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Tarāwīh Raka c āt Allocation

Introduction
All praise is due to Allāh, the Lord of the Worlds.

He Most High says:

ترتيلا القراٰن ورتل
... and recite the Qur c ān with (tartīl) measured recitation. [73:4]

Sayyidunā  c Ali عنه الله رضي is reported to have said in relation to this verse:

الوقوف ومعرفة الحروف تجوید الترتیل
Tartīl means: tajwīd (correct pronunciation) of the letters and knowledge of the stops.

An important, though often neglected, aspect of the recitation of the Holy Book is that of الوقف (the stop) and الابتداء (the begin-
ning), as knowing these two, in relation to the verses of the Qur c ān, plays a big part in understanding its meanings.

To this end, and since many reciters may not be well versed in Arabic, this short booklet is an endeavour to ensure each rak c ah we
perform in our Tarāwīh prayer starts and ends at an appropriate place.

In deciding what / how much to allocate to each rak c ah, the following assumptions have been made:

• the complete recital of the Qur c ān will be completed in 29 nights (and not earlier)
• 20 raka c āt will be performed each night
• recitation in the first 4 nights will be 1 and a quarter juz each night (to make up the additional juz required)
• recitation in the remaining nights will be 1 juz per night

The following procedure was adopted:

• each waqf in each rak c ah must be تام (complete), i.e. not connected to what follows it in grammatical expression or meaning,
or, where not possible, (at the very least) كاف (sufficient), i.e. connected to what follows it in meaning but not in grammar

• some juz endings break the above rule so the last āyah for those nights have been adjusted accordingly
• where possible, each rak c ah within 2 units of prayer was kept as close to equal in length as was feasible

Note that this is one of many ways of allocating how much to recite in each rak c ah, and some may wish to adjust as they see fit.

I pray this is of benefit to the reader. If you do come across any anomalies, please let us know here.

May Allāh accept this small effort, and may He accept our siyām and qiyām in this blessed month of Ramadhān.

Abū Muhammad
Bolton, UK
Ramadhān 1441 / May 2020
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Tarāwīh Raka c āt Allocation

Night 1

TILL FROM RAK c AH

[2:20] قدير شيء كل علٰى الله إن ... كلما أبٰصرهم يخطف البرق يكاد [2:1] الم 1

[2:29] عليم شيء بكل وهو سٰموٰت سبع ... الأرض فى ما لكم خلق الذى هو [2:21] لعلكم... قبلكم من والذين خلقكم الذى ربكم اعبدوا الناس يٰأيها 2

[2:39] ٰخلدون فيها هم النار أصٰحب أولٰئك بـٔايٰتنا وكذبوا كفروا والذين [2:30] قالوا... خليفة الأرض فى جاعل إنى للملٰئكة ربك قال وإذ 3

[2:52] تشكرون لعلكم ٰذلك بعد من عنكم عفونا ثم [2:40] أوف... بعهدى وأوفوا عليكم أنعمت التى نعمتى اذكروا إسٰرءيل يٰبنى 4

[2:61] يعتدون وكانوا عصوا بما ٰذلك ... نصبر لن يٰموسٰى قلتم وإذ [2:53] تهتدون لعلكم والفرقان الكتٰب موسى اٰتينا وإذ 5

[2:71] يفعلون كادوا وما فذبحوها ... لا بقرة إنها يقول إنه قال [2:62] بالله... اٰمن من والٰصبـٔين والنٰصرٰى هادوا والذين اٰمنوا الذين إن 6

[2:82] ٰخلدون فيها هم الجنة أصٰحب أولٰئك الٰصلٰحت وعملوا اٰمنوا والذين [2:72] تكتمون كنتم ما مخرج والله فيها فاٰدرءتم نفسا قتلتم وإذ 7

[2:91] مؤمنين كنتم إن قبل من الله ... أنزل بما اٰمنوا لهم قيل وإذا [2:83] وبالوٰلدين... الله إلا تعبدون لا إسٰرءيل بنى ميثٰق أخذنا وإذ 8

[2:98] للكٰفرين عدو الله فٕان وميكٰىل ... وملٰئكته لله عدوا كان من [2:92] وأنتم... بعده من العجل اتخذتم ثم بالبينٰت موسٰى جاءكم ولقد 9

[2:103] يعلمون كانوا لو خير الله ... لمثوبة واتقوا اٰمنوا أنهم ولو [2:99] الفٰسقون إلا بها يكفر وما بينٰت اٰيٰت إليك أنزلنا ولقد 10

[2:112] يحزنون هم ولا عليهم خوف ولا ... وهو لله وجهه أسلم من بلٰى [2:104] وللكٰفرين... واسمعوا انظرنا وقولوا رٰعنا تقولوا لا اٰمنوا الذين يٰأيها 11

[2:119] الجحيم أصٰحب عن تسـٔل ولا ونذيرا بشيرا بالحق أرسلنٰك إنا [2:113] اليهود... ليست النٰصرٰى وقالت شيء علٰى النٰصرٰى ليست اليهود وقالت 12

[2:126] المصير وبئس النار عذاب إلٰى ... هٰذا اجعل رب إبرٰهۦم قال وإذ [2:120] قل... ملتهم تتبع حتٰى النٰصرٰى ولا اليهود عنك ترضٰى ولن 13

[2:136] مسلمون له ونحن منهم أحد بين ... أنزل وما بالله اٰمنا قولوا [2:127] منا... تقبل ربنا وإسٰمعيل البيت من القواعد إبرٰهۦم يرفع وإذ 14

[2:143] رحيم لرءوف بالناس الله إن ... لتكونوا وسطا أمة جعلنٰكم وكٰذلك [2:137] تولوا... وإن اهتدوا فقد به اٰمنتم ما بمثل اٰمنوا فٕان 15

[2:149] تعملون عما بغٰفل الله وما ... شطر وجهك فول خرجت حيث ومن [2:144] فول... ترضٰىها قبلة فلنولينك السماء فى وجهك تقلب نرٰى قد 16

[2:160] الرحيم التواب وأنا عليهم ... وبينوا وأصلحوا تابوا الذين إلا [2:150] ما... وحيث الحرام المسجد شطر وجهك فول خرجت حيث ومن 17

[2:167] النار من بٰخرجين هم وما عليهم ... لنا أن لو اتبعوا الذين وقال [2:161] الله... لعنة عليهم أولٰئك كفار وهم وماتوا كفروا الذين إن 18

[2:176] بعيد شقاق لفى الكتٰب فى اختلفوا ... الكتٰب نزل الله بأن ٰذلك [2:168] تتبعوا... ولا طيبا حلٰلا الأرض فى مما كلوا الناس يٰأيها 19

[2:182] رحيم غفور الله إن عليه إثم ... إثما أو جنفا موص من خاف فمن [2:177] البر... ولٰكن والمغرب المشرق قبل وجوهكم تولوا أن البر ليس 20
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Tarāwīh Raka c āt Allocation

Night 2

TILL FROM RAK c AH

[2:188] تعلمون وأنتم بالٕاثم الناس ... بينكم أموٰلكم تأكلوا ولا [2:183] الذين... على كتب كما الصيام عليكم كتب اٰمنوا الذين يٰأيها 1

[2:196] العقاب شديد الله أن واعلموا ... فٕان لله والعمرة الحج وأتموا [2:189] البر... وليس والحج للناس موٰقيت هى قل الأهلة عن يسـٔلونك 2

[2:203] تحشرون إليه أنكم واعلموا ... معدوٰدت أيام فى الله واذكروا [2:197] ولا... رفث فلا الحج فيهن فرض فمن معلومٰت أشهر الحج 3

[2:212] حساب بغير يشاء من يرزق والله ... الدنيا الحيوٰة كفروا للذين زين [2:204] الله... ويشهد الدنيا الحيوٰة فى قوله يعجبك من الناس ومن 4

[2:218] رحيم غفور والله الله رحمت ... هاجروا والذين اٰمنوا الذين إن [2:213] وأنزل... ومنذرين مبشرين النبيۦن الله فبعث وٰحدة أمة الناس كان 5

[2:225] حليم غفور والله قلوبكم كسبت ... فى باللغو الله يؤاخذكم لا [2:219] للناس... ومنٰفع كبير إثم فيهما قل والميسر الخمر عن يسـٔلونك 6

[2:230] يعلمون لقوم يبينها الله حدود ... بعد من له تحل فلا طلقها فٕان [2:226] فٕان... فاءو فٕان أشهر أربعة تربص نسائهم من يؤلون للذين 7

[2:234] خبير تعملون بما والله بالمعروف ... ويذرون منكم يتوفون والذين [2:231] بمعروف... سرحوهن أو بمعروف فأمسكوهن أجلهن فبلغن النساء طلقتم وإذا 8

[2:237] بصير تعملون بما الله إن بينكم ... تمسوهن أن قبل من طلقتموهن وإن [2:235] أو... النساء خطبة من به عرضتم فيما عليكم جناح ولا 9

[2:242] تعقلون لعلكم اٰيٰته لكم الله يبين كٰذلك [2:238] قٰنتين لله وقوموا الوسطٰى والصلوٰة الصلوٰت على ٰحفظوا 10

[2:248] مؤمنين كنتم إن لكم لاٰية ... ملكه اٰية إن نبيهم لهم وقال [2:243] حذر... ألوف وهم ديٰرهم من خرجوا الذين إلى تر ألم 11

[2:253] يريد ما يفعل الله ولٰكن اقتتلوا ... علٰى بعضهم فضلنا الرسل تلك [2:249] فمن... بنهر مبتليكم الله إن قال بالجنود طالوت فصل فلما 12

[2:259] قدير شيء كل علٰى الله أن ... وهى قرية علٰى مر كالذى أو [2:254] يأتى... أن قبل من رزقنٰكم مما أنفقوا اٰمنوا الذين يٰأيها 13

[2:266] تتفكرون لعلكم الاٰيٰت لكم ... جنة له تكون أن أحدكم أيود [2:260] أولم... قال الموتٰى تحى كيف أرنى رب إبرٰهۦم قال وإذ 14

[2:273] عليم به الله فٕان خير من تنفقوا ... سبيل فى أحصروا الذين للفقراء [2:267] أخرجنا... ومما كسبتم ما طيٰبت من أنفقوا اٰمنوا الذين يٰأيها 15

[2:281] يظلمون لا وهم كسبت ما نفس ... إلى فيه ترجعون يوما واتقوا [2:274] عند... أجرهم فلهم وعلانية سرا والنهار باليل أموٰلهم ينفقون الذين 16

[2:282] عليم شيء بكل والله الله ويعلمكم ... تداينتم إذا اٰمنوا الذين يٰأيها 17

[2:286] الكٰفرين القوم على فانصرنا ... وسعها إلا نفسا الله يكلف لا [2:283] فٕان... مقبوضة فرهٰن كاتبا تجدوا ولم سفر علٰى كنتم وإن 18

[3:12] المهاد وبئس جهنم إلٰى وتحشرون ستغلبون كفروا للذين قل [3:1] الم 19

[3:20] بالعباد بصير والله البلٰغ ... وجهى أسلمت فقل حاجوك فٕان [3:13] فى... تقٰتل فئة التقتا فئتين فى اٰية لكم كان قد 20
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Tarāwīh Raka c āt Allocation

Night 3

TILL FROM RAK c AH

[3:28] المصير الله وإلى نفسه الله ... الكٰفرين المؤمنون يتخذ لا [3:21] ويقتلون... حق بغير النبيۦن ويقتلون الله بـٔايٰت يكفرون الذين إن 1

[3:37] حساب بغير يشاء من يرزق الله ... وأنبتها حسن بقبول ربها فتقبلها [3:29] الله... يعلمه تبدوه أو صدوركم فى ما تخفوا إن قل 2

[3:44] يختصمون إذ لديهم كنت وما ... نوحيه الغيب أنباء من ٰذلك [3:38] لدنك... من لى هب رب قال ربه زكريا دعا هنالك 3

[3:51] مستقيم صرٰط هٰذا فاعبدوه وربكم ربى الله إن [3:45] اسمه... منه بكلمة يبشرك الله إن يٰمريم الملٰئكة قالت إذ 4

[3:63] بالمفسدين عليم الله فٕان تولوا فٕان [3:52] الله... إلى أنصارى من قال الكفر منهم عيسٰى أحس فلما 5

[3:74] العظيم الفضل ذو والله يشاء من برحمته يختص [3:64] ألا... وبينكم بيننا سواء كلمة إلٰى تعالوا الكتٰب يٰأهل قل 6

[3:80] مسلمون أنتم إذ بعد بالكفر ... الملٰئكة تتخذوا أن يأمركم ولا [3:75] ومنهم... إليك يؤده بقنطار تأمنه إن من الكتٰب أهل ومن 7

[3:89] رحيم غفور الله فٕان وأصلحوا ... ٰذلك بعد من تابوا الذين إلا [3:81] وحكمة... كتٰب من اٰتيتكم لما النبيۦن ميثٰق الله أخذ وإذ 8

[3:99] تعملون عما بغٰفل الله وما ... تصدون لم الكتٰب يٰأهل قل [3:90] تقبل... لن كفرا ازدادوا ثم إيٰمنهم بعد كفروا الذين إن 9

[3:109] الأمور ترجع الله وإلى الأرض ... فى وما السٰموٰت فى ما ولله [3:100] الكتٰب... أوتوا الذين من فريقا تطيعوا إن اٰمنوا الذين يٰأيها 10

[3:115] بالمتقين عليم والله يكفروه فلن خير من يفعلوا وما [3:110] المنكر... عن وتنهون بالمعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خير كنتم 11

[3:120] محيط يعملون بما الله إن شيـٔا ... وإن تسؤهم حسنة تمسسكم إن [3:116] من... أولٰدهم ولا أموٰلهم عنهم تغنى لن كفروا الذين إن 12

[3:136] العٰملين أجر ونعم فيها ٰخلدين ... ربهم من مغفرة جزاؤهم أولٰئك [3:121] سميع... والله للقتال مقٰعد المؤمنين تبوئ أهلك من غدوت وإذ 13

[3:148] المحسنين يحب والله الاٰخرة ثواب وحسن الدنيا ثواب الله فـٔاتٰىهم [3:137] كيف... فانظروا الأرض فى فسيروا سنن قبلكم من خلت قد 14

[3:154] الصدور بذات عليم والله قلوبكم ... الغم بعد من عليكم أنزل ثم [3:149] أعقٰبكم... علٰى يردوكم كفروا الذين تطيعوا إن اٰمنوا الذين يٰأيها 15

