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 بسم هللا الرحمن الرحيم 0 50:0

 ق والقرءان المجيد 2 50:1

ء عجيب 1 50:2  بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكفرون هذا شى

 أءذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد 0 50:3

 قد علمنا ما تنقص األرض منهم وعندنا كتب حفيظ 2 50:4

 أمر مري    ج 1 50:5
ى
 بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم ف

 أفلم ينظروا إىل السماء فو قهم كيف بنينها وزينها وما لها من فروج 1 50:6

 واألرض مددنها وألقينا فيها روش وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج 1 50:7

 تبرصة وذكرى لكل عبد منيب 0 50:8

كا فأنبتنا به جنت وحب الحصيد 0 50:9  ونزلنا من السماء ماء مبر

 والنخل باسقت لها طلع نضيد 1 50:10

 رز قا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 1 50:11

 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحب الرس وثمود 2 50:12

 وعاد وفرعون وإخون لوط 0 50:13

 وأصحب األيكة و قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد 2 50:14

 لبس من خلق جديد 2 50:15
ى
 أفعيينا بالخلق األول بل هم ف



 ولقد خلقنا اإلنسن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 3 50:16

ى وعن الشمال قعيد 3 50:17  إذ يتلق   المتلقيان عن اليمي 

 ما يلفظ من قول إال لديه ر قيب عتيد 2 50:18

 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 1 50:19

 الصور ذلك يوم الوعيد 0 50:20
ى
 ونفخ ف

 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 1 50:21

 غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبرصك اليوم حديد 1 50:22
ى
 لقد كنت ف

 و قال قرينه هذا ما لدى عتيد 2 50:23

 جهنم كل كفار عنيد 1 50:24
ى
 ألقيا ف

 مناع للخب  معتد مريب 0 50:25

 العذاب الشديد 1 50:26
ى
 الذى جعل مع هللا إلها ءاخر فألقياه ف

 ضلل بعيد 2 50:27
ى
 قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان ف

 قال ال تختصموا لدى و قد قدمت إليكم بالوعيد 3 50:28

 ما يبدل القول لدى وما أنا بظلم للعبيد 1 50:29

 يوم نقول لجهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد 2 50:30

ى غب  بعيد 1 50:31  وأزلفت الجنة للمتقي 



 

  

 هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ 0 50:32

 من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 1 50:33

 ادخلوها بسلم ذلك يوم الخلود 0 50:34

 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 0 50:35

 البلد هل من محيص 3 50:36
ى
 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا ف

 ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق   السمع وهو شهيد 2 50:37
ى
 إن ف

 ستة أيام وما مسنا من لغوب 2 50:38
ى
 ولقد خلقنا السموت واألرض وما بينهما ف

 فاصبر عىل ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 3 50:39

 ومن اليل فسبحه وأدبر السجود 0 50:40

 واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب 1 50:41

 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج 1 50:42

 إنا نحن نىح  ونميت وإلينا المصب   0 50:43

 يوم تشقق األرض عنهم رساعا ذلك حشى علينا يسب   2 50:44

 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار  فذكر بالقرءان من يخاف وعيد 2 50:45

TOPLAM: 57 



50. SURE (KAF) 

BAŞLANGIÇ HARFLERİ: [KAF] 

 

50:0 Bismillâhir rahmânir rahîm. 

50:1 Kaf. Şanlı Kuran'a andolsun. 

 

 

*Bazı surelerin başlangıç harfleri değil, başlangıç harfi vardır. Başlangıç harfli sureler, 

harfini kombinasyonunda bulunduran diğer surelerle bağlantılıdır.  

50. surenin 'KAF' harfleri, ikinci ayetindeki kombinasyonda ‘KAF’ harfini bulunduran 42. 

surenin 'KAF' harfleriyle birlikte korunmuştur. 

 

SURE KAF 

50 57 

42 57 

= 
114 

(19x6) 

 


