
 

 ُسوَرُة َسَبٍإ 
يمه ٱ   لَرِنَٰمۡحٱ  ّلَله ٱِمۡسِب    لرَحه

 
دُ ٱ َمح ه   ۡلح َ َوَما  لَسَمََٰوَٰته ٱَما ِفه  ۥَلُ  ََّلهيٱّلله

ۡرضه ٱِفه 
َ دُ ٱَوَلُ  ۡلح َمح َرةه  ٱِفه  ۡلح َوُهَو   ٓأۡلخه

َكهيمُ ٱ َبهيُ ٱ ۡلح
لَُم َما يَلهُج ِفه  ١ ۡلح  َيعح

ۡرضه ٱ
َ مهَن   يزَنهُل َوَما ََيحُرُج مهنحَها َوَما   ۡلح
ُرُج فهيَهاۚ َوُهَو  لَسَمآءه ٱ يمُ ٱَوَما َيعح  لرَحه
هيَنا   ََّلهينَ ٱَوَقاَل  ٢  لحَغُفورُ ٱ ت

ح
َكَفُرواْ ََل تَأ



َٰلهمه   لَساَعُة  ٱ هيََنُكمح َع ت
ح
 بَََلَٰ َوَرِّبه ََلَأ

قُلح
َغيحبه  ٱ
ُزُب َعنحُه مهثحَقاُل َذَرةٖ ِفه   لح ََل َيعح
ۡرضه ٱ َوََل ِفه  لَسَمََٰوَٰته ٱ

َ َغُر مهن   ۡلح صح
َ
َوََلٓ أ

بهنٖي  ََبُ إهََل ِفه كهَتَٰٖب مُّ كح
َ
هَك َوََلٓ أ َٰل  ٣َذ
زهَي  َجح ٰـَلهَحَٰته  ل ٱَءاَمُنواْ وََعمهلُواْ  ََّلهينَ ٱِّله  َص

ٞق َكرهيٞم  فهَرةٞ َورهزح ـٰٓئهَك لَُهم َمغح
ْولَ
ُ
  ٤أ
ْولَـٰٓ   ََّلهينَ ٱ وَ 

ُ
زهيَن أ َٰتهَنا ُمَعَٰجه ٓ َءاَي  ئهَك َسَعوح ِفه

ٞم  ّله
َ
ٍز أ  ََّلهينَ ٱَوَيَرى  ٥لَُهمح َعَذاٞب ِمهن ِرهجح

وتُواْ 
ُ
هَك ُهَو  ََّلهيٓ ٱ لحعهلحمَ ٱأ نزهَل إهَّلحَك مهن َرِب

ُ
أ



َقَ ٱ َرَٰطه  ۡلح ٓي إهََلَٰ صه ده َعزهيزه ٱَوَيهح
َمهيده ٱ  لح   ۡلح

َٰ   ََّلهينَ ٱَوَقاَل  ٦ َكَفُرواْ َهلح نَُدلُُّكمح لََعَ
ُتمح ُُكَ ُمَمَزٍق   إهَذارَُجٖل يُنَِبهُئُكمح  ُمِزهقح

يٍد   ِفه َخلحٖق َجده
فحََتَىَٰ لََعَ  ٧إهنَُكمح لَ

َ
أ

ههه  ّلَله ٱ م ب
َ
بًا أ ۗ  بَله   ۦَكذه َنُۢة ََل   ََّلهينَ ٱجه
ه  مهُنوَن ب َرةه ٱيُؤح َعَذابه ٱِفه  ٓأۡلخه

