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 بسم هللا الرحمن الرحيم  12 2 3 4 3 13:0

 المر تل ك ءا يت الكتب والذى أنزل إليك من ر بك الحق 28 3 3 10 12 13:1
 ولكن أكثر ال ناس ل  يؤ منون

 هللا الذى رفع  السموت بغير  عمد  ترونها  ث ماستوى على  العرش 53 10 10 17 16 13:2
 وسخر الشمس والقمر كل يج رى ألجل مسمى 

 يدبر  األمر  يفصل الءا يتل عل كم بل قاء  ربك م توقنون 

 وهو الذى مد األر ض وجع ل فيها روسى وأ نهرا و من كاللث مرت 37 6 4 12 15 13:3
 جعل فيها  زوجين  اثنين يغشى اليل النهار إ ن فى ذل ك لءايت لقوم يتفكرون 

 وفى األرض قطع  متجور ت وجنت م ن أعنب وزرع  ونخيل صنون 29 4 4 10 11 13:4
 وغير صنون يسقى ب ماء  وحد ونفضلبعضها  على بعض فى األكل  إن فى

 ذلك لءايتلقوم  يعقلون 

 وإن تعجب فعجب قولهم أء ذا كنا تربا  أءن ا لفى  خلق جديد أول ئك ال ذين 41 4 4 12 21 13:5
 كفروا بر بهم  وأولئكا ألغلل فى أعنقهم وأولئك أصحب النار ه م فيهاخلدون 

 ويستعجلونك بالسيئة قبل ال حسنة وقد خلت م ن قبل هم ال مثلت 32 3 6 15 8 13:6
 وإن ربك  لذو مغفرة  للناس على ظلمهم  وإن ر بك  لشديد العق اب

 ويقول الذين 25 3 4 8 10 13:7
 كفروا لول أ نزل عل يه ءا ية من ر به إن ماأنت  م نذر ولكل  قوم ه اد 

 هللا يعل م م ا تحمل كل أنثى وما تغيض األرحا م وما تزد اد وكل شىء عنده 27 2 7 7 11 13:8
 بمقدار 

 علم الغيب والشهدة الكبير المتعال 14 1 2 6 5 13:9

سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هومستخف بال يل وسارب   23 4 6 5 8 13:10
 بالنهار 

له معقبت من بين  يديه ومن خلفه   52 5 15 13 19 13:11
يحفظونه  من أمرللا إن للا  ال يغير ما  بقوم حتى  

يغيروا ماب أنفسهم وإذا أراد  للا بقوم سوءا فال مرد له ومالهم من 
 دونه من وال 

 هو الذى يريكم ال برق خوف ا وطمعا وينشئ السحا بال ثق ال 17 2 2 5 8 13:12



ويسبح الر عد بحمده والملئكة من خيفته ويرساللصوعق فيصيب بها من   27 2 6 10 9 13:13
 يشاء وهم يجدلون فى للا وهو شديد المحال

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه ال  يستجيبونل هم بشىء إال كبسط   38 1 5 15 17 13:14
 كفيه إلى  الماء  ليبلغ فاه وما هو ببلغه وما دعؤا  الكفر ين إال فى ضلل 

وهلل يسجد من فى السموت واألرض طوعا وكرهاوظللهم بالغدو   24 2 3 9 10 13:15
 والءاصال 

قل من رب السموت واألر ض قل للا قألفاتخذتم من  83 7 11 35 30 13:16
دونه أولي اء ال  يملكون أل نفسهم نفعاوال ضرا قل هل يستوى األعم ى  

والبصير  أم هلتستوى  الظل مت والنور أم جعلوا هلل ش ركاء خلقواكخلقه  
 فتشبه الخلق عليهم قل للا خلق كل شىءوهو الوحد ا لقهر

أنزل من السماء ماء فسال ت أودية   82 6 13 24 39 13:17
بقدرها فاحتماللسيل زبدا رابيا  ومما يوقدون عل يه  

فى النار ابتغاءحلية أو متع زبد مثله كذلك يضرب للا الحق  
والبطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما  ينفع ال ناس في مكث فى األرض 

 كذلك يضرب للا األمثل 

للذين استجا بوا لر بهم الحسنى   50 2 12 16 20 13:18
والذين لم يستجيبواله لو  أ ن لهم ما فى األرض  

جميعا ومثله معهالفتدوا به  أولئك لهم سوء ا لحساب 
 ومأوىهم جهنموبئس  المهاد

أفمن يعلم أنما أ نزل إليك  من ربك الحق كمن   29 2 7 7 13 13:19
 هوأعمى إنما يتذكر أولوا  ا أللبب

 الذين يوفون بعهد للا وال ينقضون الميثق  10 0 1 5 4 13:20

والذين يصلون ما  أمر للا به أن يوصل ويخشونربهم ويخافون   20 2 3 6 9 13:21
 سوء الحساب

