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 اآلايت الواردة يف القرآن الكرمي
 Al-Faatiha – 1 - 7الفاحتة  -1

 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 
يِن  (3)الرهْحمَِٰن الرهِحيِم  (2)اْلْمْمُد َّللِِه رمبِ  اْلعمالمِمنيم  (1) كم  (4)مماِلِك ي مْوِم الدِ  ِإايه

كم نمْستمِعنُي  ِصرماطم الهِذينم أمنْ عمْمتم  (6)اْهِدَنم الصِ رماطم اْلُمْستمِقيمم  (5)ن مْعُبُد ومِإايه
ْغُضوِب عملمْيِهْم ومالم الضهالِ نيم   (7)عملمْيِهْم غمرْيِ اْلمم

  



 Al-Baqara – 1 - 5البقرة  - 2
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

الهِذينم يُ ْؤِمُنونم اِبْلغمْيِب  (2)ذمَِٰلكم اْلِكتماُب الم رمْيبم ۛ ِفيِهۛ  ُهًدى ل ِْلُمتهِقنيم  (1)امل 
ةم ومِمها رمزمق ْنماُهْم يُنِفُقونم  ومالهِذينم يُ ْؤِمُنونم مبما أُنزِلم ِإلمْيكم وممما  (3)وميُِقيُمونم الصهالم

أُولمَِٰئكم عملمىَٰ ُهًدى مِ ن رهّبِ ِْم ۖ ومأُولمَِٰئكم  (4)يُوِقُنونم  أُنزِلم ِمن ق مْبِلكم وماِبآْلِخرمِة ُهمْ 
 (5)ُهُم اْلُمْفِلُحونم 

 
 Al-Baqara - 102البقرة  - 2

 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 
اُن وم  ُلو الشهيماِطنُي عملمىَٰ ُمْلِك ُسلمْيممانم ۖ وممما كمفمرم ُسلمْيمم ِكنه لمَٰ ومات هب مُعوا مما ت مت ْ
لم هماُروتم الشهيماِطنيم كمفمُروا يُ عملِ ُمونم النهاسم السِ ْحرم وممما أُنزِلم عملمى اْلمملمكمنْيِ بِبمابِ 
نمٌة فمالم تمْكُفرْ  اِن ِمْن أمحمٍد حمَّتهَٰ ي مُقوالم ِإَّنهما َنمُْن ِفت ْ  ف مي مت معملهُمونم  ۖوممماُروتم ۚ وممما يُ عملِ مم

ا مما يُ فمر ِ  ُهمم ْرِء ومزمْوِجِه ۚ وممما ُهم ِبضمار ِينم ِبِه ِمْن أم ِمن ْ ِِِْذِن ُقونم ِبِه ب منْيم اْلمم ٍد ِإاله  حم
ِن اْشت مرماُه مم  ا لمُه يف اآْلِخرمِة اَّللِه ۚ ومي مت معملهُمونم مما يمُضرُُّهْم ومالم يمنفمُعُهْم ۚ وملمقمْد عمِلُموا لممم

ٍق ۚ وملمِبْئسم مما شمرموْ  انُوا ي مْعلمُمونم ِمْن خمالم ُهْم ۚ لمْو كم  (102)ا ِبِه أمنُفسم
  



 Al-Baqara – 163 - 164البقرة  - 2
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

ُُكْم ِإلمٌَٰه وماِحٌدۖ  اله ِإلمَٰهم ِإاله ُهوم الرهْحمَُٰن الرهِحيُم  ْلِق السهمماوماِت  (163)ومِإَلمَٰ ِإنه يف خم
اِر وماْلُفْلِك الهِِت َتمْرِي يف اْلبمْحِر مبم  ِف اللهْيِل ومالن ههم ا يمنفمُع النهاسم وماْْلمْرِض وماْخِتالم

اِء ِمن مهاٍء فمأمْحيما ِبِه اْْلمْرضم ب مْعدم ممْوهِتما ومبمثه فِ  ُ ِمنم السهمم لِ  يهما ِمن كُ وممما أمنزملم اَّلله
تٍ  ايم اِء وماْْلمْرِض آلم ِح ومالسهحماِب اْلُمسمخهِر ب منْيم السهمم لِ قمْوٍم  دمابهٍة ومتمْصرِيِف الر ايم

 (164)ي مْعِقُلونم 

 
 Al-Baqara – 255البقرة  - 2

 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 
ُ الم ِإلمَٰهم ِإاله ُهوم اْلْميُّ اْلقميُّوُم ۚ الم َتمُْخُذُه ِسنمٌة ومالم ن مْوٌم ۚ لهُه مما يف ا لسهمماوماِت وممما اَّلله

