   جكح آ   ُيا لا     بِما نزا
ا
ئِكا    ٱّلَلح    أ َٰٓ ْولا

ح
مح    فاأ هح

ونا  َٰفِرح بجناا   ٤٤   ٱلجكا تا كا لايجهِ    وا آ     مج عا نَ    فِيها
ا
أ

سا  ٱنلَ  ِس   فج ا  بِٱنلَفج ۡيج ٱلجعا ِ    وا ۡيج عا
نفا    بِٱلج

ا َج ٱ وا
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نِف 
ا َج ذحنا   بِٱ

ح َج ٱ ذحِن    وا
ح َج نَ    بِٱ ِ ن ِ     واٱلس  ِ بِٱلس 

وحا   حرح َۚ   واٱۡلج اص  ن    قِصا ما َدقا   فا وا   تاصا هح بِهِۦ  فا

ة   َفارا ن    كا ما ۚۥَ  وا م ََلح جكح آ   لَمج  ُيا لا  ٱّلَلح   بِما نزا
ا
أ

ئِكا  َٰٓ ْولا
ح
مح     فاأ ونا    هح ناا    ٤٥ٱلَظَٰلِمح َفيج قا َٰٓ    وا ا لَعا

َٰرِهِم  اثا ق    ءا ِ د  صا ياما  مح رج ا ا  بِعِيَسا  ٱبجِن  ما ا  باۡيج ل ِما



ِبُّ ٱّلَلح  ُيح وراةح                                                                                         َلا ائ سح ةِ  ِ الما  دا

يجهِ    َٰةِ     مِنا يادا ى را َٰهح  ٱتلَوج يجنا اتا جنِي ا    واءا ِ
فِيهِ   ٱۡلج

د   نحور     ى هح ق   وا ِ د  صا مح ا ا    وا يجهِ  مِنا   ل ِما ا  يادا باۡيج

َٰةِ  ى را د       ٱتلَوج ة     ى  واهح وجِعظا ما َتقِۡيا       وا ِلجمح ٤٦ل 

آ  جنِيِ   بِما ِ
هج ح  ٱۡلج

ا
مج  أ كح احج َلج لا  ٱّلَلح  فِيهِِۚ   وا نزا

ا
أ

ن   ما م   وا جكح آ   لَمج  ُيا لا   بِما نزا
ا
ئِكا   أ َٰٓ ْولا

ح
ٱّلَلح  فاأ
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مح  ونا    هح َِٰسقح اآ    ٤٧ٱلجفا نلج نزا
ا
أ جكا    وا َٰبا  إَِلا ٰا ٱلجِت

ق   ِ د  صا ِ  مح اق 
ا     ابِٱۡلج َٰبِ  ل ِما ٰا يجهِ  مِنا  ٱلجِت ا  يادا باۡيج

ِمنًا  يج ها مح لايجهِ    وا م  عا كح م   فاٱحج آ    بايجناهح لا  بِما نزا
ا
أ

  ۖ َلا  تاتَبِعج  ٱّلَلح مج    وا آءاهح وا هج
ا
آءاكا   أ َما  جا مِنا   عا

 ِۚ ِ اق 
    ٱۡلج

مج   لِكح  لجناا  مِنكح عا ة    جا اج     ِِشجعا مِنجها َۚ وا ا



ِبُّ ٱّلَلح  ُيح وراةح                                                                                         َلا ائ سح ةِ  ِ الما  دا

َمة  
ح
مج  أ لاكح عا ا آءا  ٱّلَلح  ۡلا اوج  شا ل ة    وا َِٰحدا َِٰكن  وا لا وا

مج   كح لحوا ابج ِ آ    ِِف      َل  ۖ ءا     ما مج َٰكح ْ     اتاى وا تابِقح فاٱسج

