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طخ طَبايع للنصوص



طَبايع   طخ  صتممي  الرقمية-  التقنيات  حاليًا -بفضل  المتاح  من  أصبح  اطلَباعة،  يف 

يستطيع مستخدمه صف النص القرآين مبارشة،وانسيابه يف أعمدة وسطور ومجل وصفحات 

المستند، متبًعا أي نوع من الروايات والقراءات المهشورة والمغمورة .

حبروف  صمم  المعارصة،  الرقمية  الكتابية  اظلواهر  جتليَات  أحد  هو  أوسَان  واخلط 

نسخية للنصوص المطوَّلة،

ن المتخصص والمؤلف والمصمم اطلبايع إىل جانب  وأوسَان  بإصدارته احلاليَّة ، يمكِّ

صمحف  يوافق  بما  العثماين،  بالرسم  القرآين  النص  تدوين  من  االماليئ،  النص  طباعة 

المدينة المنورة برواية حفص عن َعاصم .

ضمن مرحةل البحث واالعداد لمرشوع أوسَان دققت يف مباحث مثل: 

- اإلخَفاء واإلظهَار واإلدغام ؛

- الزيادة واحلذف واإلثبات واإلبدال؛

- الرسم العثماين وطرق  ضبط المَصاحف احلديثة.

ويف مرحةل التصممي والربجمة للخط أوليت العناية ألمور مثل:

- الوضوح والمقروئية وبساطة احلروف؛ 

- مراعاة دعم  اخلط للرتمزي الدويل الموحد؛ 

- ضتمني عالمات الضبط الالزمة واحلروف اصلغرية الدالة عىل احلروف المرتوكة؛

- وضع حمارف خاصة برتقمي هناية اآليات )لنسخة األوفيس)؛ 

-  تفعيل اليونيكود التلقايئ اخلاص بهناية اآليات  )لنسخة األدويب)؛

- وضع حمارف بديةل حلركات احلروف عند اإلخَفاء واإلظهَار واإلدغام ؛

- الضبط  المناسب للفظ اجلاللة ؛

- ضتمني مجةل من البدائل التلقائية اجلمالية واالسلوبية للحروف؛

- امكانية ضبط السطر واجلمةل بابدال احلروف المناسبة؛

- التمديد واالبدال االختياري للعديد من احلروف المفردة والمبتدئة والوسطية والمنهتية؛

- وضع فتحة طويةل وفتحتان طويلتان لموافقة المد يف احلروفݖ
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 Text  Tapeface (Ausan(                         (اخلط اطلَبايع )أوسَان
إبدال احلروف  من أهم مزيات  طخ النصوص  أوسَان:

توجد يف اخلط اطلبايع أوسَان أشكال إختيارية بديةل للعديد من احلروف وعالمات التشكيل. 
وتستخدم خاصية  Justification Alternate   يف برنامج indesign وخاصية Swash  يف برنامج  Illustrator لإلبدال 

عند الرضورة وألغراض أسلوبية وفنية لتنسيق النَّص.

هذه اخلاصية يمكن تفعيلها أو إيقاهفا لتلبية االحتياجات المحددة مع احلرف والكملة  والسطر واجلمةل.

وللحصول عىل نص مجايل منسق باحرتافية، نويص بالعمل عىل مستوى احلرف والكملة لضبط النسق يف اجلمةل. وإن 
تعارضت  االشكال البديةل  يف الكملة يُكتىف باألنسب مهنا فقط.

 االستبدال   االستبدال   االستبدال   االستبدال
 االستبدال   االستبدال   االستبدال   االستبدال

االستبدال   االستبدال   االستبدال   االستبدال
االستبدال   االستبدال   االستبدال   االستبدال

ي ي، ف ف ، ك ك ، ن ن، حلـ حلـ ، ال ال، ـني  ـني ،ـ م  ـم  ...