ِِِْذنِِه ۚ ي مْعلمُم مما ب منْيم أمْيِديِهمْ  ُه ِإاله  وممما  يف اْْلمْرِض ۗ ممن ذما الهِذي يمْشفمُع ِعندم
ْلفمُهْم ۖ ومالم يُِ  اوماِت يطُونم ِبشمْيٍء مِ ْن ِعْلِمِه ِإاله مبما شماءم ۚ ومِسعم ُكْرِسيُّ خم ُه السهمم

ا ۚ ومُهوم اْلعمِليُّ اْلعمِظيُم   (255)وماْْلمْرضم ۖ ومالم ي مُئوُدُه ِحْفظُُهمم
  



 Al-Baqara – 284 - 286البقرة  - 2
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

وُه َّلل ِِه مما يف السهمماوماِت وممما يف اْْلمْرِض ۗ ومِإن تُ ْبُدوا مما يف أمنُفِسُكْم أمْو ُُتْفُ 
ُ عملمىَٰ  ُب ممن يمشماُء ۗ وماَّلله ُ ۖ ف مي مْغِفُر ِلممن يمشماُء وميُ عمذِ   ُكلِ  شمْيٍء ُيماِسْبُكم ِبِه اَّلله

نم اِبَّللِه ِإلمْيِه ِمن رهبِ ِه وماْلُمْؤِمُنونم ۚ ُكلٌّ آمم  آممنم الرهُسوُل مبما أُنزِلم  (284)قمِديٌر 
ٍد مِ ن رُُّسِلِه ۚ ومقماُلوا سمِ  ِتِه ومُكتُِبِه ومُرُسِلِه الم نُ فمر ُِق ب منْيم أمحم ِئكم ْعنما ومأمطمْعنما ۖ ومممالم

ُ ن مفْ  (285)ُغْفرمانمكم رمب هنما ومِإلمْيكم اْلممِصرُي  لِ ُف اَّلله ا ۚ َلمم الم ُيكم ا مما  ًسا ِإاله ُوْسعمهم
ا مما اْكتمسمبمْت ۗ رمب هنما الم تُ ؤماِخْذَنم ِإن نهِسينما أمْو أمْخطمْأَنم ۚ رمب ه  نما ومالم كمسمبمْت ومعملمي ْهم

لْ  نما ِإْصرًا كممما حممْلتمُه عملمى الهِذينم ِمن ق مْبِلنما ۚ رمب هنما ومالم حُتممِ   طماقمةم نما مما الم حتمِْمْل عملمي ْ
َنم فمانُصْرَنم عملمى اْلقمْومِ  اِفرِينم  لمنما ِبِه ۖ وماْعُف عمنها وماْغِفْر لمنما وماْرحمْنما ۚ أمنتم ممْوالم اْلكم

(286) 
  



 Aal-i-Imraan – 1 – 10آل عمران  - 3
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

ُ الم ِإلمَٰهم ِإاله ُهوم اْلْميُّ اْلقميُّوُم  (1)امل  ًقا ل ِ  (2)اَّلله ا ن مزهلم عملمْيكم اْلِكتمابم اِبْلْمقِ  ُمصمدِ  مم
جِنيلم  ْيِه ومأمنزملم الت هْورماةم وماْْلِ ِمن ق مْبُل ُهًدى ل ِلنهاِس ومأمنزملم اْلُفْرقمانم ۗ ِإنه  (3)ب منْيم يمدم

ُ عمزِيٌز ُذو انِتقم الهِذينم كمفمُروا ِِبايم  اٌب شمِديٌد ۗ وماَّلله ُْم عمذم ِإنه اَّللهم الم  (4)اٍم ِت اَّللِه َلم
اِء  اِم   (5)َيمْفمىَٰ عملمْيِه شمْيٌء يف اْْلمْرِض ومالم يف السهمم ُهوم الهِذي ُيصموِ رُُكْم يف اْْلمْرحم

ُهوم الهِذي أمنزملم عملمْيكم اْلِكتمابم  (6) يمُ كمْيفم يمشماُء ۚ الم ِإلمَٰهم ِإاله ُهوم اْلعمزِيُز اْلْمكِ 
ُر ُمتمشماِّبماٌت ۖ فمأممها الهِذينم يف ق ُ  اٌت ُهنه أُمُّ اْلِكتماِب ومُأخم ٌت ُّمُّْكممم ُلوِّبِْم ِمْنُه آايم

نمِة ومابِْتغماءم َتمِْويِلِه ۗ وم  ُ ۗ زمْيٌغ ف مي متهِبُعونم مما تمشمابمهم ِمْنُه ابِْتغماءم اْلِفت ْ مما ي مْعلمُم َتمِْويلمُه ِإاله اَّلله
اله أُوُلو ومالرهاِسُخونم يف اْلِعْلِم ي مُقوُلونم آممنها بِِه ُكلٌّ مِ ْن ِعنِد رمب ِنما ۗ وممما يمذهكهُر إِ 