ا  َِٰتِۚ ٱۡلج مج     ٱّلَلِ     إَِلا     يجرا رجِجعحكح ِيع     ما اَجا

ونا   جتالِفح نتحمج  فِيهِ  ُتا ا  كح م  بِما ِئحكح ناب  يح نِ   ٤٨فا
ا
أ وا

م كح م     ٱحج آ  بايجناهح لا   بِما نزا
ا
َلا    ٱّلَلح   أ تاتَبِعج    وا
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مج  آءاهح وا هج
ا
مج   أ رجهح ذا ن     واٱحج تِنحوكا  عا فج ن  يا

ا
ِض  أ باعج

لا  نزا
ا
آ  أ اْ    ما لَوج ۖ  فاإِن  تاوا جكا افاٱ  ٱّلَلح  إَِلا َنما

ا
لامج  أ عج

م   ن  يحِصيباهح
ا
ْۗ  ِإَونَ   يحرِيدح  ٱّلَلح  أ نحوبِهِمج ِض  ذح بِباعج

ثِۡي   ِنا    اكا ونا    ٱنلَاِس   م  َِٰسقح ما    ٤٩لافا كج فاحح
ا
أ

َٰهِلَِيةِ  جا
َۚ    ٱلج ونا بجغح نج   يا ما نح   وا سا حج

ا
ٱّلَلِ   مِنا   أ
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م   تج م     ا حح وج ِقا ا  ٥٠يحوقِنحونا      ل  ها يُّ
ا
أ َٰٓ ٱََّلِينا    ۞يا

نحواْ ءا  واْ   اما َتِخذح ۘٞ   َلا تا َِلاآءا وج
ا
ىَٰٓ  أ َٰرا ودا  واٱنلَصا اهح ٱَلج

مج   هح ضح ِۚ   باعج َِلاآءح  باعجض  وج
ا
مج   أ ِنكح م  م  لَهح تاوا ن  يا ما وا

ۥ  ْۗ    فاإِنَهح مج ِدي   َلا    ّلَلا ٱ  إَِن    مِنجهح هج وجما    يا ٱلجقا

وبِهِم  َمراض    ٥١ٱلَظَٰلِِمۡيا  
ى  ٱََّلِينا  ِِف  قحلح ا َتا فا
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ونا  َٰرِعح حسا حونا     ي ول قح ن  تحِصيباناا فِيهِمج  يا
ا
َٰٓ  أ جَشا َنا

ة َۚ  آئِرا عاَسا  ٱ   دا ِِتا  فا
ج
ن  ياأ

ا
ر   ّلَلح  أ مج

ا
وج  أ
ا
تجِح  أ بِٱلجفا

ِنج   واْ  ِعن م  بِحح يحصج َٰ  ِدهِۦ    فا ا واْ   لَعا ُّ َسا
ا
آ  أ ِِفٓ   ما

ِسهِمج  نفح
ا
َِٰدمِۡيا    أ ولح   ٥٢نا ياقح ْ   ٱََّلِينا    وا ٓوا نح اما ءا

واْ  مح قجسا
ا
ٓءِ  ٱََّلِينا  أ َلا ؤح َٰٓ ها

ا
دا   بِٱّلَلِ   أ هج َٰنِهِمج  جا يجما

ا
أ
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مج  تج   إَِنهح بِطا َۚ  حا مج عاكح اما مج    ل َٰلحهح ما عج
ا
ْ  أ وا باحح صج

ا
فاأ

 َٰ نحواْ   ٥٣ِِسِينا  خا اما ا  ٱََّلِينا  ءا ها يُّ
ا
أ َٰٓ تادَ   يا ن  يارج ما

مج  وجفا   مِنكح ن  دِينِهِۦ  فاسا وج   عا ِِت  ٱّلَلح  بِقا
ج
م  ياأ

ۥٓ  يحِحبُّوناهح مج  وا هح ِبُّ ذِلَةٍ   ُيح
ا
ِعَزةٍ    أ

ا
مِنِۡيا  أ ؤج جمح ا  ٱل لَعا

ا  َٰفِرِينا   لَعا
ونا   ٱلجكا َٰهِدح بِيِ     ِِف    يحجا ٱّلَلِ   سا
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َلا  اافحونا   وا ةا   َيا اوجما ِۚ   ل ٓئِم 
َٰلِكا    َلا ّلَلِ ٱ  فاضج ح   ذا