 لَضَلَٰله ٱ وَ  لح
َعهيده ٱ يههمح  ٨  ۡلح يحده

َ
َ أ اْ إهََلَٰ َما بنَيح فَلَمح يََروح

َ
أ

ۡرضه  ٱ وَ  لَسَمآءه ٱ َخلحَفُهم ِمهَن  َماوَ 
َ   ۡلح

ح
إهن نََشأ

هههُم  فح ب ۡرَض ٱََنحسه
َ يحههمح  ۡلح

قهطح َعلَ وح نُسح
َ
أ



ه  لَسَمآءه  ٱكهَسٗفا ِمهَن 
هَك ٓأَليَٗة ِلهُكِ َٰل إهَن ِفه َذ

نهيٖب  مهَنا  دَ ۥ ۞َولََقدح َءاتَيحَنا َداوُ   ٩َعبحٖد مُّ
ِوهّبه مَ 

َ
َباُل أ ٗٗل  َيَٰجه َ  ٱ وَ   ۥَعهُ فَضح ََلَا َلُ  لَطيح

َ
َوأ

يدَ ٱ َده نه  ١٠  ۡلح
َ
َملح ٱ أ رح ِفه  عح َسَٰبهَغَٰٖت َوقَِده

ده  ٱ ْ ٱ وَ  لََّسح َملُوا َملُوَن    عح هَما َتعح َصَٰلهًحا  إهِّنه ب
يٞ   هُسلَيحَمََٰن  ١١بَصه ٞر   لِرهيحَ ٱَول ُغُدوَُّها َشهح

َسلحَنا َلُ 
َ
ٞر  َوأ َ  ۥَوَرَواُحَها َشهح ره  ٱَعنيح قهطح

 لح
ِنه ٱَومهَن  ه

ههه  ۡلح نه َرِب
َ يََديحهه بهإهذح َمُل بنَيح  ۦ  َمن َيعح
قحهُ  رهنَا نُذه مح

َ
مهنح    َوَمن يَزهغح مهنحُهمح َعنح أ



َملُوَن َلُ  ١٢ لَسعهيه ٱَعَذابه  َما يََشآُء  ۥَيعح
َفاٖن كَ  ََوابه ٱمهن َمَحَٰرهيَب َوتََمَٰثهيَل وَجه

 ۡلح
َيٍَٰت   ْ ٱ َوُقُدورٖ َراسه َملُٓوا ٗرۚا   دَ ۥ َءاَل َداوُ  عح ُشكح

فَلََما  ١٣ لَشُكورُ ٱَوَقلهيٞل ِمهنح عهَبادهَي 
حَموحَت ٱقََضيحَنا َعلَيحهه  َ  ل ههه َما َدل ت َٰ َموح   ۦٓ ُهمح لََعَ

ۡرضه ٱإهََل َدآبَُة 
َ تَهُ  ۡلح

َ
ُكُل مهنَسأ

ح
فَلََما َخَر  ۥ  تَأ

نُّ ٱ تَبََيَنته  ه
لَُموَن   ۡلح ن لَوح ََكنُواْ َيعح

َ
  لحَغيحَب ٱأ
َعَذابه ٱَما َۡلهُثواْ ِفه 
ُمههنيه ٱ لح

ح لََقدح ََكَن  ١٤ ل
َكنهههمح َءايَةٞ  َجَنَتانه َعن هَسَبإٖ ِفه َمسح يَمهنٖي  ل



هُكمح وَ  قه َرِب َماٖل  ُُكُواْ مهن ِرهزح ْ ٱ وَشه ُكُروا  شح
ةٞ َطِيهَبةٞ َوَربٌّ َغُفورٞ  ۥۚ َلُ  َ

َرُضواْ  ١٥بَۡلح عح
َ
فَأ

يحههمح َسيحَل 
رحَسلحَنا َعلَ

َ
َعرهمه ٱفَأ

َوَبَدلحَنَُٰهم  لح
ثحٖل 
َ
ُكٍل ََخحٖط َوأ

ُ
ه َذَواََتح أ ََنتَيحههمح َجَنَتنيح ِبه

ءٖ ِمهن سه  رٖ قَلهيٖل وَََشح هَك َجَزيحَنَُٰهم  ١٦دح َٰل َذ
 نَُجَٰزهٓي إهََل 

ْ  َوَهلح هَما َكَفُروا  ١٧ لحَكُفورَ ٱب
 َ َناَبَٰ  َلته ٱ لحُقَرىٱوََجَعلحَنا بَيحَنُهمح َوَبنيح   َركح

نَا فهيَها  َ  ٱفهيَها قُٗرى َظَٰههَرٗة َوَقَدرح  لَسيح
يَاًما َءامهنهنَي 

َ
َ َوأ ُيواْ فهيَها َّلَاَله    ١٨سه



َفارهنَا َوَظلَُمٓواْ   سح
َ
َ أ َفَقالُواْ َرَبَنا َبَٰعهدح بنَيح
َحا
َ
نُفَسُهمح فََجَعلحَنَُٰهمح أ