يْ ت منما ومهمْب لمنما ِمن لهُدنكم رم  (7)اْْلمْلبماِب  ًة ۚ ِإنهكم ْحم رمب هنما الم تُزِْغ قُ ُلوب منما ب مْعدم ِإْذ همدم
اِمُع النهاِس لِي مْوٍم اله رمْيبم ِفيِه ۚ ِإنه اَّللهم الم َيُْ  (8)أمنتم اْلومههاُب  ِلُف رمب هنما ِإنهكم جم

ُدُهم مِ نم اَّللهِ  (9)اْلِميعمادم  ُهْم أمْموماَُلُْم ومالم أمْوالم ًئا ۖ ِإنه الهِذينم كمفمُروا لمن تُ ْغِِنم عمن ْ ي ْ  شم
 (10)ِئكم ُهْم ومُقوُد النهاِر ومأُولمَٰ 

  



 Aal-i-Imraan – 18 – 19آل عمران  - 3
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

ُة ومأُوُلو اْلِعْلِم قماِئًما اِبْلِقْسِط ۚ الم  ِئكم ُ أمنهُه الم ِإلمَٰهم ِإاله ُهوم وماْلممالم  ِإلمَٰهم ِإاله ُهوم شمِهدم اَّلله
ُم ۗ وممما اْخت ملمفم الهِذينم أُوُتوا  (18)ِكيُم اْلعمزِيُز اْلْم  ْسالم ينم ِعندم اَّللِه اْْلِ ِإنه الدِ 

ِت ا ن مُهْم ۗ ومممن يمْكُفْر ِِبايم اءمُهُم اْلِعْلُم ب مْغًيا ب مي ْ َّللِه فمِإنه اْلِكتمابم ِإاله ِمن ب مْعِد مما جم
 (19)اَّللهم سمرِيُع اْلِْسماِب 

 

 Aal-i-Imraan – 26 – 27آل عمران  - 3
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

تُِعزُّ ممن ُقِل اللهُهمه مماِلكم اْلُمْلِك تُ ْؤِت اْلُمْلكم ممن تمشماُء ومتمنزُِع اْلُمْلكم ِمهن تمشماُء وم 
ُر ۖ ِإنهكم عملمىَٰ ُكلِ  شمْيٍء  تُوِلُج اللهْيلم  (26)ِديٌر قم تمشماُء ومُتِذلُّ ممن تمشماُء ۖ بِيمِدكم اْلْمي ْ

يِ ِت ومُُتِْر  اِر ومتُوِلُج الن ههمارم يف اللهْيِل ۖ ومُُتْرُِج اْلْميه ِمنم اْلمم ُج اْلمميِ تم ِمنم يف الن ههم
 (27)اْلْميِ  ۖ ومت مْرُزُق ممن تمشماُء ِبغمرْيِ ِحسماٍب 

  



 An-Nisaa – 54 – 56النساء  - 4
 ِن الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَٰ 

نما آلم ِإبْ رماِهي ُ ِمن فمْضِلِه ۖ ف مقمْد آت مي ْ ُهُم اَّلله مم اْلِكتمابم أمْم يمُْسُدونم النهاسم عملمىَٰ مما آَتم
نماُهم مُّْلًكا عمِظيًما  ُهم مهن صمده عمْنُه ۚ  (54)وماْلِْْكممةم ومآت مي ْ ُهم مهْن آممنم ِبِه ومِمن ْ فمِمن ْ

نه  رًا ُكلهمم  (55)مم سمِعريًا ومكمفمىَٰ ِِبمهم تِنما سمْوفم ُنْصِليِهْم َنم ا ِإنه الهِذينم كمفمُروا ِِبايم
ابم ۗ ِإنه اَّللهم كمانم عم  ا لِيمُذوُقوا اْلعمذم ْلنماُهْم ُجُلوًدا غمي ْرمهم زِيزًا نمِضجمْت ُجُلوُدُهم بمده

ِكيًما   (56)حم
 
 An-Nisaa – 168 – 169النساء  - 4

 اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ ِبْسِم 
ُْم ومالم لِي مْهِدي مُهْم طمرِ  ُ لِي مْغِفرم َلم فمُروا ومظملمُموا ملْم يمُكِن اَّلله ِإاله  (168)يًقا ِإنه الهِذينم كم

انم ذمَِٰلكم عملمى اَّللِه يمِسريًا  ا أمبمًدا ۚ ومكم اِلِدينم ِفيهم نهمم خم  (169)طمرِيقم جمهم
  



  Al-A'raaf – 54 – 56اْلعراف  - 7
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