نْيَا ِإَذا ِغْبُتُ َعنَّا يُق بِنَا الدُّ ضَتِ

فَبُْعُدكُُم َموٌْت َوقُْربُُكُم َحيَاةٌ

ُيَِرُّكَنا ِذكُْر األََحاِديِث َعنُْكُم 

ْي يهَْنَى َعِن الْوَجِْد َأهَْلُ  فَُقْل لِلَّ

َوتَْذَهُب بِاألَْشَواِق َأْرَواُحنَا ِمنَّا

فَِإْن ِغْبُتُ َعنَّا َولَْو َنَفًسا ُمتنَا

َولَْواَل َهَواُكْم يفْ احْلََشا َماَتَرَّكَْنا

اِب اْلَوى َدعَْنا ِإَذا لَْم تَُذْق مَْعىن رَشَ

نَْيا ِإَذا ِغبُْتُ َعنَّا  َوتَْذَهُب بِاألَْشَواِق َأْرَواُحَنا ِمنَّا يُق بَِنا الدُّ ضَتِ

فَبُْعُدكُُم َموٌْت َوقُْربُُكُم َحَياٌة فَِإْن ِغبُْتُ َعنَّا َولَْو َنَفًسا ُمتَنا

ُيَرِّكَُنا ِذكُْر األََحاِديِث َعنُْكُم   َولَْواَل َهَواكُْم يِف احْلََشا َماَتَرَّكَْنا

وى َدعَْنا اِب اْلَ ْي يهَْنَى َعِن الْوَجِْد َأهَْلُ  ِإَذا لَْم تَُذْق َمْعىن رَشَ فَُقْل لِلَّ

تفعيل  االستبدال 
Justification  Alternate

Or  Swash

تفعيل  االبدال 
Justification  Alternate

Or  Swash
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َِّذي  َعمَّ يَتََسآَءلُوَن ټ َعِن ٱلنََّبِإ الَْعِظمِي ٽ ٱل

هُْم ِفيهِ ُمَْتِلفُوَن   ٿ كاَلَّ َسَيْعمَلُوَن ڀ 

ثُمَّ كاَلَّ َسَيْعمَلُوَن ځ َألَْم َنَْعِل ٱأْلَْرَض 

َباَل َأْوتَاًدا ڃ َوَخلَْقَنٰـُكْم  ٰـًدا ڂ َوٱجْلِ ِمَ

ُسَباتًا  نَْوَمُكْم  َوَجَعلْنَا  ڄ  َأْزَواجًا 

َوَجَعلْنَا  چ  لَِباًسا  َّيَْل  ٱل َوَجَعلْنَا  څ 

فَْوقَُكـْم  َوبََنيْنَا  ڇ  َمَعاًشا  َاَر  ٱلهنَّ

اجًا َوهَّاجًا  َسبًْعا ِشَداًدا  ڊ َوَجَعلَْنا ِسَ

َّاجًا  ِت َماًءا  َث ٰ ڈ َوَأنَزلْنَا ِمَن ٱلُْمْعِصَ

ٰــٍت  ڍ َوَجنَّ َوَنَباتًا  َحبًّا  بِهِۦ  ڌ لِّنُْخِرَج 

ٱلَْفْصِل كَاَن ِميَقٰـتًا ڏ  يَوْمَ  ِإنَّ  َألَْفافًا ڎ 

َأفَْواجًا  فَتَأْتُوَن  وِر  ٱصلُّ ِف  يُنَفُخ  يَوْمَ 

ڒ  بًا  َأبَْوٰ فَكَاَنْت  َمآءُ  ٱلسَّ َوفُِتَحـِت  ڐ 

ړ ِإنَّ  ابًا  َسَ فََكاَنْت  َباُل  ٱْلِ ِت  َ َوُسريِّ

لطِْلَّٰـِغنَي    ڔ  ِمرَْصاًدا  كَاَنْت  نََّم  َجَ

الَّ  ږ  َأْحَقابًا  ِفهيَآ  َّٰـِبثنَِي  ل ڕ  َٔآبًا  َمـ

يًما  يَُذوقُوَن ِفهيَا بَرًْدا َواَل َشـَرابًا ڗ ِإالَّ َحِ

ڀ  َسَيْعمَلُوَن  كاَلَّ  ٿ  ِفيهِ ُمَْتِلفُوَن    هُْم  َِّذي  ٱل الَْعِظمِي ٽ  ٱلنََّبِإ  َعِن  ټ  يَتََسآَءلُوَن  َعمَّ 