تِيهِ  ن   يحؤج َۚ     ما آءح اشا ٱّلَلح   ي َِٰسع      وا لِيم    وا ٥٤عا

مح  َِلُّكح ا  وا ۥ   إَِنما ح وَلح راسح ٱََّلِينا   ٱّلَلح  وا ْ   وا نحوا اما ءا

ونا   ٱََّلِينا  ةا    يحقِيمح تحونا    ٱلَصلاوَٰ يحؤج ةا    وا وَٰ ٱلَزكا

مج وا  ونا    هح َٰكِعح ن  ٥٥را ما َل   وا تاوا ۥ  يا ح وَلا راسح ٱّلَلا  وا
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َٰلِبحونا  مح  ٱلجغا نحواْ  فاإَِن  ِحزجبا  ٱّلَلِ  هح اما ٱََّلِينا  ءا وا

نحواْ    ٥٦ اما ا  ٱََّلِينا  ءا ها يُّ
ا
أ َٰٓ واْ  ٱََّلِينا   يا َتِخذح َلا  تا

واْ ٱَُتا  مج    ذح و    دِيناكح زح لاعِب    ا هح ِنا    ا وا ٱََّلِينا   م 

وتحواْ  
ح
َٰبا    أ ٰا مج    مِن    ٱلجِت بجلِكح َفارا     قا ٱلجتح وا

  َۚ َِلاآءا وج
ا
واْ  أ ٱَتقح نتحم  إِن    ٱّلَلا   وا مِنِۡيا    كح ؤج ٥٧مُّ
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ا  تحمج   ِإَوذا يج ِ   إَِلا    ناادا ة ا    ٱلَصلاوَٰ وها و     ٱَُتاذح زح اهح

لاعِب   َنهح وا
ا
َٰلِكا  بِأ َۚ  ذا قِلحونا      مج  قاوجم  ا عج قح ج   ٥٨ََل  يا

هج ا 
ا
أ َٰٓ ونا   يا َِٰب  ها ج  تانقِمح ٰا َنآ    ٱلجِت نج   إََِلٓ  مِ

ا
أ

َنا  اما نزِلا   ءا
ح
آ  أ ما جناا   بِٱّلَلِ  وا نزِلا  مِن  إَِلا

ح
آ  أ ما وا

بج ح  َن   قا
ا
أ مج   وا كح ا َثا كج

ا
ونا     أ َِٰسقح ها ج    قح ج   ٥٩فا



ِبُّ ٱّلَلح  ُيح وراةح                                                                                         َلا ائ سح ةِ  ِ الما  دا

م  ناب ِئحكح
ح
ثحوباةً    بِِّا     أ َٰلِكا  ما ِن  ذا ِعندا  ٱّلَلَِۚ    م 

ِضبا   ناهح  ٱّلَلح  واغا ن  لَعا مح   ما عا ا  مِنجهح لايجهِ  واجا عا

ةا ٱلج  دا اناازِيرا  قِرا
بادا   واٱۡلج َۚ   واعا وتا ئِكا   ٱلَطَٰغح َٰٓ ْولا

ح
أ

ن     ِشا    ضا ُّ   ا َمَكا
ا
أ ن   وا وا   عا ٦٠ٱلَسبِيِ     آءِ سا

مج   ِإَوذاا  آءحوكح حٓواْ    جا َنا   قاال اما قاد      ءا ْ   وا لحوا َدخا
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رِ  فج كح
واْ  بِٱلج راجح مج  قادج  خا ۚۦَ   واهح لامح   بِهِ عج

ا
واٱّلَلح  أ

ا  نحواْ    بِما ونا     َكا تحمح ىَٰ   ٦١    ياكج تارا ثِۡي     وا اكا

مج م ِ  ونا     نجهح َٰرِعح حسا ثجِم     ِِف     ي ِ
َٰنِ     ٱۡلج وا دج ٱلجعح وا