ٍم ُُثه اْست موم  ُ الهِذي خملمقم السهمماوماِت وماْْلمْرضم يف ِستهِة أمايه ىَٰ عملمى ِإنه رمبهُكُم اَّلله
ِثيثًا ومالشهْمسم وماْلقمممرم ومالنُّ  ومم ُمسمخهرماٍت جُ اْلعمْرِش يُ ْغِشي اللهْيلم الن ههمارم يمْطُلُبُه حم

ُ رمبُّ اْلعمالمِمنيم  اْدُعوا رمبهُكْم تمضمرًُّعا  (54)ِبِمْمرِِه ۗ أمالم لمُه اْلْمْلُق وماْْلمْمُر ۗ ت مبمارمكم اَّلله
ا  (55)ومُخْفيمًة ۚ ِإنهُه الم يُِبُّ اْلُمْعتمِدينم  ِحهم ومالم تُ ْفِسُدوا يف اْْلمْرِض ب مْعدم ِإْصالم

ًعا ۚ ِإنه رمْحمتم اَّللِه قمرِيٌب مِ نم اْلُمْحِسِننيم وماْدُعوُه خم   (56)ْوًفا ومطممم
 

  Al-A'raaf – 117 – 122اْلعراف  - 7
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

َٰ ُموسمىَٰ أمْن أمْلِق عمصماكم ۖ فمِإذما ِهيم ت مْلقمُف مما َيمِْفُكونم  نما ِإىلم ي ْ ف مومقمعم  (117)ومأمْوحم
ُلونم  انُوا ي مْعمم  (119)ف مغُِلُبوا ُهنماِلكم ومانقملمُبوا صماِغرِينم  (118)اْلْمقُّ ومبمطملم مما كم

رمبِ  ُموسمىَٰ  (121)قماُلوا آممنها ِبرمبِ  اْلعمالمِمنيم  (120)ومأُْلِقيم السهحمرمُة سماِجِدينم 
اُرونم   (122)ومهم

  



  Al-A'raaf – 179اْلعراف  - 7
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

ُْم قُ ُلوٌب اله ي مْفقمُهونم ِّبم  نِس ۖ َلم ِثريًا مِ نم اِلِْنِ  وماْْلِ نهمم كم ُْم أمْعنُيٌ وملمقمْد ذمرمْأَنم ِِلمهم ا ومَلم
اْْلمنْ عماِم بملْ  ُعونم ِّبما ۚ أُولمَِٰئكم كم ُْم آذماٌن اله يمْسمم َملُّ ۚ هُ  اله يُ ْبِصُرونم ِّبما ومَلم ْم أم

 (179)أُولمَِٰئكم ُهُم اْلغماِفُلونم 
 

  Yunus – 55 – 57يونس  - 10
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

ُهْم الم أمالم ِإنه َّللِِه مما يف السهمماوماِت وماْْلمْرِض ۗ أمالم ِإنه ومْعدم اَّللِه حمقٌّ وملمَِٰكنه أمْكث مرم 
اءمْتُكم  (56)ُهوم ُيِْيي ومُُيِيُت ومِإلمْيِه تُ ْرجمُعونم  (55)ي مْعلمُمونم  ا النهاُس قمْد جم ايم أمي ُّهم

 (57)مهْوِعظمٌة مِ ن رهبِ ُكْم ومِشفماٌء لِ مما يف الصُُّدوِر ومُهًدى ومرمْحمٌة ل ِْلُمْؤِمِننيم 
  



  Yunus – 80 – 82يونس  - 10
 مِ ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحي

ُم مُّوسمىَٰ أمْلُقوا مما أمنُتم مُّْلُقونم  اءم السهحمرمُة قمالم َلم ف ملممها أمْلقمْوا قمالم  (80)ف ملممها جم
يُ ْبِطُلُه ۖ ِإنه اَّللهم الم ُيْصِلُح عممملم  ُتم بِِه السِ ْحُر ۖ ِإنه اَّللهم سم  اْلُمْفِسِدينم ُموسمىَٰ مما ِجئ ْ

ُ اْلْمقه  (81) اتِِه وملمْو كمرِهم اْلُمْجرُِمونم  وميُِقُّ اَّلله ِلمم  (82)ِبكم
 

  Al-Israa– 80 – 84اْلسراء  - 17
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

 ومُقل رهبِ  أمْدِخْلِِن ُمْدخملم ِصْدٍق ومأمْخرِْجِِن ُُمْرمجم ِصْدٍق وماْجعمل ّلِ  ِمن لهُدنكم 
اءم اْلْمقُّ ومزمهمقم اْلبماِطُل ۚ ِإنه اْلبماِطلم كمانم زمُهوًقا  (80)ُسْلطماًَن نهِصريًا   (81)ومُقْل جم