َ
دهيَث َوَمَزقحَنَُٰهمح ُُكَ أ

ه َصَبارٖ  ُمَمَزٍق  إهَن ِفه 
هَك ٓأَلَيَٰٖت ِلهُكِ َٰل َذ

يحههمح إهبحلهيُس   ١٩َشُكورٖ  
َولََقدح َصَدَق َعلَ

مهنهنيَ ٱإهََل فَرهيٗقا ِمهَن  َتَبُعوُه ٱ فَ  ۥَظَنهُ  حُمؤح   ٢٠ ل
لََم   ۥَوَما ََكَن َلُ  َعح يحههم ِمهن ُسلحَطٍَٰن إهََل َله

َعلَ
ه  مهُن ب َرةه ٱَمن يُؤح ِفه َشِكٖ    امهَمنح ُهَو مهنحهَ  ٓأۡلخه

ٍء َحفهيٞظ  ه ََشح
َٰ ُُكِ ْ ٱقُله  ٢١َوَربَُّك لََعَ ُعوا  دح

ُتم ِمهن ُدونه  ََّلهينَ ٱ لهُكوَن ََل  ّلَله ٱ زََعمح  َيمح



ۡرضه ٱَوََل ِفه   لَسَمََٰوَٰته ٱمهثحَقاَل َذَرةٖ ِفه 
َ  ۡلح

ٖك َوَما َلُ  ح مهنحُهم ِمهن   ۥَوَما لَُهمح فهيههَما مهن ِشه
إهََل  ۥٓ عهنَدهُ  لَشَفََٰعةُ ٱ نَفعُ َوََل تَ  ٢٢َظههيٖ 

ذهَن َلُ 
َ
هَمنح أ هههمح  ۥۚ ل َحَتٰٓ إهَذا فُِزهَع َعن قُلُوب

ََق  ٱَذا قَاَل َربُُّكمح  قَالُواْ قَالُواْ َما َوُهَو    ۡلح
ُّ ٱ َعَله
َكبهيُ ٱ لح

زُقُُكم ِمهَن   ٢٣ لح ۞قُلح َمن يَرح
ۡرضه  ٱ وَ  لَسَمََٰوَٰته ٱ

َ ٓ ِإَونَ  ّلَلُ  ٱ قُله  ۡلح وح إهيَاُكمح  ا
َ
أ
بهنٖي  وح ِفه َضَلَٰٖل مُّ

َ
قُل ََل    ٢٤لََعََلَٰ ُهًدى أ

َنا َوََل  َرمح جح
َ
ـ َلُوَن َعَمآ أ ـ َُل َعَما  تُسح  نُسح



َملُوَن   َتُح  ٢٥َتعح قُلح ََيحَمُع بَيحَنَنا َربَُّنا ُثَم َيفح
ه  َِقه ٱ بَيحَنَنا ب

قُلح  ٢٦ لحَعلهيمُ ٱ لحَفَتاحُ ٱَوُهَو  ۡلح
ُرو 
َ
َ أ ههه  ََّلهينَ ٱ نه ُتم ب َقح

ۡلح
َ
ۚ بَلح ُهَو  ۦأ ََكَٓء  ّلََكَ ُِشَ

َعزهيزُ ٱ ّلَلُ ٱ
َكهيمُ ٱ لح رحسَ  ٢٧ ۡلح

َ
لحَنََٰك إهََل َوَمآ أ

ََثَ  كح
َ
َن أ يٗرا َوَلَٰكه ٗيا َونَذه ََكَٓفٗة ِلهلَناسه بَشه

لَُموَن   َلَاسه ٱ َوَيُقولُوَن َمَتَٰ َهََٰذا  ٢٨ََل َيعح
دُ ٱ حوَعح قهنَي  نُتمح إهن كُ  ل قُل َلُكم  ٢٩َصَٰده

ُروَن َعنحُه َساَعٗة َوََل  َتـ حخه ٖم ََل تَسح ِمهيَعاُد يَوح
ُموَن  ده َتقح َكَفُرواْ لَن   ََّلهينَ ٱ َوَقاَل  ٣٠تَسح



هَهََٰذا  مهَن ب ه  لحُقرحَءانه ٱنُّؤح َ يََديحههِۗ   ََّلهيٱَوََل ب بنَيح
ٰـَلهُمونَ ٱَولَوح تََرىٰٓ إهذه   ندَ َموحقُوفُوَن عه  لَظ

ُضُهمح إهََلَٰ َبعحٍض  ُع َبعح هههمح يَرحجه َل ٱَرِب  لحَقوح
ْ ٱ ََّلهينَ ٱَيُقوُل  عهُفوا ُتضح هََّلهيَن   سح ْ ٱل وا ََبُ َتكح  سح