[3:164] مبين ضلٰل لفى قبل من كانوا ... المؤمنين على الله من لقد [3:155] الشيطٰن... استزلهم إنما الجمعان التقى يوم منكم تولوا الذين إن 16

[3:171] المؤمنين أجر يضيع لا الله ... وفضل الله من بنعمة يستبشرون [3:165] قل... هٰذا أنٰى قلتم مثليها أصبتم قد مصيبة أٰصبتكم أولما 17

[3:179] عظيم أجر فلكم وتتقوا تؤمنوا ... المؤمنين ليذر الله كان ما [3:172] للذين... القرح أصابهم ما بعد من والرسول لله استجابوا الذين 18

[3:189] قدير شيء كل علٰى والله والأرض السٰموٰت ملك ولله [3:180] هو... فضله من الله اٰتٰىهم بما يبخلون الذين يحسبن ولا 19

[3:200] تفلحون لعلكم الله واتقوا ورابطوا وصابروا اصبروا اٰمنوا الذين يٰأيها [3:190] لأولى... لاٰيٰت والنهار اليل واختلٰف والأرض السٰموٰت خلق فى إن 20
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Tarāwīh Raka c āt Allocation

Night 4

TILL FROM RAK c AH

[4:6] حسيبا بالله وكفٰى عليهم فأشهدوا ... إذا حتٰى اليتٰمٰى وابتلوا [4:1] وخلق... وٰحدة نفس من خلقكم الذى ربكم اتقوا الناس يٰأيها 1

[4:11] حكيما عليما كان الله إن الله ... للذكر أولٰدكم فى الله يوصيكم [4:7] ترك... مما نصيب وللنساء والأقربون الوٰلدان ترك مما نصيب للرجال 2

[4:16] رحيما توابا كان الله إن عنهما ... فـٔاذوهما منكم يأتٰينها والذان [4:12] ولد... لهن يكن لم إن أزوٰجكم ترك ما نصف ولكم 3

[4:22] سبيلا وساء ومقتا فٰحشة كان ... اٰباؤكم نكح ما تنكحوا ولا [4:17] يتوبون... ثم بجٰهلة السوء يعملون للذين الله على التوبة إنما 4

[4:25] رحيم غفور والله لكم خير تصبروا ... أن طولا منكم يستطع لم ومن [4:23] وبنات... الأخ وبنات وٰخلٰتكم وعٰمتكم وأخوٰتكم وبناتكم أمٰهتكم عليكم حرمت 5

[4:33] شهيدا شيء كل علٰى كان الله ... ترك مما موٰلى جعلنا ولكل [4:26] ويتوب... قبلكم من الذين سنن ويهديكم لكم ليبين الله يريد 6

[4:39] عليما بهم الله وكان الله ... بالله اٰمنوا لو عليهم وماذا [4:34] بعض... علٰى بعضهم الله فضل بما النساء على قوٰمون الرجال 7

[4:46] قليلا إلا يؤمنون فلا بكفرهم ... الكلم يحرفون هادوا الذين من [4:40] يٰضعفها... حسنة تك وإن ذرة مثقال يظلم لا الله إن 8

[4:56] حكيما عزيزا كان الله إن العذاب ... بـٔايٰتنا كفروا الذين إن [4:47] معكم... لما مصدقا نزلنا بما اٰمنوا الكتٰب أوتوا الذين يٰأيها 9

[4:63] بليغا قولا أنفسهم فى لهم ... ما الله يعلم الذين أولٰئك [4:57] الأنٰهر... تحتها من تجرى جنٰت سندخلهم الٰصلٰحت وعملوا اٰمنوا والذين 10

[4:76] ضعيفا كان الشيطٰن كيد إن ... سبيل فى يقٰتلون اٰمنوا الذين [4:64] أنهم... ولو الله بٕاذن ليطاع إلا رسول من أرسلنا وما 11

[4:84] تنكيلا وأشد بأسا أشد والله ... تكلف لا الله سبيل فى فقٰتل [4:77] الصلوٰة... وأقيموا أيديكم كفوا لهم قيل الذين إلى تر ألم 12

[4:91] مبينا سلطٰنا عليهم لكم جعلنا ... يأمنوكم أن يريدون اٰخرين ستجدون [4:85] يشفع... ومن منها نصيب له يكن حسنة شفٰعة يشفع من 13

[4:96] رحيما غفورا الله وكان ورحمة ومغفرة منه درٰجت [4:92] قتل... ومن خطـٔا إلا مؤمنا يقتل أن لمؤمن كان وما 14

[4:101] مبينا عدوا لكم كانوا الكٰفرين ... فليس الأرض فى ضربتم وإذا [4:97] قالوا... كنتم فيم قالوا أنفسهم ظالمى الملٰئكة توفٰىهم الذين إن 15

[4:104] حكيما عليما الله وكان يرجون ... القوم ابتغاء فى تهنوا ولا [4:102] معك... منهم طائفة فلتقم الصلوٰة لهم فأقمت فيهم كنت وإذا 16

[4:115] مصيرا وساءت جهنم ونصله تولٰى ... ما بعد من الرسول يشاقق ومن [4:105] أرىٰك... بما الناس بين لتحكم بالحق الكتٰب إليك أنزلنا إنا 17

[4:127] عليما به كان الله فٕان خير ... الله قل النساء فى ويستفتونك [4:116] دون... ما ويغفر به يشرك أن يغفر لا الله إن 18

[4:136] بعيدا ضلٰلا ضل فقد الاٰخر ... اٰمنوا اٰمنوا الذين يٰأيها [4:128] جناح... فلا إعراضا أو نشوزا بعلها من خافت امرأة وإن 19

[4:147] عليما شاكرا الله وكان واٰمنتم ... شكرتم إن بعذابكم الله يفعل ما [4:137] ثم... كفروا ثم اٰمنوا ثم كفروا ثم اٰمنوا الذين إن 20
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[4:154] غليظا ميثٰقا منهم وأخذنا ... بميثٰقهم الطور فوقهم ورفعنا [4:148] ظلم... من إلا القول من بالسوء الجهر الله يحب لا 1

[4:162] عظيما أجرا سنؤتيهم أولٰئك ... منهم العلم فى الرٰسخون لٰكن [4:155] حق... بغير الأنبياء وقتلهم الله بـٔايٰت وكفرهم ميثٰقهم نقضهم فبما 2

[4:171] وكيلا بالله وكفٰى الأرض فى ... فى تغلوا لا الكتٰب يٰأهل [4:163] بعده... من والنبيۦن نوح إلٰى أوحينا كما إليك أوحينا إنا 3

[4:176] عليم شيء بكل والله تضلوا ... فى يفتيكم الله قل يستفتونك [4:172] المقربون... الملٰئكة ولا لله عبدا يكون أن المسيح يستنكف لن 4

[5:3] رحيم غفور الله فٕان لٕاثم متجانف ... ولحم والدم الميتة عليكم حرمت [5:1] إلا... الأنعٰم بهيمة لكم أحلت بالعقود أوفوا اٰمنوا الذين يٰأيها 5

[5:7] الصدور بذات عليم الله إن ... وميثٰقه عليكم الله نعمة واذكروا [5:4] علمتم... وما الطيٰبت لكم أحل قل لهم أحل ماذا يسـٔلونك 6

[5:13] المحسنين يحب الله إن واصفح ... لعنٰهم ميثٰقهم نقضهم فبما [5:8] يجرمنكم... ولا بالقسط شهداء لله قوٰمين كونوا اٰمنوا الذين يٰأيها 7

[5:18] المصير وإليه بينهما وما والأرض ... نحن والنٰصرٰى اليهود وقالت [5:14] مما... حظا فنسوا ميثٰقهم أخذنا نٰصرٰى إنا قالوا الذين ومن 8

[5:26] الفٰسقين القوم على تأس فلا ... أربعين عليهم محرمة فٕانها قال [5:19] من... فترة علٰى لكم يبين رسولنا جاءكم قد الكتٰب يٰأهل 9

[5:32] لمسرفون الأرض فى ٰذلك بعد ... بنى علٰى كتبنا ٰذلك أجل من [5:27] فتقبل... قربانا قربا إذ بالحق اٰدم ابنى نبأ عليهم واتل 10

[5:40] قدير شيء كل علٰى والله يشاء ... السٰموٰت ملك له الله أن تعلم ألم [5:33] فسادا... الأرض فى ويسعون ورسوله الله يحاربون الذين جٰزؤ۟ا إنما 11

[5:43] بالمؤمنين أولٰئك وما ٰذلك ... التورىٰة وعندهم يحكمونك وكيف [5:41] الذين... من الكفر فى يٰسرعون الذين يحزنك لا الرسول يٰأيها 12

[5:47] الفٰسقون هم فأولٰئك الله ... أنزل بما الٕانجيل أهل وليحكم [5:44] الذين... النبيون بها يحكم ونور هدى فيها التورىٰة أنزلنا إنا 13

[5:50] يوقنون لقوم حكما الله من أحسن ومن يبغون الٰجهلية أفحكم [5:48] الكتٰب... من يديه بين لما مصدقا بالحق الكتٰب إليك وأنزلنا 14

[5:56] الغٰلبون هم الله حزب فٕان ... والذين ورسوله الله يتول ومن [5:51] أولياء... بعضهم أولياء والنٰصرٰى اليهود تتخذوا لا اٰمنوا الذين يٰأيها 15

[5:63] يصنعون كانوا ما لبئس السحت ... والأحبار الربٰنيون ينهٰىهم لولا [5:57] ولعبا... هزوا دينكم اتخذوا الذين تتخذوا لا اٰمنوا الذين يٰأيها 16

[5:66] يعملون ما ساء منهم وكثير ... التورىٰة أقاموا أنهم ولو [5:64] قالوا... بما ولعنوا أيديهم غلت مغلولة الله يد اليهود وقالت 17

[5:71] يعملون بما بصير والله منهم ... فعموا فتنة تكون ألا وحسبوا [5:67] لم... وإن ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول يٰأيها 18

[5:76] العليم السميع هو والله نفعا ... ما الله دون من أتعبدون قل [5:72] مريم... ابن المسيح هو الله إن قالوا الذين كفر لقد 19

[5:81] فٰسقون منهم كثيرا ولٰكن أولياء ... والنبى بالله يؤمنون كانوا ولو [5:77] ولا... الحق غير دينكم فى تغلوا لا الكتٰب يٰأهل قل 20
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[5:89] تشكرون لعلكم اٰيٰته لكم الله ... فى باللغو الله يؤاخذكم لا [5:82] ولتجدن... أشركوا والذين اليهود اٰمنوا للذين عٰدوة الناس أشد لتجدن 1

[5:95] انتقام ذو عزيز والله منه ... تقتلوا لا اٰمنوا الذين يٰأيها [5:90] من... رجس والأزلٰم والأنصاب والميسر الخمر إنما اٰمنوا الذين يٰأيها 2

[5:104] يهتدون ولا شيـٔا يعلمون لا ... إلٰى تعالوا لهم قيل وإذا [5:96] عليكم... وحرم وللسيارة لكم متٰعا وطعامه البحر صيد لكم أحل 3

[5:109] الغيوب علٰم أنت إنك لنا علم ... فيقول الرسل الله يجمع يوم [5:105] إذا... ضل من يضركم لا أنفسكم عليكم اٰمنوا الذين يٰأيها 4

[5:115] العٰلمين من أحدا أعذبه لا ... عليكم منزلها إنى الله قال [5:110] وعلٰى... عليك نعمتى اذكر مريم ابن يٰعيسى الله قال إذ 5

[5:120] قدير شيء كل علٰى وهو فيهن ... وما والأرض السٰموٰت ملك لله [5:116] اتخذونى... للناس قلت ءأنت مريم ابن يٰعيسى الله قال وإذ 6

[6:10] يستهزءون به كانوا ما منهم ... قبلك من برسل استهزئ ولقد [6:1] ثم... والنور الظلٰمت وجعل والأرض السٰموٰت خلق الذى لله الحمد 7

[6:20] يؤمنون لا فهم أنفسهم خسروا ... يعرفونه الكتٰب اٰتينٰهم الذين [6:11] المكذبين عٰقبة كان كيف انظروا ثم الأرض فى سيروا قل 8

[6:31] يزرون ما ساء ألا ظهورهم علٰى ... بلقاء كذبوا الذين خسر قد [6:21] بـٔايٰته... كذب أو كذبا الله على افترٰى ممن أظلم ومن 9

[6:41] تشركون ما وتنسون شاء إن إليه ... تدعون ما فيكشف تدعون إياه بل [6:32] للذين... خير الاٰخرة وللدار ولهو لعب إلا الدنيا الحيوٰة وما 10

[6:49] يفسقون كانوا بما العذاب يمسهم بـٔايٰتنا كذبوا والذين [6:42] لعلهم... والضراء بالبأساء فأخذنٰهم قبلك من أمم إلٰى أرسلنا ولقد 11

[6:55] المجرمين سبيل ولتستبين الاٰيٰت نفصل وكٰذلك [6:50] الغيب... أعلم ولا الله خزائن عندى لكم أقول لا قل 12

[6:67] تعلمون وسوف مستقر نبٕا لكل [6:56] الله... دون من تدعون الذين أعبد أن نهيت إنى قل 13

[6:73] الخبير الحكيم وهو والشٰهدة ... والأرض السٰموٰت خلق الذى وهو [6:68] يخوضوا... حتٰى عنهم فأعرض اٰيٰتنا فى يخوضون الذين رأيت وإذا 14

[6:82] مهتدون وهم الأمن لهم أولٰئك ... إيٰمنهم يلبسوا ولم اٰمنوا الذين [6:74] أرىٰك... إنى اٰلهة أصناما أتتخذ اٰزر لأبيه إبرٰهيم قال وإذ 15

[6:90] للعٰلمين ذكرٰى إلا هو إن ... فبهدىٰهم الله هدى الذين أولٰئك [6:83] نشاء... من درٰجت نرفع قومه علٰى إبرٰهيم اٰتينٰها حجتنا وتلك 16

[6:93] تستكبرون اٰيٰته عن وكنتم ... الله على افترٰى ممن أظلم ومن [6:91] الله... أنزل ما قالوا إذ قدره حق الله قدروا وما 17

[6:98] يفقهون لقوم الاٰيٰت فصلنا ... وٰحدة نفس من أنشأكم الذى وهو [6:94] خولنٰكم... ما وتركتم مرة أول خلقنٰكم كما فرٰدٰى جئتمونا ولقد 18