َوَخلَْقَنٰـُكْم  ڃ  َأْوتَاًدا  َباَل  َوٱجْلِ ڂ  ٰـًدا  ِمَ ٱأْلَْرَض  َنَْعِل  َألَْم  ځ  َسَيْعمَلُوَن  كاَلَّ  ثُمَّ 

َوَجَعلْنَا  چ  لَِباًسا  َّيَْل  ٱل َوَجَعلْنَا  څ  ُسَباتًا  نَْوَمُكْم  َوَجَعلْنَا  ڄ  َأْزَواجًا 

ڈ  َوهَّاجًا  اجًا  ِسَ َوَجَعلَْنا  ڊ  ِشَداًدا   َسبًْعا  فَْوقَُكـْم  َوبََنيْنَا  ڇ  َمَعاًشا  َاَر  ٱلهنَّ

ٰــٍت  َوَجنَّ ڍ  َوَنَباتًا  َحبًّا  بِهِۦ  لِّنُْخِرَج  ڌ  َّاجًا  َث َماًءا   ِت  ٰ ٱلُْمْعِصَ ِمَن  َوَأنَزلْنَا 

ڐ َأفَْواجًا  فَتَأْتُوَن  وِر  ٱصلُّ ِف  يُنَفُخ  يَوْمَ  ڏ  ِميَقٰـتًا  كَاَن  ٱلَْفْصِل  يَوْمَ  ِإنَّ  ڎ  َألَْفافًا 

ڂ  ٰـًدا  ِمَ ٱأْلَْرَض  َنَْعِل  َسَيْعمَلُوَن ځ َألَْم  كاَلَّ  ڀ ثُمَّ  َسَيْعمَلُوَن  كاَلَّ  ٿ  ِفيهِ ُمَْتِلفُوَن    هُْم  َِّذي  ٱل الَْعِظمِي ٽ  ٱلنََّبِإ  َعِن  ټ  يَتََسآَءلُوَن  َعمَّ 

َمَعاًشا ڇ َوبََنيْنَا  َاَر  ٱلهنَّ چ َوَجَعلْنَا  لَِباًسا  َّيَْل  ٱل َوَجَعلْنَا  څ  ُسَباتًا  نَْوَمُكْم  َوَجَعلْنَا  ڄ  َأْزَواجًا  ڃ َوَخلَْقَنٰـُكْم  َأْوتَاًدا  َباَل  َوٱجْلِ

ٰــٍت َألَْفافًا ڎ  َّاجًا ڌ لِّنُْخِرَج بِهِۦ َحبًّا َوَنَباتًا ڍ َوَجنَّ ِت َماًءا  َث ٰ اجًا َوهَّاجًا ڈ َوَأنَزلْنَا ِمَن ٱلُْمْعِصَ فَْوقَُكـْم َسبًْعا ِشَداًدا  ڊ َوَجَعلَْنا ِسَ

ابًا  َباُل فََكاَنْت َسَ ِت ٱْلِ َ بًا ڒ َوُسريِّ َمآءُ فَكَاَنْت َأبَْوٰ وِر فَتَأْتُوَن َأفَْواجًا ڐ َوفُِتَحـِت ٱلسَّ ِإنَّ يَوْمَ ٱلَْفْصِل كَاَن ِميَقٰـتًا ڏ يَوْمَ يُنَفُخ ِف ٱصلُّ

اقًا ڙ َجَزآًء  يًما َوَغسَّ َّٰـِبثنَِي ِفهيَآ َأْحَقابًا ږ الَّ يَُذوقُوَن ِفهيَا بَرًْدا َواَل َشـَرابًا ڗ ِإالَّ َحِ َٔآبًا ڕ ل نََّم كَاَنْت ِمرَْصاًدا ڔ لطِْلَّٰـِغنَي   َمـ ړ ِإنَّ َجَ