لِهِمح    كج
ا
أ َۚ     وا تا حج ِئجسا    ٱلسُّ ا      ۡلا ْ   ما نحوا َكا

لحونا يا  ما َٰنِيُّونا   ٦٢عج مح  ٱلَرَب َٰهح ى نجها َلا  يا اوج باارح   ل حج
ا َج ٱ وا
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لِهِمح عا  كج
ا
أ ما  وا ثج ِ

لِهِمح  ٱۡلج ِئجسا   ن  قاوج َۚ  ۡلا تا حج ٱلسُّ

ا  نحواْ    ما ونا    َكا ناعح قاالاِت   ٦٣ياصج ودح   وا اهح يادح   ٱَلج

َۚ    ٱّلَلِ  لحولاة  غج لَتج   ما يجِديهِمج   غح
ا
لحعِنحواْ     أ ا وا بِما

 ْٞۘ حوا اهح   با ج    قاال تااِن     يادا وطا بجسح يجفا   يحنفِقح    ما كا

َن  ِيدا َيا
لا َۚ  وا آءح اشا ثِۡي   ي جكا ا   كا نزِلا  إَِلا

ح
م  َمآ  أ ِنجهح م 
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ِكا  مِن   َٰن     َرب  يا غج ر     ا طح فج كح ناا  اَۚ وا يج لجقا
ا
أ مح    وا بايجناهح

ةا  َٰوا دا آءا    ٱلجعا ضا اغج َٰ   واٱۡلج ِۚ   ياوجِم   إَِلا ةِ َٰما ٓ   ٱلجقِيا ا َما ُكح

واْ  ناار   قادح وج
ا
رجِب   اأ ِلجحا ا     ل  ها

ا
أ فا طج
ا
َۚ أ نا  ٱّلَلح وج عا اسج ي وا

ۡرِض 
ا َج اد   ِِف  ٱ ٱ  اَۚ فاسا فج وا جمح ِبُّ  ٱل ِسِدينا ّلَلح  َلا  ُيح

اوج  ٦٤ ل نَ   وا
ا
هج ا      أ

ا
َِٰب ٱلج  أ ٰا نحواْ  ِت اما ْ    ءا ا وج ٱَتقا وا
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 ِ ي  مج سا نجهح ناا عا َفرج َنَٰتِ   ا لاكا مج  جا َٰهح لجنا خا دج
ا َا اتِهِمج  وا

واْ   ٦٥عِيمِ ٱنلَ  قاامح
ا
مج  أ َنهح

ا
اوج  أ ل جنِي ا   وا ِ

َٰةا  واٱۡلج ى را ٱتلَوج

آ  ما نزِلا   وا
ح
جهِم   أ

ِن    إَِلا ِ  م  لحواْ     هِمج َرب  كا
ا مِن َا

َمة  
ح
مج  أ ِنجهح لِهِمِۚ  م  رججح

ا
جِت  أ مِن ُتا ة ۖ  فاوجقِهِمج وا تاِصدا قج مُّ

ثِۡي   كا مج  سا    وا ِنجهح لحونا     آءا م  ما عج ا  يا ا  ٦٦ما ها يُّ
ا
أ َٰٓ ۞يا
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ولح  نزِلا   ٱلَرسح
ح
آ  أ ِغج  ما ۖ  ِإَون  بال  ِكا جكا  مِن  َرب  إَِلا

عا ج    لَمج  فج ا      تا ما تا   فا ۚۥَ     بالَغج اهح اتلا واٱّلَلح      رِسا

كا  ِصمح عج ِدي  إَِن   ٱنلَاِسِۗ    مِنا    يا هج ٱّلَلا  َلا  يا

وجما  َٰفِرِينا    ٱلجقا
هج ا  قح ج    ٦٧  ٱلجكا

ا
أ َٰٓ َٰبِ    يا ٰا ٱلجِت

ا  تحمج  ل َٰ  سج ا ءٍ    لَعا ج َتَٰ     َشا واْ تحقِ     حا َٰةا    يمح ى را ٱتلَوج