اله خمسمارًا ومنُ ن مز ُِل ِمنم اْلُقْرآِن مما ُهوم ِشفماٌء ومرمْحمٌة ل ِْلُمْؤِمِننيم ۙ ومالم يمزِيُد الظهاِلِمنيم إِ 
نمم  (82) نسماِن أمْعرمضم وم ُه الشهرُّ كمانم ىَٰ ِِبمانِِبِه ۖ ومِإذما ممسه ومِإذما أمنْ عمْمنما عملمى اْْلِ

اِكلمِتِه ف مرمبُُّكْم أمْعلمُم مبمْن ُهوم أمْهدمىَٰ سم  (83)ي مُئوًسا   (84)ِبياًل ُقْل ُكلٌّ ي مْعممُل عملمىَٰ شم
  



  Al-Kahf– 29 – 30الكهف  - 18
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

 لِلظهاِلِمنيم ومُقِل اْلْمقُّ ِمن رهبِ ُكْم ۖ فمممن شماءم ف مْليُ ْؤِمن ومممن شماءم ف مْليمْكُفْر ۚ ِإَنه أمْعتمْدَنم 
اْلُمْهِل يمْشِوي الْ  ا ۚ ومِإن يمْستمِغيثُوا يُ غماثُوا مبماٍء كم رًا أمحماطم ِّبِْم ُسرماِدقُ هم ُوُجوهم ۚ بِْئسم َنم

 ِإنه الهِذينم آممُنوا ومعمِمُلوا الصهاِْلماِت ِإَنه الم ُنِضيعُ  (29)ْرت مفمًقا الشهرماُب ومسماءمْت مُ 
 (30)أمْجرم ممْن أمْحسمنم عممماًل 

 

  Taa-Haa– 65 – 69طه  - 20
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

قمالم بمْل أمْلُقوا ۖ  (65)قماُلوا ايم ُموسمىَٰ ِإمها أمن تُ ْلِقيم ومِإمها أمن نهُكونم أموهلم ممْن أمْلقمىَٰ 
ا تمْسعمىَٰ  فمأمْوجمسم يف  (66)فمِإذما ِحبماَُلُْم ومِعِصي ُُّهْم َُيميهُل ِإلمْيِه ِمن ِسْحرِِهْم أمن ههم

ومأمْلِق مما يف  (68)الم ُتممْف ِإنهكم أمنتم اْْلمْعلمىَٰ قُ ْلنما  (67)ن مْفِسِه ِخيفمًة مُّوسمىَٰ 
ْيُد سماِحٍر ۖ ومالم يُ ْفِلُح السهاِحُر حم  ِيِنكم ت مْلقمْف مما صمن مُعوا ۖ ِإَّنهما صمن مُعوا كم ْيُث أمتمىَٰ ُيم

(69) 
  



  Al-Muminoon– 97 – 108املؤمنون  - 23
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

ومأمُعوُذ ِبكم رمبِ  أمن يمُْضُروِن  (97)ومُقل رهبِ  أمُعوُذ ِبكم ِمْن َهممزماِت الشهيماِطنِي 
ْوُت قمالم رمبِ  اْرِجُعوِن  (98) ُهُم اْلمم اءم أمحمدم لمعملِ ي أمْعممُل صماِْلًا  (99)حمَّتهَٰ ِإذما جم

ٌة ُهوم  ِلمم ا ت مرمْكُت ۚ كماله ۚ ِإن ههما كم عمثُونم  ومِمن ومرماِئِهم ب مْرزم  ۖاقمائُِلهم ِفيمم َٰ ي مْوِم يُ ب ْ ٌخ ِإىلم
ن مُهْم ي مْوممِئٍذ ومالم ي متمسماءمُلونم  (100) فمممن  (101) فمِإذما نُِفخم يف الصُّوِر فمالم أمنسمابم ب مي ْ

كم الهِذينم ئِ ومممْن خمفهْت ممومازِيُنُه فمُأولمَٰ  (102)ث مُقلمْت ممومازِيُنُه فمُأولمَِٰئكم ُهُم اْلُمْفِلُحونم 
اِلُدونم  نهمم خم ا   (103)خمِسُروا أمنُفسمُهْم يف جمهم ُهُم النهاُر ومُهْم ِفيهم ت مْلفمُح ُوُجوهم

اِْلُونم  بُونم  (104)كم لمىَٰ عملمْيُكْم فمُكنُتم ِّبما ُتكمذِ  ِت تُ ت ْ ْ تمُكْن آايم قماُلوا رمب هنما  (105)أمملم
نما ِشْقومتُ نما وم  َمالِ نيم غملمبمْت عملمي ْ ا فمِإْن ُعْدَنم فمِإَنه  (106)ُكنها ق مْوًما   رمب هنما أمْخرِْجنما ِمن ْهم

لِ ُموِن  (107)ظماِلُمونم  ُئوا ِفيهما ومالم ُتكم  (108)قمالم اْخسم

  Al-Muminoon– 115 – 118املؤمنون  - 23
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