َِّزيَدُكـْم  ِإالَّ َعَذابًا� هُ ِكتَـٰـبًا � فَُذوقُواْ فَلَْن ن يْٰنَ ابًا � َوكُلَّ َشٍْء َأْحَ بُواْ بِـَٔآيَٰـِتنَا ِكذَّ ُْم كَانُواْ اَل يَْرُجوَن ِحَسابًا � َوكَـذَّ ِوفَاقًا ښ ِإهنَّ

معتمًدا عىل تقنية األوبن تايب وماتتيحه من صخائص مرنة وفعالة، 

طيمح  اخلط أوسَان إىل جانب اإليفاء بالنص االماليئ،كتابة 

النص القرآين إلكرتونيًا، وتهسيل ضتمينه يف الدراسات والبحوث 

والمحارضات والمقاالت وعروض الشاشة وطتبيقات الوسائط .

 إنسياب النص يف عمود واحد
بتفعيل خاصية اإلبدال

إنسياب النص يف عمودين بتفعيل خاصية اإلبدال

َو ٱلْنَّصُّ  ٱلُْقْرآيِنُّ

إنسياب النص يف ثالثة أعمدة بتفعيل خاصية اإلبدال 



ََّبِإ الن ُسْوَرُة  َكِثْير/  ٱْبِن  تَْفِسْيِر  ِمْن 

التضمني يف النصوص البحثية والدراسات  والمقاالت وعروض الشاشة
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َعىَل  ُمنِْكرًا  تََعاىَل  يَتََسآَءلُوَن ټ﴾يَُقول  ﴿َعمَّ 

الُْمرْشِِكنَي يِف تََساُؤلْم َعْن يَوْم الِْقَياَمة ِإنْكَاًرا 

َشْء  َأّي  َعْن  َأْي  يَتََساَءلُوَن"  "َعّم  ا  لُِوقُوِعَ

يَتََساَءلُوَن ِمْن َأْمر الِْقَياَمة. 

الَْعِظمي  النََّبأ  َوهَُو  الَْعِظمِي ٽ﴾  ٱلنََّبِإ  ﴿َعِن 

قَتَاَدة  قَاَل  الَْباِهر  الُْمفِْظع  ائِل  اْلَ اخْلرََب  يَْعِن 

الَْموْت  بَْعد  الَْبْعث  الَْعِظمي  النََّبأ  َزيْد  َوابْن 

َوقَاَل جُمَاِهد هَُو الُْقرْآن.

النَّاس  يَْعِن  ِفيهِ ُمَْتِلفُوَن ٿ﴾  هُْم  َِّذي  ﴿ٱل

ِفيهِ متلفون َعىَل قَْولنَْيِ مؤمن بِهِ َوكَاِفر .

﴿ كاَلَّ َسَيْعمَلُوَن ڀ﴾ َوَهَذا َتِْديد َشِديد 

َوَوِعيد َأِكيد .

َتِْديد  َوَهَذا  ځ﴾  َسَيْعمَلُوَن  كاَلَّ  ثُمَّ   ﴿

َشِديد َوَوِعيد َأِكيد.