[6:104] بحفيظ عليكم أن۠ا وما فعليها ... فمن ربكم من بصائر جاءكم قد [6:99] كل... نبات به فأخرجنا ماء السماء من أنزل الذى وهو 19

[6:111] يجهلون أكثرهم ولٰكن الله ... الملٰئكة إليهم نزلنا أننا ولو [6:105] يعلمون لقوم ولنبينه درست وليقولوا الاٰيٰت نصرف وكٰذلك 20
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[6:121] لمشركون إنكم أطعتموهم وإن ... اسم يذكر لم مما تأكلوا ولا [6:112] بعضهم... يوحى والجن الٕانس شٰيطين عدوا نبى لكل جعلنا وكٰذلك 1

[6:129] يكسبون كانوا بما بعضا الظٰلمين بعض نولى وكٰذلك [6:122] فى... به يمشى نورا له وجعلنا فأحيينٰه ميتا كان أومن 2

[6:136] يحكمون ما ساء شركائهم إلٰى ... الحرث من ذرأ مما لله وجعلوا [6:130] اٰيٰتى... عليكم يقصون منكم رسل يأتكم ألم والٕانس الجن يٰمعشر 3

[6:140] مهتدين كانوا وما ضلوا قد ... أولٰدهم قتلوا الذين خسر قد [6:137] وليلبسوا... ليردوهم شركاؤهم أولٰدهم قتل المشركين من لكثير زين وكٰذلك 4

[6:145] رحيم غفور ربك فٕان عاد ولا ... إلى أوحى ما فى أجد لا قل [6:141] مختلفا... والزرع والنخل معروٰشت وغير معروٰشت جنٰت أنشأ الذى وهو 5

[6:151] تعقلون لعلكم به وصٰىكم ٰذلكم ... ربكم حرم ما أتل تعالوا قل [6:146] والغنم... البقر ومن ظفر ذى كل حرمنا هادوا الذين وعلى 6

[6:154] يؤمنون ربهم بلقاء لعلهم ورحمة ... تماما الكتٰب موسى اٰتينا ثم [6:152] يبلغ... حتٰى أحسن هى بالتى إلا اليتيم مال تقربوا ولا 7

[6:159] يفعلون كانوا بما ينبئهم ثم ... وكانوا دينهم فرقوا الذين إن [6:155] ترحمون لعلكم واتقوا فاتبعوه مبارك أنزلنٰه كتٰب وهٰذا 8

[6:165] رحيم لغفور وإنه العقاب سريع ... الأرض خلٰئف جعلكم الذى وهو [6:160] فلا... بالسيئة جاء ومن أمثالها عشر فله بالحسنة جاء من 9

[7:10] تشكرون ما قليلا معٰيش فيها ... وجعلنا الأرض فى مكنٰكم ولقد [7:1] المص 10

[7:18] أجمعين منكم جهنم لأملأن منهم ... مدحورا مذءوما منها اخرج قال [7:11] فسجدوا... لاٰدم اسجدوا للملٰئكة قلنا ثم صورنٰكم ثم خلقنٰكم ولقد 11

[7:25] تخرجون ومنها تموتون وفيها تحيون فيها قال [7:19] ولا... شئتما حيث من فكلا الجنة وزوجك أنت اسكن ويٰـٔادم 12

[7:31] المسرفين يحب لا إنه تسرفوا ... عند زينتكم خذوا اٰدم يٰبنى [7:26] ولباس... وريشا سوءٰتكم يوٰرى لباسا عليكم أنزلنا قد اٰدم يٰبنى 13

[7:36] ٰخلدون فيها هم النار أصٰحب ... واستكبروا بـٔايٰتنا كذبوا والذين [7:32] من... والطيٰبت لعباده أخرج التى الله زينة حرم من قل 14

[7:41] الظٰلمين نجزى وكٰذلك غواش فوقهم ومن مهاد جهنم من لهم [7:37] بـٔايٰته... كذب أو كذبا الله على افترٰى ممن أظلم فمن 15

[7:47] الظٰلمين القوم مع تجعلنا ... أصٰحب تلقاء أبٰصرهم صرفت وإذا [7:42] أولٰئك... وسعها إلا نفسا نكلف لا الٰصلٰحت وعملوا اٰمنوا والذين 16

[7:53] يفترون كانوا ما عنهم وضل ... يوم تأويله إلا ينظرون هل [7:48] عنكم... أغنٰى ما قالوا بسيمٰىهم يعرفونهم رجالا الأعراف أصٰحب ونادٰى 17

[7:58] يشكرون لقوم الاٰيٰت نصرف ... بٕاذن نباته يخرج الطيب والبلد [7:54] أيام... ستة فى والأرض السٰموٰت خلق الذى الله ربكم إن 18

[7:72] مؤمنين كانوا وما بـٔايٰتنا ... برحمة معه والذين فأنجينٰه [7:59] ما... الله اعبدوا يٰقوم فقال قومه إلٰى نوحا أرسلنا لقد 19

[7:84] المجرمين عٰقبة كان كيف فانظر مطرا عليهم وأمطرنا [7:73] لكم... ما الله اعبدوا يٰقوم قال ٰصلحا أخاهم ثمود وإلٰى 20
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[7:93] كٰفرين قوم علٰى اٰسٰى فكيف ... لقد يٰقوم وقال عنهم فتولٰى [7:85] لكم... ما الله اعبدوا يٰقوم قال شعيبا أخاهم مدين وإلٰى 1

[7:108] للنٰظرين بيضاء هى فٕاذا يده ونزع [7:94] بالبأساء... أهلها أخذنا إلا نبى من قرية فى أرسلنا وما 2

[7:126] مسلمين وتوفنا صبرا علينا ... اٰمنا أن إلا منا تنقم وما [7:109] عليم لٰسحر هٰذا إن فرعون قوم من الملأ قال 3

[7:133] مجرمين قوما وكانوا فاستكبروا ... والجراد الطوفان عليهم فأرسلنا [7:127] فى... ليفسدوا وقومه موسٰى أتذر فرعون قوم من الملأ وقال 4

[7:141] عظيم ربكم من بلاء ٰذلكم وفى ... فرعون اٰل من أنجينٰكم وإذ [7:134] بما... ربك لنا ادع يٰموسى قالوا الرجز عليهم وقع ولما 5

[7:147] يعملون كانوا ما إلا يجزون ... ولقاء بـٔايٰتنا كذبوا والذين [7:142] أربعين... ربه ميقٰت فتم بعشر وأتممنٰها ليلة ثلٰثين موسٰى ووٰعدنا 6

[7:154] يرهبون لربهم هم للذين ورحمة ... أخذ الغضب موسى عن سكت ولما [7:148] له... جسدا عجلا حليهم من بعده من موسٰى قوم واتخذ 7

[7:157] المفلحون هم أولٰئك معه أنزل ... النبى الرسول يتبعون الذين [7:155] قال... الرجفة أخذتهم فلما لميقٰتنا رجلا سبعين قومه موسٰى واختار 8

[7:163] يفسقون كانوا بما نبلوهم كٰذلك ... كانت التى القرية عن وسـٔلهم [7:158] له... الذى جميعا إليكم الله رسول إنى الناس يٰأيها قل 9

[7:171] تتقون لعلكم فيه ما واذكروا ... كأنه فوقهم الجبل نتقنا وإذ [7:164] أو... مهلكهم الله قوما تعظون لم منهم أمة قالت وإذ 10

[7:178] الٰخسرون هم فأولٰئك يضلل ومن المهتدى فهو الله يهد من [7:172] وأشهدهم... ذريتهم ظهورهم من اٰدم بنى من ربك أخذ وإذ 11

[7:186] يعمهون طغٰينهم فى ويذرهم له هادى فلا الله يضلل من [7:179] لا... قلوب لهم والٕانس الجن من كثيرا لجهنم ذرأنا ولقد 12

[7:193] ٰصمتون أنتم أم أدعوتموهم ... لا الهدٰى إلى تدعوهم وإن [7:187] ربى... عند علمها إنما قل مرسٰىها أيان الساعة عن يسـٔلونك 13

[7:199] الٰجهلين عن وأعرض بالعرف وأمر العفو خذ [7:194] فليستجيبوا... فادعوهم أمثالكم عباد الله دون من تدعون الذين إن 14

[8:1] مؤمنين كنتم إن ورسوله الله ... الأنفال قل الأنفال عن يسـٔلونك [7:200] عليم سميع إنه بالله فاستعذ نزغ الشيطٰن من ينزغنك وإما 15

[8:10] حكيم عزيز الله إن الله عند ... ولتطمئن بشرٰى إلا الله جعله وما [8:2] تليت... وإذا قلوبهم وجلت الله ذكر إذا الذين المؤمنون إنما 16

[8:19] المؤمنين مع الله وأن كثرت ... الفتح جاءكم فقد تستفتحوا إن [8:11] ماء... السماء من عليكم وينزل منه أمنة النعاس يغشيكم إذ 17

[8:28] عظيم أجر عنده الله وأن فتنة وأولٰدكم أموٰلكم أنما واعلموا [8:20] وأنتم... عنه تولوا ولا ورسوله الله أطيعوا اٰمنوا الذين يٰأيها 18

[8:35] تكفرون كنتم بما العذاب فذوقوا ... البيت عند صلاتهم كان وما [8:29] ويكفر... فرقانا لكم يجعل الله تتقوا إن اٰمنوا الذين يٰأيها 19

[8:40] النصير ونعم المولٰى نعم مولٰىكم الله أن فاعلموا تولوا وإن [8:36] فسينفقونها... الله سبيل عن ليصدوا أموٰلهم ينفقون كفروا الذين إن 20
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[8:44] الأمور ترجع الله وإلى مفعولا ... فى التقيتم إذ يريكموهم وإذ [8:41] ولذى... وللرسول خمسه لله فأن شيء من غنمتم أنما واعلموا 1

[8:48] العقاب شديد والله الله أخاف ... أعٰملهم الشيطٰن لهم زين وإذ [8:45] كثيرا... الله واذكروا فاثبتوا فئة لقيتم إذا اٰمنوا الذين يٰأيها 2

[8:58] الخائنين يحب لا الله إن سواء ... فانبذ خيانة قوم من تخافن وإما [8:49] دينهم... هٰؤلاء غر مرض قلوبهم فى والذين المنٰفقون يقول إذ 3

[8:64] المؤمنين من اتبعك ومن الله حسبك النبى يٰأيها [8:59] يعجزون لا إنهم سبقوا كفروا الذين يحسبن ولا 4

[8:71] حكيم عليم والله منهم فأمكن ... خانوا فقد خيانتك يريدوا وإن [8:65] عشرون... منكم يكن إن القتال على المؤمنين حرض النبى يٰأيها 5

[8:75] عليم شيء بكل الله إن الله ... وهاجروا بعد من اٰمنوا والذين [8:72] الله... سبيل فى وأنفسهم بأموٰلهم وٰجهدوا وهاجروا اٰمنوا الذين إن 6

[9:11] يعلمون لقوم الاٰيٰت ونفصل ... الصلوٰة وأقاموا تابوا فٕان [9:1] المشركين من عٰهدتم الذين إلى ورسوله الله من براءة 7

[9:19] الظٰلمين القوم يهدى لا والله ... وعمارة الحاج سقاية أجعلتم [9:12] فقٰتلوا... دينكم فى وطعنوا عهدهم بعد من أيٰمنهم نكثوا وإن 8

[9:24] الفٰسقين القوم يهدى لا والله ... وأبناؤكم اٰباؤكم كان إن قل [9:20] أعظم... وأنفسهم بأموٰلهم الله سبيل فى وٰجهدوا وهاجروا اٰمنوا الذين 9

[9:29] ٰصغرون وهم يد عن الجزية يعطوا ... بالله يؤمنون لا الذين قٰتلوا [9:25] أعجبتكم... إذ حنين ويوم كثيرة مواطن فى الله نصركم لقد 10

[9:37] الكٰفرين القوم يهدى لا والله ... الكفر فى زيادة النسيء إنما [9:30] الله... ابن المسيح النٰصرى وقالت الله ابن عزير اليهود وقالت 11

[9:42] لكٰذبون إنهم يعلم والله أنفسهم ... قاصدا وسفرا قريبا عرضا كان لو [9:38] فى... انفروا لكم قيل إذا لكم ما اٰمنوا الذين يٰأيها 12

[9:51] المؤمنون فليتوكل الله وعلى ... الله كتب ما إلا يصيبنا لن قل [9:43] الذين... لك يتبين حتٰى لهم أذنت لم عنك الله عفا 13

[9:59] رٰغبون الله إلى إنا ورسوله ... اٰتٰىهم ما رضوا أنهم ولو [9:52] بكم... نتربص ونحن الحسنيين إحدى إلا بنا تربصون هل قل 14

[9:66] مجرمين كانوا بأنهم طائفة ... إيٰمنكم بعد كفرتم قد تعتذروا لا [9:60] الرقاب... وفى قلوبهم والمؤلفة عليها والعٰملين والمٰسكين للفقراء الصدقٰت إنما 15

[9:70] يظلمون أنفسهم كانوا ولٰكن ... قبلهم من الذين نبأ يأتهم ألم [9:67] المعروف... عن وينهون بالمنكر يأمرون بعض من بعضهم والمنٰفقٰت المنٰفقون 16

[9:77] يكذبون كانوا وبما وعدوه ما ... إلٰى قلوبهم فى نفاقا فأعقبهم [9:71] المنكر... عن وينهون بالمعروف يأمرون بعض أولياء بعضهم والمؤمنٰت والمؤمنون 17

[9:84] فٰسقون وهم وماتوا ورسوله ... مات منهم أحد علٰى تصل ولا [9:78] علٰم... الله وأن ونجوىٰهم سرهم يعلم الله أن يعلموا ألم 18

[9:89] العظيم الفوز ٰذلك فيها ٰخلدين ... من تجرى جنٰت لهم الله أعد [9:85] بها... يعذبهم أن الله يريد إنما وأولٰدهم أموٰلهم تعجبك ولا 19

[9:93] يعلمون لا فهم قلوبهم علٰى ... يستـٔذنونك الذين على السبيل إنما [9:90] الله... كذبوا الذين وقعد لهم ليؤذن الأعراب من المعذرون وجاء 20
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[9:102] رحيم غفور الله إن عليهم يتوب ... خلطوا بذنوبهم اعترفوا واٰخرون [9:94] نؤمن... لن تعتذروا لا قل إليهم رجعتم إذا إليكم يعتذرون 1

