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 1اياك
1ملك يوم الدين 
1الرحمـن الرحيم 
بسم اللة الرحمـن الرحيم الحمد للة رب العـلمين 
 1عير
 1صر ط الدين ايعمت عليهم 
 1اهديا الصر ط المسيفيم 
يعيد واياك يسيعين 
1
المعصوب عليهم ول الصالين 
سورة اليفرة وايايها 582
 1الدين يوميون يالعيت
بسم اللة الرحمـن الرحيم الم ذ لك الكيـت ل ر يت فية هدى للميفين 
 1والدين يوميون يما ايرل اليك وما ايرل من فيلك ويالحرة
ويفيمون الصلوة ومما ررفيـهم ييففون 

 1ان الدين كفروا سواء عليهمۥ
 1اوليك على هدى من ر يهم واوليك هم المفلحون 
هم يوفيون 
 1حيم اللة على فلويهم وعلى سمعهم وعلى ايصـرهم
ءايدر يهمۥ ام لم ييدرهم ل يوميون 
1
 1ومن الياس من يفول ءاميا ياللة وياليوم الحر وماهم يموميين 
عسـوة ولهم عداب عظيم 

 1فِي فلويهم مرض فراذهم
تحـدعون اللة والدين ءاميوا وما تحـدعون ال ايفسهم وما يسعرون 
 1واذا فيل لهم ل يفسدوا فِي الرض فالوا
اللة مرصا ولهم عداب اليم يما كايوا يكديون 
 1واذا فيل لهمۥ ءاميوا كما
 1ال ايهم هم المفسدون ولكن ل يسعرون 
ايما تحن مصلحون 
 1واذا لفوا
ءامن الياس فالوا ايومن كما ءامن السفهاء ال ايهم هم السفهاء ولكن ل يعلمون 

 1اللة
الدين ءاميوا فالوا ءاميا واذا حلوا الى سيـظييهم فالوا ايا معكمۥ ايما تحن مسيهرءون 
 1اوليك الدين اسيروا الصللة يالهدى فما ر تحت
يسيهز ئ يهم ويمدهم فِي طعيـيهم يعمهون 

 1ميلهم كميل الدئ اسيوفد يارا فلما اصاءب ماحولة ۥذهت
تحـريهم وماكايوا مهيدين 
 1او
 1صم يكم عمى فهم ل يرحعون 
اللة ييورهم ويركهم فِي طلمـت ل ييصرون 

كصيت من السماء فية طلمـت ورعد ويرق تحعلون اصـيعهم فِي ءاذايهم من الصو عق حدر
 1يكاذ اليرق تحظف ايصـرهم كلما اصاء لهم مسوا فية
الموب واللة محيط يالكـفرين 
1
واذا اطلم عليهم فاموا و لو ساء اللة لدهت يسمعهم وايصـرهم ۥ ان اللة على كل سىء فدير 
 1الدئ حعل لكم
يـا ايها الياس اعيدوا ر يكم الدئ حلفكم والدين من فيلكم لعلكم ييفون 

الرض فراسا والسماء يياء وايرل من السماء ماء فاحزج يةۦ من اليمر ب ررفا لكم فَل تحعلوا للة
 1وان كييم فِي ر يت مما يرليا على عيديا فايوا يسورة من ميلةۦ واذعوا
ايداذا واييم يعلمون 
 1فان لم يفعلوا ولن يفعلوا فايفوا اليار اليى وفوذها
سهداءكم من ذون اللة ان كييم صـدفين 

 1ويسر الدين ءاميوا وعملوا الصـلحـت ان لهم حيـت تحز ئ من
الياس والححارة اعدب للكـفرين 
تحـيها اليهـر كلما ررفوا ميها من يمرة ررفا فالوا هـدا الدئ ررفيا من فيل وايوا يـةۦ ميسـيها
 1ان اللة ل يستحىۦ ان يصرب ميَل ما يعوصة فما
ولهم فيها ارو ج مظهرة وهم فيها حـلدون 

فوفها فاما الدين ءاميوا فيعلمون اية الحق من ر يهم واما الدين كفروا فيفولون ماذا اراذ اللة يهـدا
 1الدين تيفصون عهد اللة من
ميَل يصل يةۦ كييرا و يهدئ يةۦ كييرا وما يصل ية ۦ ال الفـسفين 

 1كيف
يعد مييـفةۦ ويفظعون ما امر اللة يةۦ ان يوصل ويفسدون فِي الرض اوليك هم الحـسرون 
 1هو الدئ حلق
يكفرون ياللة وكييمۥ امو يا فاحياكم يم يمييكم يم تحييكم يم الية يرحعون 
 1واذ
لكم ما فِي الرض حميعا يم اسيوى الى السماء فسويهن سيع سمـو ب وهو يكل سىء عليم 