تََباَرَك  َع  ٰـًداڂ﴾ رَشَ ِمَ ٱأْلَْرَض  َنَْعِل  ﴿َألَْم 

َخلْق  َعىَل  الَْعِظيَمة  قُْدَرته  يَُبنِيّ  َوتََعاىَل 

َّة َعىَل  ال اأْلَْشَياء الَْغِريَبة َواأْلُُمور الَْعِجيَبة الدَّ

قُْدَرته َعىَل َما يََشاء ِمْن َأْمر الَْمَعاد َوَغرْيه فََقاَل 

َدة لِلَْخاَلئِِق  اًدا َأْي ُمَمهَّ َألَْم َنَْعل اأْلَْرض ِمَ

ة َساِكَنة ثَابِتَة . ْم قَارَّ َذلُواًل َلُ

ا  َلَ َجَعلََها  َأْي  َأْوتَاًداڃ﴾  َباَل  ﴿َوٱجْلِ

َحتَّ  َوقَرََّرَها  َوثَبَّهَتَا  ا  ِبَ َأْرَساَها  َأْوتَاًدا 

َطِرب بَِمْن َعلهَْيَا . َسَكَنْت َولَْم ضَتْ

َوأُنَْث  َذكَرًا  يَْعِن  ڄ﴾  َأْزَواجًا  ﴿َوَخلَْقَنٰـُكْم 

ََّناُسل  الت َوَيُْصل  بِاآْلَخِر  ِمهْنَُما  كُّل  َّع  يَتََمت

ِمْن  لَُكْم  َخلََق  َأْن  آيَاته  َوِمْن  كََقْولِهِ"  بَِذلَِك 

َوَجَعَل  ِإلهَْيَا  لِتَْسُكنُوا  َأْزَواجًا  َأنْفُسُكْم 

بَيْنُكْم َمَودَّة َوَرْحَة.

قَاِطًعا  َأْي  ُسَباتًاڅ﴾  نَْوَمُكْم  ﴿َوَجَعلْنَا 

اء  ْعَ اأْلَ فَِإَنّ  بَْدان  اأْلَ لَِراَحةِ  لِلَْحرَكَةِ 

ااِلنْتَِشار  يِف  احْلَرَكَة  كَْثَة  ِمْن  تَِكّل  َواجْلََوارِح 

َوَسَكَن  َّيْل  الل َجاَء  فَِإَذا  الَْمَعاش  يِف  اِر  بِالهنَّ

َسَكَنْت احْلََركَات فَاْسرَتَاَحْت فََحَصَل النَّوْم 

َِّذي ِفيهِ َراَحة الَْبَدن َوالرُّوح َمًعا .  ال

النَّاس  يَْغَش  لَِباًساچ﴾ َأْي  َّيَْل  ٱل ﴿َوَجَعلَْنا 

ِإَذا يَْغَشاَها  َّيْل  َظاَلمه َوَسَواده كََما قَاَل " َوالل

ِحني  َأْو  َّيْل  الل لَبِْسَن  َّا  فمََل  : اِعر  الشَّ َوقَاَل   "

َبْت ... لَهُ ِمْن َحَذا آَذاهَنا َوهَُو َجانِح . َوقَاَل  َنَ

 " لَِباًسا  َّيْل  الل َوَجَعلَْنا   " تََعاىَل  قَْوله  يِف  قَتَاَدة 

َأْي َسَكنًا .

َاَر َمَعاًشا ڇ﴾ َأْي َجَعلَْناهُ  ﴿ َوَجَعلْنَا ٱلهنَّ

ِمْن  النَّاس  لَِيَتَمكَّن  يئًا   ُمِ ا   َنرِيّ قًا   ُمرْشِ

لمِْلََعاِش  َوالَْمِجء  َوالذَِّهاب  ِفيهِ  ََّصُّف  الت

َِّجاَرات َوَغرْي َذلَِك . ب َوالت ََّكسُّ َوالت

﴿َوبََنيْنَا فَْوقَُكـْم َسبًْعا ِشَداًداڊ﴾  يَْعِن 

ا  َواْرتََفاِعَ ِاتَِّساَعا  يِف  بْع  السَّ َمَوات  السَّ

بِالْكََواِكِب  َوتَْزيِيهنَا  َوِإتَْقاهَنا  َوِإحْكَاَما 

يَّاَرات . ََّوابِت َوالسَّ الث

ْمس  اجًا َوهَّاجًاڈ﴾ يَْعِن الَشّ ﴿َوَجَعلَْنا ِسَ

َضْوءَُها  يَتََوهََّج  َِّت  ال الَْعالِم  يع  مَجِ َعىَل  الُْمِنرَية 

أِلَهِْل اأْلَْرض كُلّهْم.