[9:110] حكيم عليم والله قلوبهم تقطع ... بنوا الذى بنٰينهم يزال لا [9:103] إن... عليهم وصل بها وتزكيهم تطهرهم صدقة أموٰلهم من خذ 2

[9:115] عليم شيء بكل الله إن يتقون ... بعد قوما ليضل الله كان وما [9:111] الجنة... لهم بأن وأموٰلهم أنفسهم المؤمنين من اشترٰى الله إن 3

[9:118] الرحيم التواب هو الله إن ... خلفوا الذين الثلٰثة وعلى [9:116] لكم... وما ويميت يحيۦ والأرض السٰموٰت ملك له الله إن 4

[9:122] يحذرون لعلهم إليهم رجعوا ... لينفروا المؤمنون كان وما [9:119] الٰصدقين مع وكونوا الله اتقوا اٰمنوا الذين يٰأيها 5

[9:129] العظيم العرش رب وهو توكلت ... لا الله حسبى فقل تولوا فٕان [9:123] فيكم... وليجدوا الكفار من يلونكم الذين قٰتلوا اٰمنوا الذين يٰأيها 6

[10:8] يكسبون كانوا بما النار مأوىٰهم أولٰئك [10:1] الحكيم الكتٰب اٰيٰت تلك الر 7

[10:16] تعقلون أفلا قبله من عمرا ... عليكم تلوته ما الله شاء لو قل [10:9] من... تجرى بٕايٰمنهم ربهم يهديهم الٰصلٰحت وعملوا اٰمنوا الذين إن 8

[10:23] تعملون كنتم بما فننبئكم مرجعكم ... يبغون هم إذا أنجٰىهم فلما [10:17] بـٔايٰته... كذب أو كذبا الله على افترٰى ممن أظلم فمن 9

[10:30] يفترون كانوا ما عنهم وضل ... أسلفت ما نفس كل تبلوا هنالك [10:24] به... فاختلط السماء من أنزلنٰه كماء الدنيا الحيوٰة مثل إنما 10

[10:36] يفعلون بما عليم الله إن شيـٔا ... إن ظنا إلا أكثرهم يتبع وما [10:31] والأبٰصر... السمع يملك أمن والأرض السماء من يرزقكم من قل 11

[10:43] يبصرون لا كانوا ولو العمى ... أفأنت إليك ينظر من ومنهم [10:37] ولٰكن... الله دون من يفترٰى أن القراٰن هٰذا كان وما 12

[10:53] بمعجزين أنتم وما لحق إنه ... إى قل هو أحق ويستنبـٔونك [10:44] يظلمون أنفسهم الناس ولٰكن شيـٔا الناس يظلم لا الله إن 13

[10:60] يشكرون لا أكثرهم ولٰكن الناس ... الله على يفترون الذين ظن وما [10:54] به... لافتدت الأرض فى ما ظلمت نفس لكل أن ولو 14

[10:70] يكفرون كانوا بما الشديد العذاب ... مرجعهم إلينا ثم الدنيا فى متٰع [10:61] ولا... قراٰن من منه تتلوا وما شأن فى تكون وما 15

[10:79] عليم ٰسحر بكل ائتونى فرعون وقال [10:71] كان... إن يٰقوم لقومه قال إذ نوح نبأ عليهم واتل 16

[10:89] يعلمون لا الذين سبيل تتبعان ... فاستقيما دعوتكما أجيبت قد قال [10:80] ملقون أنتم ما ألقوا موسٰى لهم قال السحرة جاء فلما 17

[10:95] الٰخسرين من فتكون الله بـٔايٰت كذبوا الذين من تكونن ولا [10:90] حتٰى... وعدوا بغيا وجنوده فرعون فأتبعهم البحر إسٰرءيل ببنى وٰجوزنا 18

[10:103] المؤمنين ننج علينا حقا كٰذلك اٰمنوا والذين رسلنا ننجى ثم [10:96] يؤمنون لا ربك كلمت عليهم حقت الذين إن 19

[10:109] الٰحكمين خير وهو الله يحكم ... واصبر إليك يوحٰى ما واتبع [10:104] فلا... دينى من شك فى كنتم إن الناس يٰأيها قل 20
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[11:8] يستهزءون به كانوا ما بهم ... إلٰى العذاب عنهم أخرنا ولئن [11:1] خبير حكيم لدن من فصلت ثم اٰيٰته أحكمت كتٰب الر 1

[11:16] يعملون كانوا ما وبٰطل فيها ... الاٰخرة فى لهم ليس الذين أولٰئك [11:9] ليـٔوس... إنه منه نزعنٰها ثم رحمة منا الٕانٰسن أذقنا ولئن 2

[11:24] تذكرون أفلا مثلا يستويان ... والأصم كالأعمٰى الفريقين مثل [11:17] ومن... منه شاهد ويتلوه ربه من بينة علٰى كان أفمن 3

[11:31] الظٰلمين لمن إذا إنى أنفسهم ... الله خزائن عندى لكم أقول ولا [11:25] مبين نذير لكم إنى قومه إلٰى نوحا أرسلنا ولقد 4

[11:40] قليل إلا معه اٰمن وما اٰمن ... التنور وفار أمرنا جاء إذا حتٰى [11:32] إن... تعدنا بما فأتنا جٰدلنا فأكثرت ٰجدلتنا قد يٰنوح قالوا 5

[11:49] للمتقين العٰقبة إن فاصبر ... نوحيها الغيب أنباء من تلك [11:41] لغفور... ربى إن ومرسٰىها مج۪رىٰها الله بسم فيها اركبوا وقال 6

[11:60] هود قوم لعاد بعدا ألا ربهم ... لعنة الدنيا هٰذه فى وأتبعوا [11:50] لكم... ما الله اعبدوا يٰقوم قال هودا أخاهم عاد وإلٰى 7

[11:68] لثمود بعدا ألا ربهم كفروا ... إن ألا فيها يغنوا لم كأن [11:61] لكم... ما الله اعبدوا يٰقوم قال ٰصلحا أخاهم ثمود وإلٰى 8

[11:76] مردود غير عذاب اٰتيهم وإنهم ... إنه هٰذا عن أعرض يٰٕابرٰهيم [11:69] فما... سلٰم قال سلٰما قالوا بالبشرٰى إبرٰهيم رسلنا جاءت ولقد 9

[11:83] ببعيد الظٰلمين من هى وما ربك عند مسومة [11:77] وقال... ذرعا بهم وضاق بهم سيء لوطا رسلنا جاءت ولما 10

[11:95] ثمود بعدت كما لمدين بعدا ألا فيها يغنوا لم كأن [11:84] لكم... ما الله اعبدوا يٰقوم قال شعيبا أخاهم مدين وإلٰى 11

[11:109] منقوص غير نصيبهم لموفوهم ... هٰؤلاء يعبد مما مرية فى تك فلا [11:96] مبين وسلطٰن بـٔايٰتنا موسٰى أرسلنا ولقد 12

[11:117] مصلحون وأهلها بظلم القرٰى ليهلك ربك كان وما [11:110] من... سبقت كلمة ولولا فيه فاختلف الكتٰب موسى اٰتينا ولقد 13

[11:123] تعملون عما بغٰفل ربك وما ... والأرض السٰموٰت غيب ولله [11:118] مختلفين يزالون ولا وٰحدة أمة الناس لجعل ربك شاء ولو 14

[12:6] حكيم عليم ربك إن وإسٰحق إبرٰهيم ... ويعلمك ربك يجتبيك وكٰذلك [12:1] المبين الكتٰب اٰيٰت تلك الر 15

[12:15] يشعرون لا وهم هٰذا بأمرهم ... أن وأجمعوا به ذهبوا فلما [12:7] للسائلين اٰيٰت وإخوته يوسف فى كان لقد 16

[12:29] الخاطـٔين من كنت إنك لذنبك واستغفرى هٰذا عن أعرض يوسف [12:16] يبكون عشاء أباهم وجاءو 17

[12:42] سنين بضع السجن فى فلبث ربه ... منهما ناج أنه ظن للذى وقال [12:30] نفسه... عن فتٰىها تٰرود العزيز امرأت المدينة فى نسوة وقال 18

[12:49] يعصرون وفيه الناس يغاث فيه عام ٰذلك بعد من يأتى ثم [12:43] عجاف... سبع يأكلهن سمان بقرٰت سبع أرٰى إنى الملك وقال 19

[12:57] يتقون وكانوا اٰمنوا للذين خير الاٰخرة ولأجر [12:50] إلٰى... ارجع قال الرسول جاءه فلما به ائتونى الملك وقال 20
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[12:68] يعلمون لا الناس أكثر ولٰكن ... أبوهم أمرهم حيث من دخلوا ولما [12:58] منكرون له وهم فعرفهم عليه فدخلوا يوسف إخوة وجاء 1

[12:79] لظٰلمون إذا إنا عنده متٰعنا ... إلا نأخذ أن الله معاذ قال [12:69] أن۠ا... إنى قال أخاه إليه اٰوٰى يوسف علٰى دخلوا ولما 2

[12:87] الكٰفرون القوم إلا الله روح ... يوسف من فتحسسوا اذهبوا يٰبنى [12:80] أن... تعلموا ألم كبيرهم قال نجيا خلصوا منه استيـٔسوا فلما 3

[12:98] الرحيم الغفور هو إنه ربى لكم أستغفر سوف قال [12:88] وجئنا... الضر وأهلنا مسنا العزيز يٰأيها قالوا عليه دخلوا فلما 4

[12:104] للعٰلمين ذكر إلا هو إن أجر من عليه تسـٔلهم وما [12:99] مصر... ادخلوا وقال أبويه إليه اٰوٰى يوسف علٰى دخلوا فلما 5

[12:111] يؤمنون لقوم ورحمة وهدى شيء ... لأولى عبرة قصصهم فى كان لقد [12:105] عنها... وهم عليها يمرون والأرض السٰموٰت فى اٰية من وكأين 6

[13:11] وال من دونه من لهم وما له ... ومن يديه بين من معقٰبت له [13:1] الحق... ربك من إليك أنزل والذى الكتٰب اٰيٰت تلك المر 7

[13:18] المهاد وبئس جهنم ومأوىٰهم ... الحسنٰى لربهم استجابوا للذين [13:12] الثقال السحاب وينشئ وطمعا خوفا البرق يريكم الذى هو 8

[13:26] متٰع إلا الاٰخرة فى الدنيا ... يشاء لمن الرزق يبسط الله [13:19] هو... كمن الحق ربك من إليك أنزل أنما يعلم أفمن 9

[13:31] الميعاد يخلف لا الله إن الله ... الجبال به سيرت قراٰنا أن ولو [13:27] قل... ربه من اٰية عليه أنزل لولا كفروا الذين ويقول 10

[13:37] واق ولا ولى من الله من لك ... عربيا حكما أنزلنٰه وكٰذلك [13:32] أخذتهم... ثم كفروا للذين فأمليت قبلك من برسل استهزئ ولقد 11

[13:43] الكتٰب علم عنده ومن وبينكم ... مرسلا لست كفروا الذين ويقول [13:38] وما... وذرية أزوٰجا لهم وجعلنا قبلك من رسلا أرسلنا ولقد 12

[14:8] حميد لغنى الله فٕان جميعا ... أنتم تكفروا إن موسٰى وقال [14:1] النور... إلى الظلٰمت من الناس لتخرج إليك أنزلنٰه كتٰب الر 13

[14:12] المتوكلون فليتوكل الله وعلى ... الله على نتوكل ألا لنا وما [14:9] وثمود... وعاد نوح قوم قبلكم من الذين نبؤ۟ا يأتكم ألم 14

[14:21] محيص من لنا ما صبرنا أم أجزعنا ... الضعفٰؤ۟ا فقال جميعا لله وبرزوا [14:13] فى... لتعودن أو أرضنا من لنخرجنكم لرسلهم كفروا الذين وقال 15

[14:27] يشاء ما الله ويفعل الظٰلمين ... بالقول اٰمنوا الذين الله يثبت [14:22] الحق... وعد وعدكم الله إن الأمر قضى لما الشيطٰن وقال 16

[14:34] كفار لظلوم الٕانٰسن إن تحصوها ... سألتموه ما كل من واٰتٰىكم [14:28] قومهم... وأحلوا كفرا الله نعمت بدلوا الذين إلى تر ألم 17

[14:41] الحساب يقوم يوم وللمؤمنين ولوٰلدى لى اغفر ربنا [14:35] وبنى... واجنبنى اٰمنا البلد هٰذا اجعل رب إبرٰهيم قال وإذ 18

[14:46] الجبال منه لتزول مكرهم كان ... الله وعند مكرهم مكروا وقد [14:42] ليوم... يؤخرهم إنما الظٰلمون يعمل عما غٰفلا الله تحسبن ولا 19

[14:52] الألٰبب أولوا وليذكر وٰحد ... ولينذروا للناس بلٰغ هٰذا [14:47] ذو... عزيز الله إن رسله وعده مخلف الله تحسبن فلا 20
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Tarāwīh Raka c āt Allocation

Night 13

TILL FROM RAK c AH

[15:15] مسحورون قوم نحن بل أبٰصرنا سكرت إنما لقالوا [15:1] مبين وقراٰن الكتٰب اٰيٰت تلك الر 1

[15:25] عليم حكيم إنه يحشرهم هو ربك وإن [15:16] للنٰظرين وزينٰها بروجا السماء فى جعلنا ولقد 2

[15:44] مقسوم جزء منهم باب لكل أبوٰب سبعة لها [15:26] مسنون حمٕا من صلٰصل من الٕانٰسن خلقنا ولقد 3

[15:60] الغٰبرين لمن إنها قدرنا امرأته إلا [15:45] وعيون جنٰت فى المتقين إن 4

[15:79] مبين لبٕامام وإنهما منهم فانتقمنا [15:61] المرسلون لوط اٰل جاء فلما 5

[15:99] اليقين يأتيك حتٰى ربك واعبد [15:80] المرسلين الحجر أصٰحب كذب ولقد 6

[16:13] يذكرون لقوم لاٰية ٰذلك فى ... مختلفا الأرض فى لكم ذرأ وما [16:1] يشركون عما وتعٰلٰى سبٰحنه تستعجلوه فلا الله أمر أتٰى 7

[16:25] يزرون ما ساء ألا علم بغير ... يوم كاملة أوزارهم ليحملوا [16:14] منه... وتستخرجوا طريا لحما منه لتأكلوا البحر سخر الذى وهو 8

[16:34] يستهزءون به كانوا ما بهم وحاق عملوا ما سيـٔات فأصابهم [16:26] القواعد... من بنٰينهم الله فأتى قبلهم من الذين مكر قد 9