فال ر يك للمليكة ايي حاعل فِي الرض حليفة فالوا اتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء

 1وعلم ءاذم السماء كلها يم
وتحن يستح تحمدك ويفدس لك فال ايى اعلم مال يعلمون 

 1فالوا ستحـيك لعلم
عرصهم على المليكة ففال اييـويي ياسماء هـولء ان كييم صـدفين 

 1فال يــاذم ايييهم ياسمايهم فلما ايياهم
ليا ال ما علمييا ايك ايت العليم الحكيم 
ياسمايهم فال الم افل لكمۥ ايى اعلم عيت السمـو ب والرض واعلم ماييدون وماكييم يكيمون
1
 1واذ فليا للمليكة اسحدوا ءلذم فسحدوا ال ايليس ايى واسيكير وكان من الكـفرين 


وفليا يــاذم اسكن ايت و روحك الحية وكَل ميها رعدا حيت سييما ول يفريا هـدة السحـرة
 1فارلهما السيظـن عيها فاحرحهما مما كايا فية وفليا اهيظوا
فيكويا من الظـلمين 
 1فيلفى ءاذم من ر يةۦ كلمـت
يعصكم ليعض عدو ولكم فِي الرض مسيفـر وميـع الى حين 
 1فليا اهيظوا ميها حميعا فاما يايييكم ميى هدى فمن تيع
فياب علية ايةۥ هو اليواب الرحيم 
 1والدين كفروا وكديوا يـايـييا اوليك اصحـت اليار
هداى فَل حوف عليهم ول هم تحريون 
 1يـييى اسراءيل اذكروا يعميى اليى ايعمت عليكم واوفوا يعهدئ اوف
هم فيها حـلدون 
 1وءاميوا يما ايرلت مصدفا لما معكم ول يكويوا اول كافر ية ول
يعهدكم وايـى فارهيون 
 1ول يليسوا الحق ياليـظل ويكيموا الحق واييم يعلمون
يسيروا يـايـيى يميا فليَل وايـى فايفون 
 1ايامرون الياس يالير وييسون
 1وافيموا الصلوة وءايوا الركوة واركعوا مع الر كعين 

 1واسيعييوا يالصير والصلوة وايها لكييرة ال على
ايفسكم واييم تيلون الكيـت افَل يعفلون 

 1يـييى اسراءيل اذكروا يعميى
 1الدين يظيون ايهم ملفوا ر يهم وايهمۥ الية ر حعون 
الحـسعين 

 1وايفوا يوما ل تحز ئ يفس عن يفس سيـا ول يفيل
اليى ايعمت عليكم وايي فصليكم على العـلمين 
 1واذ تحييـكم من ـ ال فرعون يسومويكم سوء
ميها سفـعة ول يوحد ميها عدل ول هم ييصرون 

 1واذ فرفيا يكم
العداب يدتحون ايياءكم ويستحيون يساءكم وفِي ذ لكم يَلء من ر يكم عظيم 
 1واذ و عديا موسى ار يعين ليلة يم اتحديم
التحـر فاتحييـكم واعرفيا ءال فرعون واييم تيظرون 
 1واذ ـ ايييا
 1يم عفويا عيكم من يعد ذ لك لعلكم يسكرون 
العحل من يعدةۦ واييم طـلمون 
 1واذ فال موسى لفومةۦ يـفوم ايكم طلميمۥ ايفسكم
موسى الكيـت والفرفان لعلكم يهيدون 

ياتحاذكم العحل فيويوا الى يار يكم فافيلوا ايفسكم ذ لكم حير لكم عيد يار يكم فياب عليكم
 1واذ فليم يـموسى لن يومن لك حيى يرى اللة حهرة فاحديكم الصـعفة
ايةۥ هو اليواب الرحيم 
 1وطلليا عليكم العمـم
 1يم يعييـكم من يعد مويكم لعلكم يسكرون 
واييم ييظرون 
وايرليا عليكم المن والسلوى كلوا من طييـت ما ررفيـكم وما طلمويا ولكن كايوا ايفسهم

 1واذ فليا اذحلوا هـدة الفرية فكلوا ميها حيت سييم رعدا واذحلوا الياب سحدا
يظلمون 
 1فيدل الدين طلموا فول عير الدئ فيل لهم
وفولوا حظة يعفر لكم حظـيـكم وسيريد المحسيين 

 1واذ اسيسفى موسى لفومةۦ ففليا
فايرليا على الدين طلموا رحرا من السماء يما كايوا يفسفون 
اصرب يعصاك الححر فايفحرب مية ايييا عسرة عييا فد علم كل اياس مسـريهم كلوا واسريوا من
 1واذ فليم يـموسى لن يصير على طعام و حد فاذع ليا
ررق اللة ول يعيوا فِي الرض مفسدين 