والذين صبروا ا بتغاء وجه  ربهم وأقاموا الصلوة   41 6 6 9 20 13:22
وأنفقوا مما رزقنهم سرا وعالنية ويدرءون  

 بالحسنةالسيئة أول ئك لهم عقبى ا لدار

جنت عدن يدخلونها ومن صلح من ءابا ئهم وأزوجهموذريتهم والملئكة   23 1 8 7 7 13:23
 يدخلون عل يهم من كل باب 



 سلم عليكم بما صبرتم فنعم  عقبى الدار  13 2 5 3 3 13:24

والذين ينقضون عهد للا م ن بعد ميثقه ويقطعون ماأ مر للا به أن   35 3 6 13 13 13:25
 يوصل ويفسدون فى  األر ض أولئكلهم اللعنة ولهم سوء الدار 

للا يبسط ا لرزق لمن   34 4 3 10 17 13:26
 يشاء ويقدر وفرحوابالحيوة الدنيا  وما الحيوة ا لدني ا فى الءاخرة إالمتع 

ويقول الذين كفروا لوال أ نزل عليه ءاية  من ربه قإلن للا يضل من   29 2 3 11 13 13:27
 يشاء ويهدى إليه  من أ ناب 

 الذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر للا أال بذكرللا تطمئن الق لوب 24 2 4 9 9 13:28

 الذين ءامنوا وعملوا  الصل حت طوبى لهم وحسنمءا ب 17 0 4 5 8 13:29

كذلك أرسلنك فى أمة قد خلت من قبلها أمملتتلوا عل يهم الذى أوحينا  إليك   45 4 8 17 16 13:30
 وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربى ال إ له إال هو عليه توكلت وإليه متاب 

ولو أن قرءان ا سيرت به ال جبال أو قطعت به األرضأ و كلم به الموتى   93 8 12 28 45 13:31
بل هلل األمر جميعا أفلميا ي ءس الذين ءامنوا أ ن لو يشاء للا لهدىال نا س  

جميعا وال يزال الذين كفر وا تصيبهم بما صنعوا قار عة أو تحل قريبا من  
 دارهم حتى يأ تى وعدللا إ ن للا ال يخل ف الميع اد

ولقد استهزئ برسل من قب لك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان   18 2 4 6 6 13:32
 عقاب 

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوللا   61 5 15 21 20 13:33
شركاء قل سموهم أم تنبءونه  

بما ال يعلمفى األرض أم بظهر من القول بل زين للذين  
 كفروامكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل للا فمال ه من هاد 

لهم عذاب فى الحيوة الدنيا  ولعذاب الءاخرة أشق وما لهم من للا من   26 1 5 8 12 13:34
 واق

مثل الجنة ال تى وعد المتقون تجرى من   35 4 4 11 16 13:35
 تحتها األ نهرأكلها دائم وظل ها تلك عقبى  الذين  اتقو ا وعقبى الكفرين  الن ار 



 

  

والذين ءاتينهم الكتب يفرحون بما أ نزل إليك ومناألحزاب من  46 4 7 11 24 13:36
ينكر بعضه قل إنما أمرت  أن أعبد للا وال أشرك  

 به إل يه أدعوا  وإليه  مءاب 

وكذلك أنزلنه   34 1 8 10 15 13:37
حكما عربيا  ولئن  اتبعت أ هواءهم بعدماجاءك من ال علم ما لك من للا من  

 ولى وال واق 

ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا لهم أزوجاوذرية وما كان لرسول أن   39 4 3 14 18 13:38
 يأتى بءا ية إال  بإذن  اللهلك ل أجل كتاب

 يمحوا للا ما يشاء ويثبت  وعنده أم الكتب  13 0 3 3 7 13:39

وإن ما نر ينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإنماع ليك البلغ   20 1 3 6 10 13:40
 وعلين ا الحساب 

أولم يروا أ نا نأتى األرض ننقصها من أ طرافها وللا   31 4 5 7 15 13:41
 يحكم ال معقب لحكمه وهو سريع الحساب

وقد مكر الذين من قبلهم هللف المكر جميعايعلم ما تكسب كل نفس   31 4 9 11 7 13:42
 وسيعلم الكفر لمن عقبىا لدار

ويقول الذين كفروا لست مرسال قل كفى باهلل شهيدا بينى وبينكم ومن   21 2 4 9 6 13:43
 عنده علم الكتب 
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13. SURE (RA’D) 
INITIAL LETTERS: [ALIF, LAM, MIM, RA] 

 

13:0 Bismillâhir rahmânir rahîm. 

13:1 Alif, Lam, Mim, Ra. These are proofs of this scripture. What is revealed to you from 

your Lord is the truth, but most people do not believe. 

 

 