[16:44] يتفكرون ولعلهم إليهم نزل ... إليك وأنزلنا والزبر بالبينٰت [16:35] دونه... من عبدنا ما الله شاء لو أشركوا الذين وقال 10

[16:60] الحكيم العزيز وهو الأعلٰى ... بالاٰخرة يؤمنون لا للذين [16:45] أو... الأرض بهم الله يخسف أن السيـٔات مكروا الذين أفأمن 11

[16:70] قدير عليم الله إن شيـٔا علم ... ومنكم يتوفٰىكم ثم خلقكم والله [16:61] دابة... من عليها ترك ما بظلمهم الناس الله يؤاخذ ولو 12

[16:76] مستقيم صرٰط علٰى وهو بالعدل ... أحدهما رجلين مثلا الله وضرب [16:71] فضلوا... الذين فما الرزق فى بعض علٰى بعضكم فضل والله 13

[16:83] الكٰفرون وأكثرهم ينكرونها ثم الله نعمت يعرفون [16:77] البصر... كلمح إلا الساعة أمر وما والأرض السٰموٰت غيب ولله 14

[16:89] للمسلمين وبشرٰى ورحمة وهدى ... شهيدا أمة كل فى نبعث ويوم [16:84] للذين... يؤذن لا ثم شهيدا أمة كل من نبعث ويوم 15

[16:94] عظيم عذاب ولكم الله سبيل ... بينكم دخلا أيٰمنكم تتخذوا ولا [16:90] عن... وينهٰى القربٰى ذى وإيتائ والٕاحٰسن بالعدل يأمر الله إن 16

[16:105] الكٰذبون هم وأولٰئك الله ... لا الذين الكذب يفترى إنما [16:95] هو... الله عند إنما قليلا ثمنا الله بعهد تشتروا ولا 17

[16:111] يظلمون لا وهم عملت ما نفس ... عن تٰجدل نفس كل تأتى يوم [16:106] وقلبه... أكره من إلا إيٰمنه بعد من بالله كفر من 18

[16:119] رحيم لغفور بعدها من ربك إن ... السوء عملوا للذين ربك إن ثم [16:112] رغدا... رزقها يأتيها مطمئنة اٰمنة كانت قرية مثلا الله وضرب 19

[16:128] محسنون هم والذين اتقوا الذين مع الله إن [16:120] من... يك ولم حنيفا لله قانتا أمة كان إبرٰهيم إن 20
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Tarāwīh Raka c āt Allocation

Night 14

TILL FROM RAK c AH

[17:10] أليما عذابا لهم أعتدنا بالاٰخرة يؤمنون لا الذين وأن [17:1] المسجد... إلى الحرام المسجد من ليلا بعبده أسرٰى الذى سبٰحن 1

[17:22] مخذولا مذموما فتقعد اٰخر إلٰها الله مع تجعل لا [17:11] عجولا الٕانٰسن وكان بالخير دعاءه بالشر الٕانٰسن ويدع 2

[17:32] سبيلا وساء فٰحشة كان إنه الزنٰى تقربوا ولا [17:23] يبلغن... إما إحٰسنا وبالوٰلدين إياه إلا تعبدوا ألا ربك وقضٰى 3

[17:40] عظيما قولا لتقولون إنكم إنٰثا ... واتخذ بالبنين ربكم أفأصفٰىكم [17:33] قتل... ومن بالحق إلا الله حرم التى النفس تقتلوا ولا 4

[17:52] قليلا إلا لبثتم إن وتظنون بحمده فتستجيبون يدعوكم يوم [17:41] نفورا إلا يزيدهم وما ليذكروا القراٰن هٰذا فى صرفنا ولقد 5

[17:60] كبيرا طغٰينا إلا يزيدهم فما ... بالناس أحاط ربك إن لك قلنا وإذ [17:53] بينهم... ينزغ الشيطٰن إن أحسن هى التى يقولوا لعبادى وقل 6

[17:70] تفضيلا خلقنا ممن كثير علٰى ... وحملنٰهم اٰدم بنى كرمنا ولقد [17:61] ءأسجد... قال إبليس إلا فسجدوا لاٰدم اسجدوا للملٰئكة قلنا وإذ 7

[17:84] سبيلا أهدٰى هو بمن أعلم فربكم شاكلته علٰى يعمل كل قل [17:71] فأولٰئك... بيمينه كتٰبه أوتى فمن بٕامٰمهم أناس كل ندعوا يوم 8

[17:93] رسولا بشرا إلا كنت هل ربى ... أو زخرف من بيت لك يكون أو [17:85] أوتيتم... وما ربى أمر من الروح قل الروح عن ويسـٔلونك 9

[17:100] قتورا الٕانٰسن وكان الٕانفاق ... رحمة خزائن تملكون أنتم لو قل [17:94] أن... إلا الهدٰى جاءهم إذ يؤمنوا أن الناس منع وما 10

[17:111] تكبيرا وكبره الذل من ولى ... يتخذ لم الذى لله الحمد وقل [17:101] إذ... إسٰرءيل بنى فسـٔل بينٰت اٰيٰت تسع موسٰى اٰتينا ولقد 11

[18:12] أمدا لبثوا لما أحصٰى الحزبين أى لنعلم بعثنٰهم ثم [18:1] له... يجعل ولم الكتٰب عبده علٰى أنزل الذى لله الحمد 12

[18:22] أحدا منهم فيهم تستفت ولا ... كلبهم رابعهم ثلٰثة سيقولون [18:13] وزدنٰهم... بربهم اٰمنوا فتية إنهم بالحق نبأهم عليك نقص نحن 13

[18:31] مرتفقا وحسنت الثواب نعم الأرائك ... تجرى عدن جنٰت لهم أولٰئك [18:23] غدا ٰذلك فاعل إنى لش۟ايء تقولن ولا 14

[18:44] عقبا وخير ثوابا خير هو الحق لله الولٰية هنالك [18:32] وحففنٰهما... أعنٰب من جنتين لأحدهما جعلنا رجلين مثلا لهم واضرب 15

[18:49] أحدا ربك يظلم ولا حاضرا عملوا ... المجرمين فترى الكتٰب ووضع [18:45] فاختلط... السماء من أنزلنٰه كماء الدنيا الحيوٰة مثل لهم واضرب 16

[18:55] قبلا العذاب يأتيهم أو الأولين ... إذ يؤمنوا أن الناس منع وما [18:50] من... كان إبليس إلا فسجدوا لاٰدم اسجدوا للملٰئكة قلنا وإذ 17

[18:59] موعدا لمهلكهم وجعلنا ظلموا لما أهلكنٰهم القرٰى وتلك [18:56] بالٰبطل... كفروا الذين ويٰجدل ومنذرين مبشرين إلا المرسلين نرسل وما 18

[18:73] عسرا أمرى من ترهقنى ولا نسيت بما تؤاخذنى لا قال [18:60] البحرين... مجمع أبلغ حتٰى أبرح لا لفتٰىه موسٰى قال وإذ 19

[18:82] صبرا عليه تسطع لم ما تأويل ... لغلٰمين فكان الجدار وأما [18:74] زكية... نفسا أقتلت قال فقتله غلٰما لقيا إذا حتٰى فانطلقا 20
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Tarāwīh Raka c āt Allocation

Night 15

TILL FROM RAK c AH

[18:98] حقا ربى وعد وكان دكاء جعله ... فٕاذا ربى من رحمة هٰذا قال [18:83] ذكرا منه عليكم سأتلوا قل القرنين ذى عن ويسـٔلونك 1

[18:110] أحدا ربه بعبادة يشرك ولا ... يوحٰى مثلكم بشر أن۠ا إنما قل [18:99] فجمعنٰهم... الصور فى ونفخ بعض فى يموج يومئذ بعضهم وتركنا 2

[19:15] حيا يبعث ويوم يموت ويوم ولد يوم عليه وسلٰم [19:1] كهيعص 3

[19:26] إنسيا اليوم أكلم فلن صوما ... فٕاما عينا وقرى واشربى فكلى [19:16] شرقيا مكانا أهلها من انتبذت إذ مريم الكتٰب فى واذكر 4

[19:40] يرجعون إلينا و عليها ومن الأرض نرث نحن إنا [19:27] فريا شيـٔا جئت لقد يٰمريم قالوا تحمله قومها به فأتت 5

[19:50] عليا صدق لسان لهم وجعلنا رحمتنا من لهم ووهبنا [19:41] نبيا صديقا كان إنه إبرٰهيم الكتٰب فى واذكر 6

[19:62] وعشيا بكرة فيها رزقهم ولهم ... سلٰما إلا لغوا فيها يسمعون لا [19:51] نبيا رسولا وكان مخلصا كان إنه موسٰى الكتٰب فى واذكر 7

[19:72] جثيا فيها الظٰلمين ونذر اتقوا الذين ننجى ثم [19:63] تقيا كان من عبادنا من نورث التى الجنة تلك 8

[19:82] ضدا عليهم ويكونون بعبادتهم سيكفرون كلا [19:73] اٰمنوا... للذين كفروا الذين قال بينٰت اٰيٰتنا عليهم تتلٰى وإذا 9

[19:98] ركزا لهم تسمع أو أحد من منهم ... هل قرن من قبلهم أهلكنا وكم [19:83] أزا تؤزهم الكٰفرين على الشٰيطين أرسلنا أنا تر ألم 10

[20:16] فتردٰى هوىٰه واتبع بها يؤمن لا من عنها يصدنك فلا [20:1] طه 11

[20:35] بصيرا بنا كنت إنك [20:17] يٰموسٰى بيمينك تلك وما 12

[20:48] وتولٰى كذب من علٰى العذاب أن إلينا أوحى قد إنا [20:36] يٰموسٰى سؤلك أوتيت قد قال 13

[20:61] افترٰى من خاب وقد بعذاب فيسحتكم ... تفتروا لا ويلكم موسٰى لهم قال [20:49] يٰموسٰى ربكما فمن قال 14

[20:76] تزكٰى من جزاء وٰذلك فيها ... الأنٰهر تحتها من تجرى عدن جنٰت [20:62] النجوٰى وأسروا بينهم أمرهم فتنٰزعوا 15

[20:89] نفعا ولا ضرا لهم يملك ولا ... إليهم يرجع ألا يرون أفلا [20:77] طريقا... لهم فاضرب بعبادى أسر أن موسٰى إلٰى أوحينا ولقد 16

[20:104] يوما إلا لبثتم إن طريقة أمثلهم ... يقول إذ يقولون بما أعلم نحن [20:90] به... فتنتم إنما يٰقوم قبل من هٰرون لهم قال ولقد 17

[20:115] عزما له نجد ولم فنسى قبل من اٰدم إلٰى عهدنا ولقد [20:105] نسفا ربى ينسفها فقل الجبال عن ويسـٔلونك 18

[20:127] وأبقٰى أشد الاٰخرة ولعذاب ... يؤمن ولم أسرف من نجزى وكٰذلك [20:116] أبٰى إبليس إلا فسجدوا لاٰدم اسجدوا للملٰئكة قلنا وإذ 19

[20:135] اهتدٰى ومن السوى الصرٰط أصٰحب ... فستعلمون فتربصوا متربص كل قل [20:128] فى... يمشون القرون من قبلهم أهلكنا كم لهم يهد أفلم 20
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Night 16

TILL FROM RAK c AH

[21:15] ٰخمدين حصيدا جعلنٰهم حتٰى دعوىٰهم تلك زالت فما [21:1] معرضون غفلة فى وهم حسابهم للناس اقترب 1

[21:24] معرضون فهم الحق يعلمون لا ... قل اٰلهة دونه من اتخذوا أم [21:16] لٰعبين بينهما وما والأرض السماء خلقنا وما 2

[21:35] ترجعون إلينا و فتنة والخير بالشر ونبلوكم الموت ذائقة نفس كل [21:25] أنه... إليه نوحى إلا رسول من قبلك من أرسلنا وما 3

[21:44] الغٰلبون أفهم أطرافها من ... واٰباءهم هٰؤلاء متعنا بل [21:36] الذى... أهٰذا هزوا إلا يتخذونك إن كفروا الذين راٰك وإذا 4

[21:58] يرجعون إليه لعلهم لهم كبيرا إلا جٰذذا فجعلهم [21:45] ما... إذا الدعاء الصم يسمع ولا بالوحى أنذركم إنما قل 5

[21:75] الٰصلحين من إنه رحمتنا فى وأدخلنٰه [21:59] الظٰلمين لمن إنه بـٔالهتنا هٰذا فعل من قالوا 6

[21:86] الٰصلحين من إنهم رحمتنا فى وأدخلنٰهم [21:76] من... وأهله فنجينٰه له فاستجبنا قبل من نادٰى إذ ونوحا 7

[21:93] رٰجعون إلينا كل بينهم أمرهم وتقطعوا [21:87] عليه... نقدر لن أن فظن مغٰضبا ذهب إذ النون وذا 8

[21:112] تصفون ما علٰى المستعان الرحٰمن وربنا بالحق احكم رب قٰل [21:94] وإنا... لسعيه كفران فلا مؤمن وهو الٰصلٰحت من يعمل فمن 9

[22:10] للعبيد بظلٰم ليس الله وأن يداك قدمت بما ٰذلك [22:1] عظيم شيء الساعة زلزلة إن ربكم اتقوا الناس يٰأيها 10

[22:17] شهيد شيء كل علٰى الله إن ... هادوا والذين اٰمنوا الذين إن [22:11] خير... أصابه فٕان حرف علٰى الله يعبد من الناس ومن 11

[22:22] الحريق عذاب وذوقوا فيها أعيدوا ... منها يخرجوا أن أرادوا كلما [22:18] ومن... السٰموٰت فى من له يسجد الله أن تر ألم 12

[22:31] سحيق مكان فى الريح به تهوى ... ومن به مشركين غير لله حنفاء [22:23] من... تجرى جنٰت الٰصلٰحت وعملوا اٰمنوا الذين يدخل الله إن 13

[22:38] كفور خوان كل يحب لا الله ... اٰمنوا الذين عن يٰدفع الله إن [22:32] القلوب تقوى من فٕانها الله شعٰئر يعظم ومن ٰذلك 14

[22:48] المصير وإلى أخذتها ثم ظالمة ... وهى لها أمليت قرية من وكأين [22:39] لقدير نصرهم علٰى الله وإن ظلموا بأنهم يقٰتلون للذين أذن 15