نما الم تُ ْرجمُعونم  لمْقنماُكْم عمب مثًا ومأمنهُكْم ِإلمي ْ ُتْم أمَّنهما خم ِسب ْ ِلُك  (115)أمفمحم ُ اْلمم ف مت معماىلم اَّلله
ِرمِي  ًا آخمرم الم  (116)اْلْمقُّ ۖ الم ِإلمَٰهم ِإاله ُهوم رمبُّ اْلعمْرِش اْلكم ومممن يمْدُع ممعم اَّللِه ِإَلمَٰ

اِفُرو بُ ْرهمانم لمُه ِبِه فمإِ  ومُقل رهبِ  اْغِفْر  (117)نم َّنهما ِحسمابُُه ِعندم رمبِ ِه ۚ ِإنهُه الم يُ ْفِلُح اْلكم
ُر الرهاِحِنيم  ي ْ ْم ومأمنتم خم  (118)وماْرحم



  Yaseen– 1 – 12يس  - 36
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

 (4)عملمىَٰ ِصرماٍط مُّْستمِقيٍم  (3)ِإنهكم لمِمنم اْلُمْرسمِلنيم  (2)وماْلُقْرآِن اْلْمِكيِم  (1)يس 
ُؤُهْم ف مُهْم غماِفُلونم  (5)تمنزِيلم اْلعمزِيِز الرهِحيِم  لمقمْد حمقه  (6)لِتُنِذرم ق مْوًما مها أُنِذرم آابم

اًل فمهِ  ِإَنه جمعمْلنما يف  (7)اْلقمْوُل عملمىَٰ أمْكثمرِِهْم ف مُهْم الم يُ ْؤِمُنونم  يم ِإىلم أمْعنماِقِهْم أمْغالم
ا  (8)اْْلمْذقماِن ف مُهم مُّْقممُحونم  ْلِفِهْم سمدًّ ا ومِمْن خم ومجمعمْلنما ِمن ب منْيِ أمْيِديِهْم سمدًّ

نماُهْم ف مُهْم الم يُ ْبِصُرونم  ي ْ ْرت مُهْم أمْم ملْم تُنِذْرُهْم الم يُ ؤْ  (9)فمأمْغشم ُنونم مِ ومسموماٌء عملمْيِهْم أمأمنذم
ْرُه مبم  (10) ِرمٍي ِإَّنهما تُنِذُر ممِن ات هبمعم الذ ِْكرم ومخمِشيم الرهْحمَٰنم اِبْلغمْيِب ۖ ف مبمشِ  ْغِفرمٍة ومأمْجٍر كم
رمُهْم ۚ ومُكله شمْيٍء أمْحصم  (11) ُموا ومآَثم ْوتمىَٰ ومنمْكُتُب مما قمده نماُه يف ِإَنه َنمُْن َُنِْيي اْلمم ي ْ

 (12) ِإمماٍم مُِّبنيٍ 
 

  



  As-Saaffaat– 1 – 10الصافات  - 37
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

ِإنه ِإَلمَٰمُكْم لموماِحٌد  (3)فمالتهالِيماِت ِذْكرًا  (2)فمالزهاِجرماِت زمْجًرا  (1)ومالصهافهاِت صمفًّا 
ن مُهمما ومرمبُّ اْلممشمارِِق  (4) اءم  (5)رهبُّ السهمماوماِت وماْْلمْرِض وممما ب مي ْ ِإَنه زمي هنها السهمم

نْ يما ِبزِينمٍة اْلكموماِكِب  اله يمسهمهُعونم ِإىلم  (7)ومِحْفظًا مِ ن ُكلِ  شمْيطماٍن مهارٍِد  (6)الدُّ
اِنٍب  ُفونم ِمن ُكلِ  جم اٌب وماِصٌب  (8)اْلممَلمِ اْْلمْعلمىَٰ وميُ ْقذم ُْم عمذم ِإاله  (9)ُدُحورًا ۖ ومَلم

ِقٌب   (10)ممْن خمِطفم اْلْمْطفمةم فمأمتْ ب معمُه ِشهماٌب َثم
  Ad-Dukhaan– 43 – 59الدخان  - 44

 الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن 
اْلُمْهِل ي مْغِلي يف اْلُبطُوِن   (44)طمعماُم اْْلمثِيِم  (43)ِإنه شمجمرمتم الزهقُّوِم  كمغمْلِي   (45)كم

ُُثه ُصبُّوا ف مْوقم رمْأِسِه ِمْن  (47)ُخُذوُه فماْعِتُلوُه ِإىلمَٰ سموماِء اِلْمِحيِم  (46)اْلْمِميِم 
اِب اْلْمِميمِ  ِرميُ ُذْق ِإنهكم  (48) عمذم ْت مُرونم  (49) أمنتم اْلعمزِيُز اْلكم ا مما ُكنُتم ِبِه َتم ذم  ِإنه همَٰ

