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

 المر تلك ءايت الكتب والذى أنزل إليك من ربكالحق 28 3 3 10 12 13:1
 ولكن أكثر الناس ال يؤمنون

 هللا الذى رفع السموت بغير عمد ترونها ثماستوى على العرش 53 10 10 17 16 13:2
 وسخر الشمس والقمر كليجرى ألجل مسمى

 يدبر األمر يفصل الءايتلعلكم بلقاء ربكم توقنون

 وهو الذى مد األرض وجعل فيها روسى وأنهرا ومن كاللثمرت 37 6 4 12 15 13:3
 جعل فيها زوجين اثنين يغشى اليل النهار إن فى ذلك لءايت لقوم يتفكرون

 وفى األرض قطع متجورت وجنت من أعنب وزرع ونخيل صنون 29 4 4 10 11 13:4
 وغير صنون يسقى بماء وحد ونفضلبعضها على بعض فى األكل إن فى

 ذلك لءايتلقوم يعقلون

 وإن تعجب فعجب قولهم أءذا كنا تربا أءنا لفى خلق جديد أولئك الذين 41 4 4 12 21 13:5
 كفروا بربهم وأولئكاألغلل فى أعنقهم وأولئك أصحب النار هم فيهاخلدون

 ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلت 32 3 6 15 8 13:6
 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب

 ويقول الذين 25 3 4 8 10 13:7
 كفروا لوال أنزل عليه ءاية من ربه إنماأنت منذر ولكل قوم هاد

 هللا يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض األرحام وماتزداد 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 باليل 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 أمرهللا إن هللا ال يغير ما بقوم حتى 

يغيروا مابأنفسهم وإذا أراد هللا بقوم سوءا فال مرد له ومالهم من 
 دونه من وال

 هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحابالثقال 17 2 2 5 8 13:12



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

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

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

قل من رب السموت واألرض قل هللا قألفاتخذتم من  83 7 11 35 30 13:16
دونه أولياء ال يملكون ألنفسهم نفعاوال ضرا قل هل يستوى األعمى 

والبصير أم هلتستوى الظلمت والنور أم جعلوا هلل شركاء خلقواكخلقه 
 فتشبه الخلق عليهم قل هللا خلق كل شىءوهو الوحد القهر

أنزل من السماء ماء فسالت أودية  82 6 13 24 39 13:17
بقدرها فاحتماللسيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه 

فى النار ابتغاءحلية أو متع زبد مثله كذلك يضرب هللا الحق 
والبطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى األرض 

 كذلك يضرب هللا األمثل

للذين استجابوا لربهم الحسنى  50 2 12 16 20 13:18
والذين لم يستجيبواله لو أن لهم ما فى األرض 

جميعا ومثله معهالفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب 
 ومأوىهم جهنموبئس المهاد

أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن  29 2 7 7 13 13:19
 هوأعمى إنما يتذكر أولوا األلبب

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

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

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

 بالحسنةالسيئة أولئك لهم عقبى الدار

جنت عدن يدخلونها ومن صلح من ءابائهم وأزوجهموذريتهم والملئكة  23 1 8 7 7 13:23
 يدخلون عليهم من كل باب



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

والذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثقه ويقطعون ماأمر هللا به أن  35 3 6 13 13 13:25
 يوصل ويفسدون فى األرض أولئكلهم اللعنة ولهم سوء الدار

هللا يبسط الرزق لمن  34 4 3 10 17 13:26
 يشاء ويقدر وفرحوابالحيوة الدنيا وما الحيوة الدنيا فى الءاخرة إالمتع

ويقول الذين كفروا لوال أنزل عليه ءاية من ربه قإلن هللا يضل من  29 2 3 11 13 13:27
 يشاء ويهدى إليه من أناب

 الذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر هللا أال بذكرهللا تطمئن القلوب 24 2 4 9 9 13:28

 الذين ءامنوا وعملوا الصلحت طوبى لهم وحسنمءاب 17 0 4 5 8 13:29

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

ولو أن قرءانا سيرت به الجبال أو قطعت به األرضأو كلم به الموتى  93 8 12 28 45 13:31
بل هلل األمر جميعا أفلميايءس الذين ءامنوا أن لو يشاء هللا لهدىالناس 

جميعا وال يزال الذين كفروا تصيبهم بماصنعوا قارعة أو تحل قريبا من 
 دارهم حتى يأتى وعدهللا إن هللا ال يخلف الميعاد

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

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوهللا  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 هللا فماله من هاد

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

مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من  35 4 4 11 16 13:35
 تحتها األنهرأكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبىالكفرين النار



 

  

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

 به إليه أدعوا وإليه مءاب

وكذلك أنزلنه  34 1 8 10 15 13:37
حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدماجاءك من العلم ما لك من هللا من 

 ولى وال واق

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

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

وإن ما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإنماعليك البلغ  20 1 3 6 10 13:40
 وعلينا الحساب

أولم يروا أنا نأتى األرض ننقصها من أطرافها وهللا  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 عقبىالدار

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/GÖK GÜRLEMESİ) 
BAŞLANGIÇ HARFLERİ: [ELİF, LAM, MİM, RA] 

 

13:0 Bismillâhir rahmânir rahîm. 

13:1 Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın mucizeleridir. Rabbinden sana indirilen, gerçektir; 

fakat halkın çoğu gerçeği onaylamaz. 

 

 