[22:57] مهين عذاب لهم فأولٰئك بـٔايٰتنا وكذبوا كفروا والذين [22:49] مبين نذير لكم أن۠ا إنما الناس يٰأيها قل 16

[22:66] لكفور الٕانٰسن إن يحييكم ثم يميتكم ثم أحياكم الذى وهو [22:58] ليرزقنهم... ماتوا أو قتلوا ثم الله سبيل فى هاجروا والذين 17

[22:72] المصير وبئس كفروا الذين الله ... اٰيٰتنا عليهم تتلٰى وإذا [22:67] الأمر... فى ينٰزعنك فلا ناسكوه هم منسكا جعلنا أمة لكل 18

[22:77] تفلحون لعلكم الخير وافعلوا ... اركعوا اٰمنوا الذين يٰأيها [22:73] من... تدعون الذين إن له فاستمعوا مثل ضرب الناس يٰأيها 19

[22:78] النصير ونعم المولٰى فنعم ... جهاده حق الله فى وٰجهدوا 17
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Night 17

TILL FROM RAK c AH

[23:22] تحملون الفلك وعلى وعليها [23:1] المؤمنون أفلح قد 1

[23:32] تتقون أفلا غيره إلٰه من لكم ... أن منهم رسولا فيهم فأرسلنا [23:23] ما... الله اعبدوا يٰقوم فقال قومه إلٰى نوحا أرسلنا ولقد 2

[23:44] يؤمنون لا لقوم فبعدا أحاديث ... ما كل تترا رسلنا أرسلنا ثم [23:33] وأترفنٰهم... الاٰخرة بلقاء وكذبوا كفروا الذين قومه من الملأ وقال 3

[23:56] يشعرون لا بل الخيرٰت فى لهم نسارع [23:45] مبين وسلطٰن بـٔايٰتنا هٰرون وأخاه موسٰى أرسلنا ثم 4

[23:77] مبلسون فيه هم إذا شديد عذاب ... بابا عليهم فتحنا إذا حتٰى [23:57] مشفقون ربهم خشية من هم الذين إن 5

[23:100] يبعثون يوم إلٰى برزخ ورائهم ... تركت فيما ٰصلحا أعمل لعلى [23:78] تشكرون ما قليلا والأفـٔدة والأبٰصر السمع لكم أنشأ الذى وهو 6

[23:118] الرٰحمين خير وأنت وارحم اغفر رب وقل [23:101] يتساءلون ولا يومئذ بينهم أنساب فلا الصور فى نفخ فٕاذا 7

[24:10] حكيم تواب الله وأن ورحمته عليكم الله فضل ولولا [24:1] تذكرون لعلكم بينٰت اٰيٰت فيها وأنزلنا وفرضنٰها أنزلنٰها سورة 8

[24:20] رحيم رءوف الله وأن ورحمته عليكم الله فضل ولولا [24:11] لكم... شرا تحسبوه لا منكم عصبة بالٕافك جاءو الذين إن 9

[24:26] كريم ورزق مغفرة لهم يقولون ... والخبيثون للخبيثين الخبيثٰت [24:21] خطوٰت... يتبع ومن الشيطٰن خطوٰت تتبعوا لا اٰمنوا الذين يٰأيها 10

[24:31] تفلحون لعلكم المؤمنون أيه ... أبٰصرهن من يغضضن للمؤمنٰت وقل [24:27] تستأنسوا... حتٰى بيوتكم غير بيوتا تدخلوا لا اٰمنوا الذين يٰأيها 11

[24:34] للمتقين وموعظة قبلكم من خلوا ... مبينٰت اٰيٰت إليكم أنزلنا ولقد [24:32] فقراء... يكونوا إن وإمائكم عبادكم من والٰصلحين منكم الأيٰمٰى وأنكحوا 12

[24:40] نور من له فما نورا له الله ... يغشٰىه لجى بحر فى كظلٰمت أو [24:35] المصباح... مصباح فيها كمشكوٰة نوره مثل والأرض السٰموٰت نور الله 13

[24:50] الظٰلمون هم أولٰئك بل ورسوله ... ارتابوا أم مرض قلوبهم أفى [24:41] والأرض... السٰموٰت فى من له يسبح الله أن تر ألم 14

[24:57] المصير ولبئس النار ومأوىٰهم ... معجزين كفروا الذين تحسبن لا [24:51] ليحكم... ورسوله الله إلى دعوا إذا المؤمنين قول كان إنما 15

[24:60] عليم سميع والله لهن خير يستعففن ... الٰتى النساء من والقوٰعد [24:58] يبلغوا... لم والذين أيٰمنكم ملكت الذين ليستـٔذنكم اٰمنوا الذين يٰأيها 16

[24:64] عليم شيء بكل والله عملوا ... السٰموٰت فى ما لله إن ألا [24:61] على... ولا حرج الأعرج على ولا حرج الأعمٰى على ليس 17

[25:9] سبيلا يستطيعون فلا فضلوا الأمثٰل لك ضربوا كيف انظر [25:1] نذيرا للعٰلمين ليكون عبده علٰى الفرقان نزل الذى تبارك 18

[25:16] مسـٔولا وعدا ربك علٰى كان ٰخلدين يشاءون ما فيها لهم [25:10] جنٰت... ٰذلك من خيرا لك جعل شاء إن الذى تبارك 19

[25:20] بصيرا ربك وكان أتصبرون فتنة ... المرسلين من قبلك أرسلنا وما [25:17] أضللتم... ءأنتم فيقول الله دون من يعبدون وما يحشرهم ويوم 20
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Tarāwīh Raka c āt Allocation

Night 18

TILL FROM RAK c AH

[25:34] سبيلا وأضل مكانا شر أولٰئك ... وجوههم علٰى يحشرون الذين [25:21] أو... الملٰئكة علينا أنزل لولا لقاءنا يرجون لا الذين وقال 1

[25:44] سبيلا أضل هم بل كالأنعٰم ... يسمعون أكثرهم أن تحسب أم [25:35] وزيرا هٰرون أخاه معه وجعلنا الكتٰب موسى اٰتينا ولقد 2

[25:62] شكورا أراد أو يذكر أن أراد ... والنهار اليل جعل الذى وهو [25:45] لجعله... شاء ولو الظل مد كيف ربك إلٰى تر ألم 3

[25:77] لزاما يكون فسوف كذبتم فقد ... لولا ربى بكم يعبؤ۟ا ما قل [25:63] الٰجهلون... خاطبهم وإذا هونا الأرض على يمشون الذين الرحٰمن وعباد 4

[26:22] إسٰرءيل بنى عبدت أن على تمنها نعمة وتلك [26:1] طسم 5

[26:37] عليم سحار بكل يأتوك [26:23] العٰلمين رب وما فرعون قال 6

[26:68] الرحيم العزيز لهو ربك وإن [26:38] معلوم يوم لميقٰت السحرة فجمع 7

[26:104] الرحيم العزيز لهو ربك وإن [26:69] إبرٰهيم نبأ عليهم واتل 8

[26:122] الرحيم العزيز لهو ربك وإن [26:105] المرسلين نوح قوم كذبت 9

[26:140] الرحيم العزيز لهو ربك وإن [26:123] المرسلين عاد كذبت 10

[26:159] الرحيم العزيز لهو ربك وإن [26:141] المرسلين ثمود كذبت 11

[26:175] الرحيم العزيز لهو ربك وإن [26:160] المرسلين لوط قوم كذبت 12

[26:207] يمتعون كانوا ما عنهم أغنٰى ما [26:176] المرسلين لـٔيكة أصٰحب كذب 13

[26:227] ينقلبون منقلب أى ظلموا الذين ... الٰصلٰحت وعملوا اٰمنوا الذين إلا [26:208] منذرون لها إلا قرية من أهلكنا وما 14

[27:15] المؤمنين عباده من كثير علٰى ... وسليٰمن داوۥد اٰتينا ولقد [27:1] مبين وكتاب القراٰن اٰيٰت تلك طس 15

[27:28] يرجعون ماذا فانظر عنهم تول ... إليهم فألقه هٰذا بكتٰبى اذهب [27:16] وأوتينا... الطير منطق علمنا الناس يٰأيها وقال داوۥد سليٰمن وورث 16

[27:37] ٰصغرون وهم أذلة منها ولنخرجنهم ... بجنود فلنأتينهم إليهم ارجع [27:29] كريم كتٰب إلى ألقى إنى الملؤ۟ا يٰأيها قالت 17

[27:44] العٰلمين رب لله سليٰمن مع ... فلما الصرح ادخلى لها قيل [27:38] مسلمين يأتونى أن قبل بعرشها يأتينى أيكم الملؤ۟ا يٰأيها قال 18

[27:53] يتقون وكانوا اٰمنوا الذين وأنجينا [27:45] فٕاذا... الله اعبدوا أن ٰصلحا أخاهم ثمود إلٰى أرسلنا ولقد 19

[27:58] المنذرين مطر فساء مطرا عليهم وأمطرنا [27:54] تبصرون وأنتم الفٰحشة أتأتون لقومه قال إذ ولوطا 20

https://wellwishers.org.uk

https://wellwishers.org.uk


Tarāwīh Raka c āt Allocation

Night 19

TILL FROM RAK c AH

[27:66] عمون منها هم بل منها شك فى ... الاٰخرة فى علمهم اٰدرك بل [27:59] خير... اٰلله اصطفٰى الذين عباده علٰى وسلٰم لله الحمد قل 1

[27:82] يوقنون لا بـٔايٰتنا كانوا ... أخرجنا عليهم القول وقع وإذا [27:67] لمخرجون أئنا واٰباؤنا ترٰبا كنا أءذا كفروا الذين وقال 2

[27:93] تعملون عما بغٰفل ربك وما ... اٰيٰته سيريكم لله الحمد وقل [27:83] فهم... بـٔايٰتنا يكذب ممن فوجا أمة كل من نحشر ويوم 3

[28:9] يشعرون لا وهم ولدا نتخذه ... عين قرت فرعون امرأت وقالت [28:1] طسم 4

[28:19] المصلحين من تكون أن تريد ... بالذى يبطش أن أراد أن فلما [28:10] لولا... به لتبدى كادت إن فٰرغا موسٰى أم فؤاد وأصبح 5

[28:28] وكيل نقول ما علٰى والله على ... أيما وبينك بينى ٰذلك قال [28:20] الملأ... إن يٰموسٰى قال يسعٰى المدينة أقصا من رجل وجاء 6

[28:35] الغٰلبون اتبعكما ومن أنتما ... ونجعل بأخيك عضدك سنشد قال [28:29] الطور... جانب من اٰنس بأهله وسار الأجل موسى قضٰى فلما 7

[28:42] المقبوحين من هم القٰيمة ويوم لعنة الدنيا هٰذه فى وأتبعنٰهم [28:36] سحر... إلا هٰذا ما قالوا بينٰت بـٔايٰتنا موسٰى جاءهم فلما 8

[28:50] الظٰلمين القوم يهدى لا الله ... فاعلم لك يستجيبوا لم فٕان [28:43] الأولٰى... القرون أهلكنا ما بعد من الكتٰب موسى اٰتينا ولقد 9

[28:60] تعقلون أفلا وأبقٰى خير الله ... الحيوٰة فمتٰع شيء من أوتيتم وما [28:51] يتذكرون لعلهم القول لهم وصلنا ولقد 10

[28:70] ترجعون وإليه الحكم وله والاٰخرة ... له هو إلا إلٰه لا الله وهو [28:61] الحيوٰة... متٰع متعنٰه كمن لٰقيه فهو حسنا وعدا وعدنٰه أفمن 11

[28:75] يفترون كانوا ما عنهم وضل ... فقلنا شهيدا أمة كل من ونزعنا [28:71] يوم... إلٰى سرمدا اليل عليكم الله جعل إن أرءيتم قل 12

[28:82] الكٰفرون يفلح لا ويكأنه بنا ... بالأمس مكانه تمنوا الذين وأصبح [28:76] من... واٰتينٰه عليهم فبغٰى موسٰى قوم من كان قٰرون إن 13

[28:88] ترجعون وإليه الحكم له وجهه ... اٰخر إلٰها الله مع تدع ولا [28:83] الأرض... فى علوا يريدون لا للذين نجعلها الاٰخرة الدار تلك 14

[29:9] الٰصلحين فى لندخلنهم الٰصلٰحت وعملوا اٰمنوا والذين [29:1] الم 15

[29:13] يفترون كانوا عما القٰيمة ... مع وأثقالا أثقالهم وليحملن [29:10] الله... فى أوذى فٕاذا بالله اٰمنا يقول من الناس ومن 16

[29:22] نصير ولا ولى من الله دون ... الأرض فى بمعجزين أنتم وما [29:14] إلا... سنة ألف فيهم فلبث قومه إلٰى نوحا أرسلنا ولقد 17

[29:27] الٰصلحين لمن الاٰخرة فى وإنه ... وجعلنا ويعقوب إسٰحق له ووهبنا [29:23] وأولٰئك... رحمتى من يئسوا أولٰئك ولقائه الله بـٔايٰت كفروا والذين 18

[29:35] يعقلون لقوم بينة اٰية منها تركنا ولقد [29:28] بها... سبقكم ما الفٰحشة لتأتون إنكم لقومه قال إذ ولوطا 19

[29:44] للمؤمنين لاٰية ٰذلك فى إن بالحق والأرض السٰموٰت الله خلق [29:36] اليوم... وارجوا الله اعبدوا يٰقوم فقال شعيبا أخاهم مدين وإلٰى 20
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Night 20

TILL FROM RAK c AH

[29:57] ترجعون إلينا ثم الموت ذائقة نفس كل [29:45] الصلوٰة... إن الصلوٰة وأقم الكتٰب من إليك أوحى ما اتل 1

[29:69] المحسنين لمع الله وإن سبلنا لنهدينهم فينا ٰجهدوا والذين [29:58] من... تجرى غرفا الجنة من لنبوئنهم الٰصلٰحت وعملوا اٰمنوا والذين 2

[30:10] يستهزءون بها وكانوا الله ... أٰسـٔوا الذين عٰقبة كان ثم [30:1] الم 3

[30:19] تخرجون وكٰذلك موتها بعد الأرض ... ويخرج الميت من الحى يخرج [30:11] ترجعون إليه ثم يعيده ثم الخلق يبدؤ۟ا الله 4

[30:32] فرحون لديهم بما حزب كل شيعا ... وكانوا دينهم فرقوا الذين من [30:20] بشر... أنتم إذا ثم تراب من خلقكم أن اٰيٰته ومن 5