َّاجًاڌ﴾  َث َماءًا  ِت  ٰ ٱلُْمْعِصَ ِمَن  ﴿َوَأنَزلَْنا 

ات  الُْمْعِصَ  : َعبَّاس  ِابْن  َعْن  الَْعْويِفّ  قَاَل 

يح َوقَاَل ِابْن َأيِب َحاتِم ثََنا َأبُو َسِعيد ثََنا َأبُو  الِرّ

َعْن  اأْلَعَْمش  َعْن  ُسفَْيان  َعْن  احْلََفِرّي  َداُود 

َعبَّاس"  ِابْن  َعْن  ُجَبرْي  بْن  َسِعيد  َعْن  الِْمهْنَال 

َوكََذا  يَاح  الرِّ قَاَل   " ات  الُْمْعِصَ ِمْن  َوَأنَْزلَْنا 

َوالْكَلِْبّ  َوُمَقاتِل  َوقَتَاَدة  َوجُمَاِهد  ِعْكِرَمة  قَاَل 

يَاح  ا الرِّ َوَزيْد بْن َأْسَل َوابْنه َعبْد الرَّْحَٰـن ِإهنَّ

ِمْن  الَْمَطر  تَْستَِدرُّ  ا  َأهنَّ الَْقوْل  َهَذا  َوَمْعىَن 

ِابْن  َعْن  َطلَْحة  َأيِب  بْن  َعِلّ  َوقَاَل  َحاب  السَّ

َحاب َوكََذا  ات َأْي ِمْن السَّ َعبَّاس ِمْن الُْمْعِصَ

حَّاك  َوالَضّ الَْعالَِية  َوَأبُو  َأيًْضا  ِعْكِرَمة  قَاَل 

َواْخَتاَرهُ  َّوِْرّي  َوالث َأنَس  بْن  َوالرَّبِيع  َواحْلََسن 

َِّت  ال َحاب  الَسّ ِهَ  الَْفَرّاء  َوقَاَل  َجِرير  ِابْن 

َّب بِالَْمَطِر َولَْم تُْمِطر بَْعد . تَتََحل

﴿ لِّنُْخِرَج بِهِۦ َحبًّا َوَنَباتًا ڍ﴾ َأْي لِنُْخِرج 

 " الُْمَباَرك  الَنّاِفع  يِّب  اطَلّ الَْكثرِي  الَْماء  َذا  ِبَ

َأْي   " َوَنَباتًا   " نَْعام  َواأْلَ  ّ َناِسِ لِْلَ يُدََّخر  َحبّا" 

رًا  يُؤْكَل َرْطبًا . َخِ

َوَحَدائِق  بََساتنِي  َأْي  َألَْفافًا ڎ﴾   ٰــٍت  َوَجنَّ  ﴿ 

َوُطُعوم  ُمَْتِلَفة  َوَألَْوان  َعة  ُمَتَنِوّ ثََمَرات  ِمْن 

َوَرَوائِح ُمَتَفاِوتَة َوِإْن كَاَن َذلَِك يِف بُْقَعة َواِحَدة 

َذا قَاَل َوَجَنّات َألَْفافًا  ِمْن اأْلَْرض جُمَْتِمًعا َوِلَ

َوَهِذهِ  جُمَْتِمَعة  َألَْفافًا  َوَغرْيه  َعَبّاس  ِابْن  قَاَل 

ُمَتَجاوَِرات  ع  ِقَ اأْلَْرض  َويِف   " تََعاىَل  كََقْولِهِ 

ِصنَْوان  يل  َوَنِ َوَزْرع  َأعَْناب  ِمْن  َوَجَنّات 

ل  َونَُفِضّ َواِحد  بَِماٍء  يُْسَق  ِصنَْوان  َوَغرْي 

آَليَات  َذلَِك  يِف  ِإَنّ  اأْلُكُل  يِف  بَْعض  َعىَل  بَْعهَضا 

لَِقوٍْم يَْعِقلُوَن " .

ُيرِْب  ِميَقٰـتًاڏ﴾  كَاَن  ٱلَْفْصِل  يَوْمَ  ﴿ِإنَّ 



ْم اَل تَْقَنُطواْ ِمْن َرْحَةِ ٱهللِۚ فُواْ َعىَلٓ َأنْفهُِسِ َِّذيَن َأْسَ ﴿قُْل َيٰـِعَباِدَي ٱل

َِّحيـُم﴾ يعًۚا ِإنَّهُۥ هَُو ٱلَْغفُوُر ٱلر نُوَب مجَِ  ِإنَّ ٱهلَل يَْغِفُر الذُّ