ِبُّ ٱّلَلح  ُيح وراةح                                                                                         َلا ائ سح ةِ  ِ الما  دا

جنِي ا  ِ
آ    واٱۡلج ما نزِلا  وا

ح
م    أ جكح ِن  إَِلا ْۗ   م  مج َرب ِكح

َن  ِيدا َيا
لا ثِۡي    وا نزِلا   ا كا

ح
م  َمآ  أ ِنجهح جكا  مِن  م  إَِلا

َٰن   يا غج ِكا  طح ر    ا َرب  فج كح وجمِ   فاًلا اۖ    وا ا  ٱلجقا سا  لَعا
ج
تاأ

َٰفِرِينا 
نحواْ    ٱََّلِينا     إِنَ   ٦٨  ٱلجكا اما ٱََّلِينا    ءا وا

واْ ها  ىَٰ    ونا   ح واٱلَصَِٰب   ادح َٰرا نج    واٱنلَصا نا   ما اما ءا
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اوجِم    بِٱّلَلِ  ِم ا   ٱٓأۡلِخرِ     واٱَلج َٰلِح    واعا فاًلا   ا صا

وجف    يجهِمج  خا
لا َلا   عا مج    وا نحونا  هح جزا دج    ٦٩  ُيا لاقا

ناا    ذج خا
ا
َٰقا أ آ   مِيثا لجنا رجسا

ا
أ َٰٓءِي ا  وا را جهِمج   باِنٓ  إِسج

إَِلا

ۖ رح  ًل  ا  سح َما مج    ُكح آءاهح ولح        جا ا راسح ىَٰٓ   بِما وا هج َلا  تا

مج  فارِيق   هح سح نفح
ا
َذبحواْ   ا أ تحلحونا     ا فارِيق  وا   كا قج ٧٠يا
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ناة   ونا  فِتج ََل  تاكح
ا
ٓواْ  أ ِسبح و  واحا مح عا واْ  ثحمَ فا مُّ اْ  واصا

يجهِمج ٱ  تاابا 
لا َم    ّلَلح  عا واْ  ثح مح واْ   عا مُّ ثِۡي    واصا كا

  َۚ مج ِنجهح ٱ م  ا   باِصۡيح      ّلَلح وا لحونا    بِما ما عج دج    ٧١يا لاقا

ِسيحح  ٱبجنح  جما وا  ٱل حٓواْ  إَِن  ٱّلَلا  هح را  ٱََّلِينا  قاال فا كا

ِسيحح   جما قاالا  ٱل ۖ  وا ياما رج ْ   ما وا بحدح َٰٓءِي ا  ٱعج را َٰباِنٓ  إِسج َٰيا
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 ۖ مج بَكح را ِ  وا ّب  ۥ    ٱّلَلا  را ن   إِنَهح ِكج    ما حِّج بِٱّلَلِ  ي

َرما  دج  حا قا لايجهِ    فا َٰ   ٱّلَلح  عا ى وا
ج
أ ما َنةا  وا ا ۖ   هح ٱۡلج ٱنلَارح

ا  ما ار    مِنج   لِلَظَٰلِِمۡيا   وا نصا
ا
دج   ٧٢  أ را كا   لَقا فا

حٓواْ   ٱََّلِينا  َٰثاة     ٱّلَلا    إِنَ   قاال ا  مِنج   ثاالِثح  ثالا ما وا

ٍَٰه  َٰه   إََِلٓ    إِلا َۚ    إِلا َِٰحد  واْ    ِإَون   وا َمالَمج  يانتاهح عا
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اب   ذا مج  عا واْ  مِنجهح رح فا َسَن  ٱََّلِينا  كا اما حونا  َلا ول قح يا