[30:40] يشركون عما وتعٰلٰى سبٰحنه ... رزقكم ثم خلقكم الذى الله [30:33] إذا... ثم إليه منيبين ربهم دعوا ضر الناس مس وإذا 6

[30:53] مسلمون فهم بـٔايٰتنا يؤمن ... ضلٰلتهم عن العمى بٰهد أنت وما [30:41] ليذيقهم... الناس أيدى كسبت بما والبحر البر فى الفساد ظهر 7

[30:60] يوقنون لا الذين يستخفنك ولا حق الله وعد إن فاصبر [30:54] ضعف... بعد من جعل ثم ضعف من خلقكم الذى الله 8

[31:11] مبين ضلٰل فى الظٰلمون بل ... ماذا فأرونى الله خلق هٰذا [31:1] الم 9

[31:19] الحمير لصوت الأصوٰت أنكر ... صوتك من واغضض مشيك فى واقصد [31:12] فٕانما... يشكر ومن لله اشكر أن الحكمة لقٰمن اٰتينا ولقد 10

[31:28] بصير سميع الله إن وٰحدة كنفس إلا بعثكم ولا خلقكم ما [31:20] وما... السٰموٰت فى ما لكم سخر الله أن تروا ألم 11

[31:34] خبير عليم الله إن تموت أرض ... وينزل الساعة علم عنده الله إن [31:29] النهار... ويولج النهار فى اليل يولج الله أن تر ألم 12

[32:19] يعملون كانوا بما نزلا المأوٰى ... الٰصلٰحت وعملوا اٰمنوا الذين أما [32:1] الم 13

[32:30] منتظرون إنهم وانتظر عنهم فأعرض [32:20] منها... يخرجوا أن أرادوا كلما النار فمأوىٰهم فسقوا الذين وأما 14

[33:6] مسطورا الكتٰب فى ٰذلك كان ... من بالمؤمنين أولٰى النبى [33:1] الله... إن والمنٰفقين الكٰفرين تطع ولا الله اتق النبى يٰأيها 15

[33:11] شديدا زلزالا وزلزلوا المؤمنون ابتلى هنالك [33:7] وموسٰى... وإبرٰهيم نوح ومن ومنك ميثٰقهم النبيۦن من أخذنا وإذ 16

[33:17] نصيرا ولا وليا الله دون من ... الله من يعصمكم الذى ذا من قل [33:12] الله... وعدنا ما مرض قلوبهم فى والذين المنٰفقون يقول وإذ 17

[33:20] قليلا إلا قٰتلوا ما فيكم ... يذهبوا لم الأحزاب يحسبون [33:18] ولا... إلينا هلم لٕاخوٰنهم والقائلين منكم المعوقين الله يعلم قد 18

[33:27] قديرا شيء كل علٰى الله وكان ... وأموٰلهم وديٰرهم أرضهم وأورثكم [33:21] كان... لمن حسنة أسوة الله رسول فى لكم كان لقد 19

[33:34] خبيرا لطيفا كان الله إن والحكمة ... بيوتكن فى يتلٰى ما واذكرن [33:28] وزينتها... الدنيا الحيوٰة تردن كنتن إن لأزوٰجك قل النبى يٰأيها 20
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Night 21

TILL FROM RAK c AH

[33:44] كريما أجرا لهم وأعد سلٰم يلقونه يوم تحيتهم [33:35] والقٰنتٰت... والقٰنتين والمؤمنٰت والمؤمنين والمسلٰمت المسلمين إن 1

[33:52] رقيبا شيء كل علٰى الله وكان ... ولا بعد من النساء لك يحل لا [33:45] ونذيرا ومبشرا ٰشهدا أرسلنٰك إنا النبى يٰأيها 2

[33:58] مبينا وإثما بهتٰنا احتملوا ... والمؤمنٰت المؤمنين يؤذون والذين [33:53] يؤذن... أن إلا النبى بيوت تدخلوا لا اٰمنوا الذين يٰأيها 3

[33:68] كبيرا لعنا والعنهم العذاب من ضعفين اٰتهم ربنا [33:59] من... عليهن يدنين المؤمنين ونساء وبناتك لأزوٰجك قل النبى يٰأيها 4

[33:73] رحيما غفورا الله وكان والمؤمنٰت ... والمنٰفقٰت المنٰفقين الله ليعذب [33:69] الله... فبرأه موسٰى اٰذوا كالذين تكونوا لا اٰمنوا الذين يٰأيها 5

[34:5] أليم رجز من عذاب لهم أولٰئك ... معٰجزين اٰيٰتنا فى سعو والذين [34:1] الأرض... فى وما السٰموٰت فى ما له الذى لله الحمد 6

[34:14] المهين العذاب فى لبثوا ما ... ما الموت عليه قضينا فلما [34:6] هو... ربك من إليك أنزل الذى العلم أوتوا الذين ويرى 7

[34:21] حفيظ شيء كل علٰى وربك شك ... سلطٰن من عليهم له كان وما [34:15] وشمال... يمين عن جنتان اٰية مسكنهم فى لسبٕا كان لقد 8

[34:30] تستقدمون ولا ساعة عنه تستـٔخرون لا يوم ميعاد لكم قل [34:22] مثقال... يملكون لا الله دون من زعمتم الذين ادعوا قل 9

[34:36] يعلمون لا الناس أكثر ولٰكن ... لمن الرزق يبسط ربى إن قل [34:31] بين... بالذى ولا القراٰن بٰهذا نؤمن لن كفروا الذين وقال 10

[34:45] نكير كان فكيف رسلى فكذبوا ... بلغوا وما قبلهم من الذين وكذب [34:37] من... إلا زلفٰى عندنا تقربكم بالتى أولٰدكم ولا أموٰلكم وما 11

[34:54] مريب شك فى كانوا إنهم قبل ... يشتهون ما وبين بينهم وحيل [34:46] ثم... وفرٰدٰى مثنٰى لله تقوموا أن بوٰحدة أعظكم إنما قل 12

[35:7] كبير وأجر مغفرة لهم الٰصلٰحت ... شديد عذاب لهم كفروا الذين [35:1] أجنحة... أولى رسلا الملٰئكة جاعل والأرض السٰموٰت فاطر لله الحمد 13

[35:11] يسير الله على ٰذلك إن كتٰب ... من ثم تراب من خلقكم والله [35:8] يضل... الله فٕان حسنا فراٰه عمله سوء له زين أفمن 14

[35:14] خبير مثل ينبئك ولا بشرككم ... دعاءكم يسمعوا لا تدعوهم إن [35:12] ملح... وهٰذا شرابه سائغ فرات عذب هٰذا البحران يستوى وما 15

[35:26] نكير كان فكيف كفروا الذين أخذت ثم [35:15] الحميد الغنى هو والله الله إلى الفقراء أنتم الناس يٰأيها 16

[35:37] نصير من للظٰلمين فما فذوقوا ... أخرجنا ربنا فيها يصطرخون وهم [35:27] به... فأخرجنا ماء السماء من أنزل الله أن تر ألم 17

[35:45] بصيرا بعباده كان الله فٕان ... بما الناس الله يؤاخذ ولو [35:38] الصدور بذات عليم إنه والأرض السٰموٰت غيب عٰلم الله إن 18

[36:19] مسرفون قوم أنتم بل ذكرتم أئن معكم طٰئركم قالوا [36:1] يس 19

[36:32] محضرون لدينا جميع لما كل وإن [36:20] المرسلين اتبعوا يٰقوم قال يسعٰى رجل المدينة أقصا من وجاء 20
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[36:46] معرضين عنها كانوا إلا ربهم ... اٰيٰت من اٰية من تأتيهم وما [36:33] يأكلون فمنه حبا منها وأخرجنا أحيينٰها الميتة الأرض لهم واٰية 1

[36:54] تعملون كنتم ما إلا تجزون ... شيـٔا نفس تظلم لا فاليوم [36:47] كفروا... الذين قال الله رزقكم مما أنفقوا لهم قيل وإذا 2

[36:70] الكٰفرين على القول ويحق حيا كان من لينذر [36:55] فٰكهون شغل فى اليوم الجنة أصٰحب إن 3

[36:82] فيكون كن له يقول أن شيـٔا أراد إذا أمره إنما [36:71] فهم... أنعٰما أيدينا عملت مما لهم خلقنا أنا يروا أولم 4

[37:26] مستسلمون اليوم هم بل [37:1] صفا والٰصفٰت 5

[37:49] مكنون بيض كأنهن [37:27] يتساءلون بعض علٰى بعضهم وأقبل 6

[37:74] المخلصين الله عباد إلا [37:50] يتساءلون بعض علٰى بعضهم فأقبل 7

[37:98] الأسفلين فجعلنٰهم كيدا به فأرادوا [37:75] المجيبون فلنعم نوح نادىٰنا ولقد 8

[37:122] المؤمنين عبادنا من إنهما [37:99] سيهدين ربى إلٰى ذاهب إنى وقال 9

[37:138] تعقلون أفلا وباليل [37:123] المرسلين لمن إلياس وإن 10

[37:157] ٰصدقين كنتم إن بكتٰبكم فأتوا [37:139] المرسلين لمن يونس وإن 11

[37:182] العٰلمين رب لله والحمد [37:158] لمحضرون إنهم الجنة علمت ولقد نسبا الجنة وبين بينه وجعلوا 12

[38:20] الخطاب وفصل الحكمة واٰتينٰه ملكه وشددنا [38:1] الذكر ذى والقراٰن ص 13

[38:29] الألٰبب أولوا وليتذكر اٰيٰته ليدبروا مٰبرك إليك أنزلنٰه كتٰب [38:21] المحراب تسوروا إذ الخصم نبؤ۟ا أتٰىك وهل 14

[38:44] أواب إنه العبد نعم صابرا ... ولا به فاضرب ضغثا بيدك وخذ [38:30] أواب إنه العبد نعم سليٰمن لداوۥد ووهبنا 15

[38:64] النار أهل تخاصم لحق ٰذلك إن [38:45] والأبٰصر الأيدى أولى ويعقوب وإسٰحق إبرٰهيم عٰبدنا واذكر 16

[38:88] حين بعد نبأه ولتعلمن [38:65] الوٰحد... الله إلا إلٰه من وما منذر أن۠ا إنما قل 17

[39:7] الصدور بذات عليم إنه تعملون ... عنكم غنى الله فٕان تكفروا إن [39:1] الحكيم العزيز الله من الكتٰب تنزيل 18

[39:20] الميعاد الله يخلف لا الله ... لهم ربهم اتقوا الذين لٰكن [39:8] إذا... ثم إليه منيبا ربه دعا ضر الٕانٰسن مس وإذا 19

[39:31] تختصمون ربكم عند القٰيمة يوم إنكم ثم [39:21] ينٰبيع... فسلكه ماء السماء من أنزل الله أن تر ألم 20
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[39:43] يعقلون ولا شيـٔا يملكون لا ... شفعاء الله دون من اتخذوا أم [39:32] جاءه... إذ بالصدق وكذب الله على كذب ممن أظلم فمن 1

[39:52] يؤمنون لقوم لاٰيٰت ٰذلك فى ... يبسط الله أن يعلموا أولم [39:44] إليه... ثم والأرض السٰموٰت ملك له جميعا الشفٰعة لله قل 2

[39:67] يشركون عما وتعٰلٰى سبٰحنه ... والأرض قدره حق الله قدروا وما [39:53] رحمة... من تقنطوا لا أنفسهم علٰى أسرفوا الذين يٰعبادى قل 3

[39:75] العٰلمين رب لله الحمد وقيل ... حول من حافين الملٰئكة وترى [39:68] الأرض... فى ومن السٰموٰت فى من فصعق الصور فى ونفخ 4

[40:9] العظيم الفوز هو وٰذلك رحمته ... السيـٔات تق ومن السيـٔات وقهم [40:1] حم 5

[40:20] البصير السميع هو الله إن ... يدعون والذين بالحق يقضى والله [40:10] أنفسكم... مقتكم من أكبر الله لمقت ينادون كفروا الذين إن 6

[40:29] الرشاد سبيل إلا أهديكم وما ... ظٰهرين اليوم الملك لكم يٰقوم [40:21] كانوا... الذين عٰقبة كان كيف فينظروا الأرض فى يسيروا أولم 7

[40:37] تباب فى إلا فرعون كيد وما ... إلٰى فأطلع السٰموٰت أسٰبب [40:30] الأحزاب يوم مثل عليكم أخاف إنى يٰقوم اٰمن الذى وقال 8

[40:46] العذاب أشد فرعون اٰل أدخلوا ... وعشيا غدوا عليها يعرضون النار [40:38] الرشاد سبيل أهدكم اتبعون يٰقوم اٰمن الذى وقال 9

[40:56] البصير السميع هو إنه بالله ... اٰيٰت فى يٰجدلون الذين إن [40:47] كنا... إنا استكبروا للذين الضعفٰؤ۟ا فيقول النار فى يتحاجون وإذ 10

[40:68] فيكون كن له يقول فٕانما أمرا ... قضٰى فٕاذا ويميت يحيۦ الذى هو [40:57] الناس... أكثر ولٰكن الناس خلق من أكبر والأرض السٰموٰت لخلق 11

[40:78] المبطلون هنالك وخسر بالحق ... قبلك من رسلا أرسلنا ولقد [40:69] يصرفون أنٰى الله اٰيٰت فى يٰجدلون الذين إلى تر ألم 12

[40:85] الكٰفرون هنالك وخسر عباده ... لما إيٰمنهم ينفعهم يك فلم [40:79] تأكلون ومنها منها لتركبوا الأنعٰم لكم جعل الذى الله 13

[41:8] ممنون غير أجر لهم الٰصلٰحت وعملوا اٰمنوا الذين إن [41:1] حم 14

[41:14] كٰفرون به أرسلتم بما فٕانا ... أيديهم بين من الرسل جاءتهم إذ [41:9] له... وتجعلون يومين فى الأرض خلق بالذى لتكفرون أئنكم قل 15

[41:18] يتقون وكانوا اٰمنوا الذين ونجينا [41:15] أشد... من وقالوا الحق بغير الأرض فى فاستكبروا عاد فأما 16

[41:25] ٰخسرين كانوا إنهم والٕانس ... لهم فزينوا قرناء لهم وقيضنا [41:19] يوزعون فهم النار إلى الله أعداء يحشر ويوم 17

[41:32] رحيم غفور من نزلا [41:26] لعلكم... فيه والغوا القراٰن لٰهذا تسمعوا لا كفروا الذين وقال 18