مهنهنَي  نُتمح لَُكَنا ُمؤح
َ
ََلٓ أ   ََّلهينَ ٱ قَاَل  ٣١لَوح
ْ ٱ وا ََبُ َتكح هََّلهيَن  سح ْ ٱل عهُفٓوا ُتضح ََنحُن  سح

َ
أ

َنَُٰكمح َعنه  حُهَدىَٰ ٱَصَددح دَ بَ  ل إهذح َجآَءُكم   عح
حرهمهنَي 

  ََّلهينَ ٱَوَقاَل  ٣٢بَلح ُكنُتم ُّمُّ
ْ ٱ عهُفوا ُتضح هََّلهي سح ْ ٱَن ل وا ََبُ َتكح ُر  سح  َّلحله ٱبَلح َمكح



ه  َلََهاره ٱ وَ  ُفَر ب ن نَكح
َ
ُمُروَنَنآ أ

ح
 ّلَله ٱ إهذح تَأ

واْ  ۥٓ َوََنحَعَل َلُ  ََسُّ
َ
نَداٗداۚ َوأ

َ
وُ  َلََداَمةَ ٱأ

َ
ْ لََما َرأ  ا

َلََٰل ٱ وََجَعلحَنا   لحَعَذاَبۚ ٱ غح
َ َناقه  ۡلح عح

َ
ٓ أ  ََّلهينَ ٱِفه

نَ  ْ  َهلح َُيحَزوح َملُوَن   َكَفُروا إهََل َما ََكنُواْ َيعح
يٍر إهََل قَاَل   ٣٣ َيةٖ ِمهن نَذه رحَسلحَنا ِفه قَرح

َ
َوَمآ أ

ههه  ُتم ب
لح رحسه
ُ
هَمآ أ َفُوَهآ إهنَا ب   ٣٤َكَٰفهُروَن  ۦُمَتح

َلَٰٗدا َوَما ََنحُن  وح
َ
ََٰٗل َوأ َو مح

َ
ََثُ أ كح

َ
َوَقالُواْ ََنحُن أ
هنَي  هُمَعَذب  إهَن َرِّبه يَ  ٣٥ب

َق ٱبحُسُط قُلح  لِرهزح
ََثَ  كح

َ
َن أ ُر َوَلَٰكه ده هَمن يََشآُء َوَيقح  َلَاسه ٱ ل



لَُموَن  َٰلُُكمح َوََلٓ  ٣٦ََل َيعح َو مح
َ
َوَمآ أ

ه  َلَُٰدُكم ب وح
َ
ُتَقِرهُبُكمح عهنَدنَا ُزلحَِفٰٓ  َلته ٱأ

ْولَـٰٓئهَك لَُهمح 
ُ
إهََل َمنح َءاَمَن وََعمهَل َصَٰلهٗحا فَأ

عحفه ٱَجَزآُء  هَما َعمهلُواْ َوُهمح ِفه   لِضه ب
ٓ  ََّلهينَ ٱ وَ  ٣٧َءامهُنوَن  لحُغُرَفَٰته ٱ َن ِفه َعوح يَسح

ْولَـٰٓئهَك ِفه 
ُ
زهيَن أ َٰتهَنا ُمَعَٰجه َعَذابه ٱَءاَي

 لح
وَن   إهَن َرِّبه  ٣٨ُُمحََضُ

َق ٱيَبحُسُط  قُلح   لِرهزح
ه  هَمن يََشآُء مهنح عهَبادهه ُر َلُ  ۦل ده َوَمآ  ۥۚ َوَيقح

ءٖ َفُهَو َُيحلهُفهُ  ُتم ِمهن ََشح نَفقح
َ
ُ   ۥ  أ َوُهَو َخيح



َوَيوحَم ََيحُُشُُهمح ََجهيٗعا ُثَم َيُقوُل  ٣٩  لَرٰـزهقهنيَ ٱ
ُبُدوَن  َهـُٰٓؤََلٓءه إهيَاُكمح ََكنُواْ َيعح

َ
َملَـٰٓئهَكةه أ

هلح ل
هههم   ٤٠ َُّنا مهن ُدون نَت َوّله

َ
قَالُواْ ُسبحَحََٰنَك أ

ُبُدوَن بَلح َكَ  َن  ٱنُواْ َيعح ه
هههم  ۡلح ََثُُهم ب كح

َ
أ

مهُنوَن  ؤح َوحمَ ٱ فَ  ٤١مُّ لهُك َبعحُضُكمح  ّلح ََل َيمح
هََّلهيَن َظلَُمواْ  ا َوَنُقوُل ل ٗعا َوََل َضِٗ َعحٖض َنفح ۡله