إنسياب النص يف 
القطع الناقص

﴾
مُ 

َِّحيـ نُوَب مجَِيعًۚا ِإنَّهُۥ هَُو ٱْلَغُفوُر ٱلر ْم اَل تَقَْنُطواْ ِمْن َرْحَةِ ٱهللِۚ  ِإنَّ ٱهلَل يَْغِفُر الذُّ فُواْ َعىَلٓ أَنْفهُِسِ ْسَ
َ َِّذيَن أ َي ٱل

ُْل َيٰـعِبَادِ
﴿ق
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﷽

الَْعِظمِي ٽ  ٱلنََّبِإ  َعِن  ټ  يَتََسآَءلُوَن  َعمَّ 

َِّذي هُْم ِفيهِ ُمَْتِلفُوَن   ٿ كاَلَّ َسَيْعمَلُوَن ڀ ثُمَّ كاَلَّ  ٱل

َأْوتَاًدا  َباَل  ڂ َوٱجْلِ ٰـًدا  ِمَ ٱأْلَْرَض  َنَْعِل  َسَيْعمَلُوَن ځ َألَْم 

ڃ َوَخلَْقَنٰـُكْم َأْزَواجًا ڄ َوَجَعلْنَا نَْوَمُكْم ُسَباتًا څ َوَجَعلْنَا 

َاَر َمَعاًشا ڇ َوبََنيْنَا فَْوقَُكـْم َسبًْعا  َّيَْل لَِباًسا چ َوَجَعلْنَا ٱلهنَّ ٱل

ِت  ٰ اجًا َوهَّاجًا ڈ َوَأنَزلْنَا ِمَن ٱلُْمْعِصَ ِشَداًدا  ڊ َوَجَعلَْنا ِسَ

ٰــٍت  َوَجنَّ ڍ  َوَنَباتًا  َحبًّا  بِهِۦ  لِّنُْخِرَج  ڌ  َّاجًا  َث َماًءا  

ڏ  ِميَقٰـتًا  كَاَن  ٱلَْفْصِل  يَوْمَ  ِإنَّ  ڎ  َألَْفافًا 

وِر  ٱصلُّ ِف  يُنَفُخ  يَوْمَ 



﷽

َِّذي هُْم ِفيهِ ُمَْتِلفُوَن    َعمَّ يَتََسآَءلُوَن ټ َعِن ٱلنََّبِإ الَْعِظمِي ٽ ٱل

َنَْعِل  َسَيْعمَلُوَن ځ َألَْم  كاَلَّ  ڀ ثُمَّ  َسَيْعمَلُوَن  كاَلَّ  ٿ 

َأْزَواجًا  ڃ َوَخلَْقَنٰـُكْم  َأْوتَاًدا  َباَل  ڂ َوٱجْلِ ٰـًدا  ِمَ ٱأْلَْرَض 

َّيَْل لَِباًسا چ  ڄ َوَجَعلْنَا نَْوَمُكْم ُسَباتًا څ َوَجَعلْنَا ٱل

َاَر َمَعاًشا ڇ َوبََنيْنَا فَْوقَُكـْم َسبًْعا ِشَداًدا   َوَجَعلْنَا ٱلهنَّ

ِت َماًءا   ٰ اجًا َوهَّاجًا ڈ َوَأنَزلْنَا ِمَن ٱلُْمْعِصَ ڊ َوَجَعلَْنا ِسَ

ٰــٍت َألَْفافًا ڎ ِإنَّ  َّاجًا ڌ لِّنُْخِرَج بِهِۦ َحبًّا َوَنَباتًا ڍ َوَجنَّ َث

وِر فَتَأْتُوَن  يَوْمَ ٱلَْفْصِل كَاَن ِميَقٰـتًا ڏ يَوْمَ يُنَفُخ ِف ٱصلُّ

َباُل  ِت ٱْلِ َ بًا ڒ َوُسريِّ َمآءُ فَكَاَنْت َأبَْوٰ َأفَْواجًا ڐ َوفُِتَحـِت ٱلسَّ