نهاٍت ومُعُيوٍن  (51)ِإنه اْلُمتهِقنيم يف ممقماٍم أمِمنٍي  (50) ي مْلبمُسونم ِمن  (52)يف جم
ِلكم ومزموهْجنماُهم ِِبُوٍر ِعنٍي   (53)ُسنُدٍس ومِإْست مب ْرمٍق مُّت مقمابِِلنيم  ا  (54)كمذمَٰ يمْدُعونم ِفيهم

ٍة آِمِننيم  َٰ ۖ ومومقماُهْم  (55)ِبُكلِ  فماِكهم ْوتمةم اْْلُوىلم ا اْلممْوتم ِإاله اْلمم الم يمُذوُقونم ِفيهم
ُه  (57)فمْضاًل مِ ن رهبِ كم ۚ ذمَِٰلكم ُهوم اْلفمْوُز اْلعمِظيُم  (56)عمذمابم اِلْمِحيِم  فمِإَّنهما يمسهْرَنم

 (59)فماْرتمِقْب ِإن هُهم مُّْرتمِقُبونم  (58)ُهْم ي متمذمكهُرونم بِِلسماِنكم لمعمله 



  Al-Ahqaf– 29 – 32اْلحقاف  - 46
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

وا أمنِصُتوا ۖ ومِإْذ صمرمف ْنما ِإلمْيكم ن مفمرًا مِ نم اِلِْنِ  يمْستمِمُعونم اْلُقْرآنم ف ملممها حمضمُروُه قمالُ 
َٰ ق مْوِمِهم مُّنِذرِينم  ْعنما ِكتمااًب أُنزِلم مِ  (29)ف ملممها ُقِضيم وملهْوا ِإىلم ن قماُلوا ايم ق مْوممنما ِإَنه سِم

قً  ْيِه ي مْهِدي ِإىلم اْلْمقِ  ومِإىلمَٰ طمرِيقٍ ب مْعِد ُموسمىَٰ ُمصمدِ  ا ب منْيم يمدم ايم  (30) مُّْستمِقيٍم ا لِ مم
رُْكم م ِ  اٍب أملِيٍم ق مْوممنما أمِجيُبوا دماِعيم اَّللِه ومآِمُنوا ِبِه ي مْغِفْر لمُكم مِ ن ُذنُوِبُكْم ومُيُِ ْن عمذم

ْب دماِعيم اَّللِه ف ملمْيسم مبُِ  (31) سم لمُه ِمن ُدونِِه ْعِجٍز يف اْْلمْرِض وملميْ ومممن اله ُيُِ
ٍل مُِّبنٍي  َمالم  (32)أمْولِيماُء ۚ أُولمَِٰئكم يف 

 

  Ar-Rahmaan– 33 – 36الرحن  - 55
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

نِس ِإِن اْستمطمْعُتْم أمن تمنُفُذوا ِمْن أمْقطماِر السهمماوماِت وماْْلم  ْرِض ايم ممْعشمرم اِلِْنِ  وماْْلِ
ِن  (33)فمانُفُذوا ۚ الم تمنُفُذونم ِإاله ِبُسْلطماٍن  ابم ا ُتكمذِ  ِء رمبِ ُكمم يُ ْرسمُل  (34)فمِبأميِ  آالم

ٍر ومَُنماٌس  ا ُشوماٌظ مِ ن َنه ِن  (35)فمالم تمنتمِصرماِن عملمْيُكمم ابم ا ُتكمذِ  ِء رمبِ ُكمم فمِبأميِ  آالم
(36) 

  



  Al-Hashr– 21 – 24اْلشر  - 59
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

ًعا مِ ْن خمْشيمِة ا اِشًعا مُّتمصمدِ  بمٍل لهرمأميْ تمُه خم ا اْلُقْرآنم عملمىَٰ جم ذم َّللِه ۚ ومتِْلكم لمْو أمنزمْلنما همَٰ
ا لِلنهاِس لمعملهُهْم ي مت مفمكهُرونم  ُ الهِذي الم ِإلمَٰهم ِإاله ُهوم ۖ عماملُ  (21)اْْلمْمثماُل نمْضرِبُ هم ُهوم اَّلله

ادمِةۖ  ُهوم الرهْحمَُٰن الرهِحيُم اْلغمْيِب ومالشه  ِلُك  (22)هم ُ الهِذي الم ِإلمَٰهم ِإاله ُهوم اْلمم ُهوم اَّلله
ْيِمُن اْلعمزِيُز اِلْمبهاُر اْلُمتمكمّبِ ُ ۚ ُسْبحمانم اَّللهِ  ُم اْلُمْؤِمُن اْلُمهم  عممها اْلُقدُّوُس السهالم