هَها  َلته ٱ َلَاره ٱُذوقُواْ َعَذاَب  ُكنُتم ب
بُوَن  يحههمح َءاَيَٰ  ٤٢تَُكِذه

ُتَنا ِإَوَذا ُتتحََلَٰ َعلَ
ن  
َ
َبِيهَنَٰٖت قَالُواْ َما َهََٰذآ إهََل رَُجٞل يُرهيُد أ



ُبُد َءابَآؤُُكمح َوَقالُواْ   يَُصَدُكمح َعَما ََكَن َيعح
ۚى َوَقاَل  ََتٗ فح   ََّلهينَ ٱَما َهََٰذآ إهََلٓ إهفحٞك مُّ

ْ َكفَ  َحِقه لََما َجآَءُهمح إهنح َهََٰذآ إهََل  ُروا
هلح ل
بهنٞي  ٞر مُّ حح َوَمآ َءاَتيحَنَُٰهم ِمهن ُكُتٖب   ٤٣سه

َنآ إهَّلحههمح َقبحلََك مهن  
رحَسلح
َ
رُُسوَنَها  َوَمآ أ يَدح

يرٖ  مهن َقبحلهههمح َوَما   ََّلهينَ ٱَوَكَذَب  ٤٤نَذه
َشاَر َمآ َءاَتيحَنَٰهُ  فََكَذبُواْ رُُسَله   مح بَلَُغواْ مهعح

يه     ٤٥فََكيحَف ََكَن نَكه



عه 
َ
ه ۞قُلح إهَنَمآ أ َ ن َتُقوُمواْ ّلله

َ
َدةٍ  أ َٰحه هَو ُظُكم ب

بهُكم َمثحََنَٰ  هَصاحه ۚ َما ب
ْ ََٰدىَٰ ُثَم َتَتَفَكُروا َوفَُر

َ يََديح  يٞر َلُكم بنَيح َنٍة  إهنح ُهَو إهََل نَذه ِمهن جه
يٖد  ُُكم ِمهنح   ٤٦َعَذاٖب َشده َلح

َ
قُلح َما َسأ

رهَي إهََل لََعَ  جح
َ
رٖ َفُهَو لَُكمح  إهنح أ جح

َ
  ّلَله  ٱ أ

ءٖ َشههيٞد  ه ََشح
َٰ ُُكِ  إهَن َرِّبه   ٤٧َوُهَو لََعَ

قُلح
ه  ُف ب ذه َِقه ٱَيقح

ٰـَُم  ۡلح ُغُيوبه ٱَعَل
قُلح َجآَء   ٤٨ لح

َقُّ ٱ ُئ  ۡلح ُل ٱَوَما ُيبحده قُلح  ٤٩َوَما يُعهيُد  لحَبَٰطه
َٰ َنفحِسه  ِإَونه  لَلحُت إهن ضَ  لُّ لََعَ ضه

َ
فَإهَنَمآ أ



َتَديحُت ٱ ٓ  إهنَهُ فَبهَما  هح ٓ إهََلَ َرِّبه َسمهيٞع   ۥيُوِحه
 فَزهُعواْ فََٗل فَوحَت  ٥٠قَرهيٞب  

َولَوح تََرىٰٓ إهذح
ُذواْ مهن َمََكٖن قَرهيٖب  خه

ُ
َوَقالُٓواْ َءاَمَنا  ٥١َوأ
ههه  َّنَٰ لَُهُم  ۦب

َ
 ٥٢مهن َمََكنِۭ بَعهيٖد  ََلَناُوُش ٱَوأ

ههه  فُوَن مهن َقبحُل  َوَيقح  ۦ َوَقدح َكَفُرواْ ب ذه
ه  َغيحبه ٱب
يَل بَيحَنُهمح  ٥٣مهن َمََكنِۭ بَعهيٖد    لح وَحه

َياعهههم ِمهن  شح
َ
هأ َتُهوَن َكَما فُعهَل ب َ َما يَشح َوَبنيح

رهيبِۭ   ٥٤َقبحُلۚ إهَنُهمح ََكنُواْ ِفه َشِكٖ مُّ  
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