َِلم   
ا
ۚۥَ   ٧٣أ وناهح فِرح تاغج اسج ي تحوبحونا  إَِلا  ٱّلَلِ وا فاًلا  يا

ا
أ

ور   فح ِسيحح  ٱبجنح  َما  ٧٤رَِحيم     واٱّلَلح  غا جما ياما ٱل رج ما

ول   لاتج   إََِل  راسح ۥ  قادج  خا هح مُّ
ح
أ لِهِ  ٱلرُّسح ح  وا بج مِن قا

 ۖ ة  يقا ِ ناا    ِصد  ْۗ  َكا اما ِن  ٱلَطعا ًلا كح
ج
يجفا   ياأ رج كا ٱنظح
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مح  اهح ح  ل ِ َِٰت   نحباۡي  ونا  ٱٓأۡلَٰيا فاتح َنَٰ  يحؤج
ا
رج  أ َم  ٱنظح ٧٥ثح

ونا   قح ج  بحدح عج تا
ا
وِن  مِن    أ ا  َلا ٱّلَلِ   دح لِكح    ما مج يا

مج  َلا   ا ضا     لاكح ع     وا فج َۚ نا ٱ  ا وا    ّلَلح وا ٱلَسِميعح   هح

لِيمح   هج ا   قح ج    ٧٦ٱلجعا
ا
أ َٰٓ َِٰب  يا ٰا غج   َلا   ٱلجِت ْ تا لحوا

مج  ا   ِِف  دِينِكح ۡيج َلا   غا ِ  وا اق 
ٓواْ   ٱۡلج آءا   تاتَبِعح وا هج

ا
أ
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م   لُّواْ   قادج    قاوج بج ح    مِن  ضا لُّواْ    قا ضا
ا
أ ثِۡي   وا اكا

لُّواْ  ن    واضا وا   عا لحعِنا  ٱََّلِينا   ٧٧ٱلَسبِيِ     آءِ سا

واْ  رح فا َٰٓءِي ا   باِنٓ    مِن     كا را َٰ    إِسج ا انِ    لَعا لِسا

دا دا  َٰلِكا   اوۥح َۚ  ذا ياما رج ا   واِعيَسا  ٱبجِن  ما ْ   بِما وا صا عا

نحواْ  ونا    َوَكا تادح عج نحواْ   ٧٨يا وج   َكا ن  نا َلا  ياتانااها عا
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ر  مُّ 
َۚ  فا    نتا لحوهح ِئجسا   عا لحونا   ۡلا عا فج نحواْ  يا ا  َكا ٧٩ما

ىَٰ  ثِۡي    تارا مج     ا كا ِنجهح نا م  لَوج تاوا َْۚ   يا وا رح فا ٱََّلِينا  كا

ا  ِئجسا  ما تج   ۡلا مج    قاَدما اهح ِخطا  ل ن  سا
ا
مج  أ هح سح نفح

ا
أ

يجهِمج   ٱّلَلح 
لا اِب   عا ذا ِِف  ٱلجعا مج    وا ونا  هح َِِٰلح ٨٠خا

نحواْ  اوج  َكا ل مِنحونا   وا آ   بِٱّلَلِ   يحؤج ما ِ  وا نزِلا   واٱنلَِب 
ح
أ
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جهِ  ا   إَِلا مج ٱَُتا   ما وهح َِلاآءا    ذح وج
ا
َِٰكَن   أ لا ثِۡي    وا اكا

مج  ِنجهح ونا   م  َِٰسقح َن   ٨١  فا اِجدا َد    ۞تلا شا
ا
ٱنلَاِس   أ

ة  عا  َٰوا نحواْ    دا اما ذَِلِينا  ءا ْۖ   ل  وا كح ا ِشج
ا
ٱََّلِينا  أ ودا  وا اهح ٱَلج

َن   اِجدا تلا َدة   وا م  َموا باهح قجرا
ا
ِ    أ نحواْ  ٱََّلِينا ذَلِينا  ءا ل  اما

 َۚ ىَٰ َٰرا حٓواْ  إِنَا  ناصا َن  قاال
ا
َٰلِكا  بِأ مج   ذا يِسۡيا   مِنجهح ِ قِس 
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باان   رحهج مج     ا وا َنهح
ا
أ ونا   َلا وا ِبح تاتج اسج ٨٢ ي