ُ اْلْماِلُق  (23)ُيْشرُِكونم  بِ ُح لمُه مما  اْلبمارُِئ اْلُمصموِ ُر ۖ لمُه اْْلمْسماُء اْْلُْسَنمَٰ ُۚهوم اَّلله ُيسم
 (24) يف السهمماوماِت وماْْلمْرِض ۖ ومُهوم اْلعمزِيُز اْلْمِكيمُ 

  



  Al-Jinn– 1 – 10اِلن  - 72
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

ْعنما قُ ْرآًَن عمجم  ي مْهِدي  (1)ًبا ُقْل أُوِحيم ِإّلمه أمنهُه اْستمممعم ن مفمٌر مِ نم اِلِْنِ  ف مقماُلوا ِإَنه سِم
ًدا  ومأمنهُه ت معماىلمَٰ جمدُّ رمب ِنما مما اُتهمذم  (2)ِإىلم الرُّْشِد فمآممنها ِبِه ۖ وملمن نُّْشرِكم ِبرمب ِنما أمحم

ِفيُهنما عملمى اَّللِه شمطمطًا  (3)ًدا صماِحبمًة ومالم وملم  ومأمَنه ظمن منها أمن  (4)ومأمنهُه كمانم ي مُقوُل سم
ِذابً  نُس وماِلِْنُّ عملمى اَّللِه كم نِس ي مُعوُذونم  (5) لهن ت مُقولم اْْلِ اٌل مِ نم اْْلِ ومأمنهُه كمانم رِجم

ًقا  اٍل مِ نم اِلِْنِ  ف مزماُدوُهْم رمهم  ُهْم ظمنُّوا كممما ظمنمنُتْم أمن لهن ي مب ْعمثم اَّللهُ ومأمن ه  (6)ِبرِجم
ًدا  ا ُمِلئمْت حمرمًسا شمِديًدا ومُشُهًبا  (7)أمحم هم اءم ف مومجمْدَنم ْسنما السهمم ومأمَنه   (8)ومأمَنه لممم

ااًب ره  ْد لمُه ِشهم ا ممقماِعدم لِلسهْمِع ۖ فمممن يمْستمِمِع اآْلنم ُيِم ومأمَنه  (9)ًدا صم ُكنها ن مْقُعُد ِمن ْهم
 (10)الم نمْدرِي أمشمرٌّ أُرِيدم مبمن يف اْْلمْرِض أمْم أمرمادم ِّبِْم رمب ُُّهْم رمشمًدا 

 

  Al-Kaafiroon– 1 – 6الكافرون  - 109
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 
اِفُرونم  ا اْلكم ( 3)ومالم أمنُتْم عماِبُدونم مما أمْعُبُد  (2)الم أمْعُبُد مما ت مْعُبُدونم  (1)ُقْل ايم أمي ُّهم

لمُكْم ِديُنُكْم ومّلم ِديِن  (5)ومالم أمنُتْم عماِبُدونم مما أمْعُبُد  (4)ومالم أمَنم عماِبٌد مها عمبمدُّتُّْ 
(6) 

 



  Al-Ikhlaas – 1 – 4اْلخالص  - 112
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 

ُ أم  ٌد ُقْل ُهوم اَّلله ُد  (1)حم ُ الصهمم ٌد  (3)ملْم يمِلْد ومملْم يُولمْد  (2)اَّلله ومملْم يمُكن لهُه ُكُفًوا أمحم
(4) 
 

  Al-Falaq – 1 – 5الفلق  - 113
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 
 (3)ومِمن شمرِ  غماِسٍق ِإذما ومقمبم  (2)ِمن شمرِ  مما خملمقم  (1)ُقْل أمُعوُذ ِبرمبِ  اْلفملمِق 

ِت يف اْلُعقمِد  اِسٍد ِإذما حمسمدم  (4)ومِمن شمرِ  الن هفهاَثم  (5) ومِمن شمرِ  حم
 

  An-Naas – 1 – 6الناس  - 114
 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيمِ 
ِمن شمرِ  اْلومْسوماِس  (3)ِإلمَِٰه النهاِس  (2)ممِلِك النهاِس  (1)ُقْل أمُعوُذ ِبرمبِ  النهاِس 

 (6)ِمنم اِْلِنهِة ومالنهاِس  (5)الهِذي يُ ومْسِوُس يف ُصُدوِر النهاِس  (4)اْلْمنهاِس 
 
 (ْْسِليما  تَ ِإنَّ اَّللََّ َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِي ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِيُموا )
ب) ان  ج 

 
گار  من اہ  ده گن  ن  دا ن  و اور خ  ر کو  اِس ج  ئ  ی 
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ان ن  ں ن  امل می  وے ش   ( ہ 

 