نََّم كَاَنْت ِمرَْصاًدا ڔ لطِْلَّٰـِغنَي    ابًا ړ ِإنَّ َجَ فََكاَنْت َسَ

َواَل  بَرًْدا  ِفهيَا  يَُذوقُوَن  ږ الَّ  َأْحَقابًا  ِفهيَآ  َّٰـِبثنَِي  ڕ ل َٔآبًا  َمـ

ُْم كَانُواْ  اقًا ڙ َجَزآءً ِوفَاقًا ښ ِإهنَّ يًما َوَغسَّ َشـَرابًا ڗ ِإالَّ َحِ

ابًا � َوكُلَّ َشٍْء  بُواْ بِـَٔآيَٰـِتنَا ِكذَّ اَل يَْرُجوَن ِحَسابًا � َوكَـذَّ

َعَذابًا� ِإالَّ  َِّزيَدُكـْم   ن فَلَْن  � فَُذوقُواْ  ِكتَـٰـبًا  هُ  يْٰنَ َأْحَ
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إِنَّ لمِْلُتَِّقنَي َمَفازًا � َحَدآىَِٔق َوأَعَْنٰـبًا � َوكَوَاِعَب أَتْرَابًا � َوكَأًْسا 

ِمْن َربَِّك  دَِهاقًا � الَّ يَْسَمُعوَن ِفهيَا لَْغوًا َواَل ِكذَّابًا � َجزَآءً 

ٱلرَّْحَٰنِۖ  بَيهَْنَُما  َوَما  َوٱألَْرِض  ِت  َوٰ َمٰ ٱلسَّ رَِّبّ   � ِحَسابًا  اءً  َعَ

َكةُ َصفًّا ال  ىِٔ ـݞ َوٱلَْملـ ٱلرُّوُح  يَُقومُ  يَوْمَ  ابًا �  ال يَْمِلكُوَن ِمنْهُ ِخَ

  ۖ ُوَن ِإالَّ َمْن َأِذَن لَهُ ٱلرَّْحُٰن َوقَاَل َصَوابًا � َذلَِك ٱلَْيوْمُ ٱحْلَقُّ يَتَكمَلَّ

يَوْمَ  قَِريبًا  َعَذابًا  َأنَذْرَناكُْم  َّا  ِإن  � َمٔـابًا  ِإىَل َربِّهِ  ََذ  ٱتَّ َشآَء  فََمن 

يَنُظُر ٱلَْمرْءُ َما قَدََّمْت يََداهُ َويَُقوُل ٱلْكَاِفُر يَا لَيَْتِن كُنُت تُرَابًا�

﷽

ٰـِبَحٰـِت َسبًْحا  َوٱلنَّٰـزَِعٰـِت َغرْقًا ټ َوٱلنَّٰـِشَطٰـِت نَْشًطا ٽ َوٱلسَّ

تَْرُجُف  يَوْمَ  ځ  َأْمرًا  ِت  فَالُْمَدبَِّرٰ ڀ  َسبْقًا  ٰـِبَقٰـِت  فَالسَّ ٿ 

ڄ  َواِجَفةٌ  ٍذ  يَْوَمىِٔ قُلُوٌب  ڃ  ٱلرَّاِدفَةُ  تَتَْبُعهَا  ڂ   ٱلرَّاِجَفةُ 

ٱحْلَاِفَرةِ  ِف  لََمرُْدوُدوَن  َّا  َأِءن يَُقولُوَن  څ  َخٰـِشَعةٌ  ٰـرَُها  َأْبَ

ڊ  ةٌ  َخاِسَ كَرَّةٌ  ِإًذا  تِلَْك  قَالُواْ  ڇ  َرةً  ِ نَّ ٰـًما  ِعَ َّا  كُن َأِءَذا  چ 

أتَىٰـَك  َهْل  ڌ  اِهَرةِ  بِالسَّ هُْم  فَِإَذا  ڈ  وَِٰحَدةٌ  َزْجَرٌة  ِهَ  ََّما  فَِإن

ڎ ُطًوى  ٱلُْمَقدَِّس  بِٱلَْواِد  ُّهُ  َرب َناَدىٰهُ  ِإْذ  ڍ  ُموَسݞ  َحِديُث 
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