ر يك تحزج ليا مما يييت الرض مـن يفلها وفيايها وفومها وعدسها ويصلها فال ايسييدلون
الدئ هو اذيى يالدئ هو حير اهيظوا مصرا فان لكم ما ساليم وصريت عليهم الدلة والمسكية

وياءوا يعصت من اللة ذ لك يايهم كايوا يكفرون يـايـت اللة ويفيلون اليييـين يعير الحق ذ لك يما
 1ان الدين ءاميوا والدين هاذوا واليصـرى والصـيين من ـ امن ياللة واليوم
عصوا وكايوا يعيدون 

 1واذ احديا
الحر وعمل صـلحا فلهمۥ احرهم عيد ر يهم ول حوف عليهم و لهم تحريون 
 1يم
مييـفكم ورفعيا فوفكم الظور حدوا ما ءايييـكم يفوة واذكروا ما فية لعلكم تيفون 

 1ولفد علميم الدين
يولييم من يعد ذ لك فلول فصل اللة عليكم ورحميةۥ لكييم من الحـسرين 

 1فحعليـها يكـَل لما يين يديها وما
اعيدوا ميكم فِي السيت ففليا لهم كويوا فرذة حـسـين 

 1واذ فال موسى لفومةۦ ان اللة يامركمۥ ان يدتحوا يفرة فالوا ايتحديا
حلفها وموعظة للميفين 

 1فالوا اذع ليا ر يك ييين ليا ماهى فال ايةۥ يفول ايها
هروا فال اعوذ ياللة ان اكون من الحـهلين 

 1فالوا اذع ليا ر يك تيين ليا ما
يفرة ل فارض ول يكر عوان تين ذ لك فافعلوا ما يومرون 
 1فالوا اذع ليا ر يك تيين ليا
لويها فال ايةۥ يفول ايها يفرة صفراء فافع لويها يسر اليـظرين 
 1فال ايةۥ يفول ايها يفرة ل ذلول ييير
ماهى ان اليفر يسـية علييا وايا ان ساء اللة لمهيدون 

الرض ول يسفى الحرب مسلمة لسية فيها فالوا الن حيت يالحق فدتحوها وماكاذوا يفعلون
 1ففليا اصريوة ييعصها
 1واذ فيليم يفسا فاذ رايم فيها واللة محزج ما كييم يكيمون 


 1يم فست فلويكم من يعد ذ لك
كد لك تحى اللة المويى ويـريكمۥ ءايـيةۦ لعلكم يعفلون 

فهى كالححارة او اسد فسوة وان من الححارة لما تيفحر مية اليهـر وان ميها لما يسفق فتحزج مية
 1افيظمعون ان يوميوا
الماء وان ميها لما يهيط من حسية اللة وما اللة يعـفل عما يعملون 
1
لكم وفد كان فريق ميهم يسمعون كلم اللة يم تحرفويةۥ من يعد ما عفلوة وهم يعلمون 

اية  25من سورة يوسف
1
فالوا يـايايا مالك ل يامـٔنْــيا على يوسف وايا لةۥ لحـفظون 
اية  28من سورة مريم
1
فال ايما ايا رسول ر يك َأَيِلهت لك علما ركيا 
اية  46من سورة العراف
1
فال المَٰل الدين كفروا من فومةۦ ايا ليريك فِي سفاهة وايا ليظيك من الكـديين 
اية  582من سورة اليفرة
يـايها الدين ءاميوا اذا يدايييم يدين الى احل مسمى فاكييوة وليكيت تييكم كايت يالعدل ول

ياب كايت ان يكيت كما علمة اللة فليكيت وليملل الدئ علية الحق ولييق اللة ر ية ول تتحس مية
سيـا فان كان الدئ علية الحق سفيها او صعيفا او ل يسيظيع ان يمل هو فليملل وليةۥ يالعدل

واسيسهدوا سهيدين من رحالكم فان لم يكويا رحلين فرحل وامرايـن ممن يرصون من السهداء ان

يصل احديهما فيدكر احديهما الحرى ول ياب السهداء اذا ما ذعوا ول يسـموا ان يكييوة

صعيرا او كييرا الى احلةۦ ذ لكمۥ افسط عيد اللة وافوم للسهـدة واذيى ال يريايوا ال ان يكون

تحـرة حاصرة يديرويها تييكم فليس عليكم حياج ال يكييوها واسهدوا اذا تيايعيم ول

يصار كايت ول سهيد وان يفعلوا فاية فسوق يكم وايفوا اللة ويعلمكم اللة واللة يكل سىء عليم
1

اية  2من سورة الرعد
1
وان يعحت فعحت فولهمۥ إءذا كيا ير يا ايا لفى حلقحديد 
اية  46من سورة اليمل
1
وفال الدين كفروا اذا كيا ير يا وءاياويا إهيا لمحرحون 