[41:39] قدير شيء كل علٰى إنه الموتٰى ... الأرض ترى أنك اٰيٰته ومن [41:33] وقال... ٰصلحا وعمل الله إلى دعا ممن قولا أحسن ومن 19

[41:44] بعيد مكان من ينادون أولٰئك ... أعجميا قراٰنا جعلنٰه ولو [41:40] يلقٰى... أفمن علينا يخفون لا اٰيٰتنا فى يلحدون الذين إن 20
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[41:54] محيط شيء بكل إنه ألا ربهم ... لقاء من مرية فى إنهم ألا [41:45] من... سبقت كلمة ولولا فيه فاختلف الكتٰب موسى اٰتينا ولقد 1

[42:9] قدير شيء كل علٰى وهو الموتٰى ... أولياء دونه من اتخذوا أم [42:1] حم 2

[42:15] المصير وإليه بيننا يجمع الله ... أمرت كما واستقم فادع فلٰذلك [42:10] الله... ٰذلكم الله إلى فحكمه شيء من فيه اختلفتم وما 3

[42:24] الصدور بذات عليم إنه بكلٰمته ... الله على افترٰى يقولون أم [42:16] حجتهم... له استجيب ما بعد من الله فى يحاجون والذين 4

[42:43] الأمور عزم لمن ٰذلك إن وغفر صبر ولمن [42:25] ويعلم... السيـٔات عن ويعفوا عباده عن التوبة يقبل الذى وهو 5

[42:53] الأمور تصير الله إلى ألا ... السٰموٰت فى ما له الذى الله صرٰط [42:44] وترى... بعده من ولى من له فما الله يضلل ومن 6

[43:15] مبين لكفور الٕانٰسن إن ٰ جزا عباده من له وجعلوا [43:1] حم 7

[43:25] المكذبين عٰقبة كان كيف فانظر منهم فانتقمنا [43:16] بالبنين وأصفٰىكم بنات يخلق مما اتخذ أم 8

[43:35] للمتقين ربك عند والاٰخرة ... متٰع لما ٰذلك كل وإن وزخرفا [43:26] تعبدون مما براء إننى وقومه لأبيه إبرٰهيم قال وإذ 9

[43:45] يعبدون اٰلهة الرحٰمن دون ... من قبلك من أرسلنا من وسـٔل [43:36] له... فهو شيطٰنا له نقيض الرحٰمن ذكر عن يعش ومن 10

[43:56] للاٰخرين ومثلا سلفا فجعلنٰهم [43:46] رسول... إنى فقال وملٕا۟يه فرعون إلٰى بـٔايٰتنا موسٰى أرسلنا ولقد 11

[43:67] المتقين إلا عدو لبعض بعضهم يومئذ الأخلاء [43:57] يصدون منه قومك إذا مثلا مريم ابن ضرب ولما 12

[43:89] يعلمون فسوف سلٰم وقل عنهم فاصفح [43:68] تحزنون أنتم ولا اليوم عليكم خوف لا يٰعباد 13

[44:29] منظرين كانوا وما والأرض السماء عليهم بكت فما [44:1] حم 14

[44:42] الرحيم العزيز هو إنه الله رحم من إلا [44:30] المهين العذاب من إسٰرءيل بنى نجينا ولقد 15

[44:59] مرتقبون إنهم فارتقب [44:43] الزقوم شجرت إن 16

[45:11] أليم رجز من عذاب لهم ربهم ... بـٔايٰت كفروا والذين هدى هٰذا [45:1] حم 17

[45:15] ترجعون ربكم إلٰى ثم فعليها ... أساء ومن فلنفسه ٰصلحا عمل من [45:12] ولتبتغوا... بأمره فيه الفلك لتجرى البحر لكم سخر الذى الله 18

[45:26] يعلمون لا الناس أكثر ولٰكن ... يميتكم ثم يحييكم الله قل [45:16] الطيٰبت... من ورزقنٰهم والنبوة والحكم الكتٰب إسٰرءيل بنى اٰتينا ولقد 19

[45:37] الحكيم العزيز وهو والأرض السٰموٰت فى الكبرياء وله [45:27] المبطلون يخسر يومئذ الساعة تقوم ويوم والأرض السٰموٰت ملك ولله 20
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[46:10] الظٰلمين القوم يهدى لا الله ... الله عند من كان إن أرءيتم قل [46:1] حم 1

[46:18] ٰخسرين كانوا إنهم والٕانس ... القول عليهم حق الذين أولٰئك [46:11] سبقونا... ما خيرا كان لو اٰمنوا للذين كفروا الذين وقال 2

[46:28] يفترون كانوا وما إفكهم وٰذلك ... اتخذوا الذين نصرهم فلولا [46:19] يظلمون لا وهم أعٰملهم وليوفيهم عملوا مما درٰجت ولكل 3

[46:35] الفٰسقون القوم إلا يهلك فهل ... العزم أولوا صبر كما فاصبر [46:29] حضروه... فلما القراٰن يستمعون الجن من نفرا إليك صرفنا وإذ 4

[47:11] لهم مولٰى لا الكٰفرين وأن ... الذين مولى الله بأن ٰذلك [47:1] أعٰملهم أضل الله سبيل عن وصدوا كفروا الذين 5

[47:19] ومثوىٰكم متقلبكم يعلم والله ... الله إلا إلٰه لا أنه فاعلم [47:12] من... تجرى جنٰت الٰصلٰحت وعملوا اٰمنوا الذين يدخل الله إن 6

[47:31] أخباركم ونبلو۟ا والٰصبرين منكم المٰجهدين نعلم حتٰى ولنبلونكم [47:20] محكمة... سورة أنزلت فٕاذا سورة نزلت لولا اٰمنوا الذين ويقول 7

[47:38] أمثٰلكم يكونوا لا ثم غيركم ... لتنفقوا تدعون هٰؤلاء هٰأنتم [47:32] من... الرسول وشاقوا الله سبيل عن وصدوا كفروا الذين إن 8

[48:14] رحيما غفورا الله وكان يشاء ... والأرض السٰموٰت ملك ولله [48:1] مبينا فتحا لك فتحنا إنا 9

[48:23] تبديلا الله لسنة تجد ولن ... قبل من خلت قد التى الله سنة [48:15] يريدون... نتبعكم ذرونا لتأخذوها مغانم إلٰى انطلقتم إذا المخلفون سيقول 10

[48:26] عليما شيء بكل الله وكان وأهلها ... قلوبهم فى كفروا الذين جعل إذ [48:24] من... مكة ببطن عنهم وأيديكم عنكم أيديهم كف الذى وهو 11

[48:29] عظيما وأجرا مغفرة منهم الٰصلٰحت ... معه والذين الله رسول محمد [48:27] إن... الحرام المسجد لتدخلن بالحق الرءيا رسوله الله صدق لقد 12

[49:5] رحيم غفور والله لهم خيرا ... تخرج حتٰى صبروا أنهم ولو [49:1] واتقوا... ورسوله الله يدى بين تقدموا لا اٰمنوا الذين يٰأيها 13

[49:10] ترحمون لعلكم الله واتقوا أخويكم بين فأصلحوا إخوة المؤمنون إنما [49:6] تصيبوا... أن فتبينوا بنبٕا فاسق جاءكم إن اٰمنوا الذين يٰأيها 14

[49:13] خبير عليم الله إن أتقٰىكم ... خلقنٰكم إنا الناس يٰأيها [49:11] أن... عسٰى قوم من قوم يسخر لا اٰمنوا الذين يٰأيها 15

[49:18] تعملون بما بصير والله والأرض السٰموٰت غيب يعلم الله إن [49:14] ولما... أسلمنا قولوا ولٰكن تؤمنوا لم قل اٰمنا الأعراب قالت 16

[50:15] جديد خلق من لبس فى هم بل الأول بالخلق أفعيينا [50:1] المجيد والقراٰن ق 17

[50:29] للعبيد بظلٰم أن۠ا وما لدى القول يبدل ما [50:16] أقرب... ونحن نفسه به توسوس ما ونعلم الٕانٰسن خلقنا ولقد 18

[50:45] وعيد يخاف من بالقراٰن فذكر ... أنت وما يقولون بما أعلم نحن [50:30] مزيد من هل وتقول امتلأت هل لجهنم نقول يوم 19

[51:23] تنطقون أنكم ما مثل لحق إنه والأرض السماء فورب [51:1] ذروا والٰذريٰت 20
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[51:46] فٰسقين قوما كانوا إنهم قبل من نوح وقوم [51:24] المكرمين إبرٰهيم ضيف حديث أتٰىك هل 1

[51:60] يوعدون الذى يومهم من كفروا للذين فويل [51:47] لموسعون وإنا بأي۟يد بنينٰها والسماء 2

[52:28] الرحيم البر هو إنه ندعوه قبل من كنا إنا [52:1] والطور 3

[52:49] النجوم وإدبٰر فسبحه اليل ومن [52:29] مجنون ولا بكاهن ربك بنعمت أنت فما فذكر 4

[53:25] والأولٰى الاٰخرة فلله [53:1] هوٰى إذا والنجم 5

[53:32] اتقٰى بمن أعلم هو أنفسكم ... الٕاثم كٰبئر يجتنبون الذين [53:26] إلا... شيـٔا شفٰعتهم تغنى لا السٰموٰت فى ملك من وكم 6

[54:3] مستقر أمر وكل أهواءهم واتبعوا وكذبوا [53:33] تولٰى الذى أفرءيت 7

[54:22] مدكر من فهل للذكر القراٰن يسرنا ولقد [54:4] مزدجر فيه ما الأنباء من جاءهم ولقد 8

[54:40] مدكر من فهل للذكر القراٰن يسرنا ولقد [54:23] بالنذر ثمود كذبت 9

[54:55] مقتدر مليك عند صدق مقعد فى [54:41] النذر فرعون اٰل جاء ولقد 10

[55:45] تكذبان ربكما اٰلاء فبأى [55:1] الرحٰمن 11

[55:78] والٕاكرام الجلٰل ذى ربك اسم تٰبرك [55:46] جنتان ربه مقام خاف ولمن 12

[56:40] الاٰخرين من وثلة [56:1] الواقعة وقعت إذا 13

[56:74] العظيم ربك باسم فسبح [56:41] الشمال أصٰحب ما الشمال وأصٰحب 14

[56:96] العظيم ربك باسم فسبح [56:75] النجوم بموٰقع أقسم فلا 15

[57:6] الصدور بذات عليم وهو اليل ... ويولج النهار فى اليل يولج [57:1] الحكيم العزيز وهو والأرض السٰموٰت فى ما لله سبح 16

[57:15] المصير وبئس مولٰىكم هى النار ... فدية منكم يؤخذ لا فاليوم [57:7] اٰمنوا... فالذين فيه مستخلفين جعلكم مما وأنفقوا ورسوله بالله اٰمنوا 17

[57:21] العظيم الفضل ذو والله يشاء ... ربكم من مغفرة إلٰى سابقوا [57:16] وما... الله لذكر قلوبهم تخشع أن اٰمنوا للذين يأن ألم 18

[57:25] عزيز قوى الله إن بالغيب ورسله ... بالبينٰت رسلنا أرسلنا لقد [57:22] إلا... أنفسكم فى ولا الأرض فى مصيبة من أصاب ما 19

[57:29] العظيم الفضل ذو والله يشاء ... ألا الكتٰب أهل يعلم لئلا [57:26] فمنهم... والكتٰب النبوة ذريتهما فى وجعلنا وإبرٰهيم نوحا أرسلنا ولقد 20
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TILL FROM RAK c AH

[58:7] عليم شيء بكل الله إن القٰيمة ... فى ما يعلم الله أن تر ألم [58:1] إلى... وتشتكى زوجها فى تٰجدلك التى قول الله سمع قد 1

[58:13] تعملون بما خبير والله ورسوله ... يدى بين تقدموا أن ءأشفقتم [58:8] لما... يعودون ثم النجوٰى عن نهوا الذين إلى تر ألم 2

[58:22] المفلحون هم الله حزب إن ألا ... بالله يؤمنون قوما تجد لا [58:14] ما... عليهم الله غضب قوما تولوا الذين إلى تر ألم 3

[59:7] العقاب شديد الله إن الله ... من رسوله علٰى الله أفاء ما [59:1] العزيز... وهو الأرض فى وما السٰموٰت فى ما لله سبح 4

[59:17] الظٰلمين جٰزؤ۟ا وٰذلك فيها ٰخلدين النار فى أنهما عٰقبتهما فكان [59:8] من... فضلا يبتغون وأموٰلهم ديٰرهم من أخرجوا الذين المٰهجرين للفقراء 5

[59:24] الحكيم العزيز وهو والأرض ... المصور البارئ الٰخلق الله هو [59:18] لغد... قدمت ما نفس ولتنظر الله اتقوا اٰمنوا الذين يٰأيها 6

[60:6] الحميد الغنى هو الله فٕان ... حسنة أسوة فيهم لكم كان لقد [60:1] إليهم... تلقون أولياء وعدوكم عدوى تتخذوا لا اٰمنوا الذين يٰأيها 7

[60:13] القبور أصٰحب من الكفار يئس ... تتولوا لا اٰمنوا الذين يٰأيها [60:7] مودة... منهم عاديتم الذين وبين بينكم يجعل أن الله عسى 8

[61:9] المشركون كره ولو كله الدين ... بالهدٰى رسوله أرسل الذى هو [61:1] العزيز... وهو الأرض فى وما السٰموٰت فى ما لله سبح 9

[61:14] ظٰهرين فأصبحوا عدوهم علٰى ... كونوا اٰمنوا الذين يٰأيها [61:10] عذاب... من تنجيكم تٰجرة علٰى أدلكم هل اٰمنوا الذين يٰأيها 10

[62:8] تعملون كنتم بما فينبئكم والشٰهدة ... منه تفرون الذى الموت إن قل [62:1] القدوس... الملك الأرض فى وما السٰموٰت فى ما لله يسبح 11

[62:11] الرٰزقين خير والله التٰجرة ... انفضوا لهوا أو تٰجرة رأوا وإذا [62:9] فاسعوا... الجمعة يوم من للصلوٰة نودى إذا اٰمنوا الذين يٰأيها 12

[63:8] يعلمون لا المنٰفقين ولٰكن ... المدينة إلى رجعنا لئن يقولون [63:1] يعلم... والله الله لرسول إنك نشهد قالوا المنٰفقون جاءك إذا 13

[63:11] تعملون بما خبير والله أجلها ... جاء إذا نفسا الله يؤخر ولن [63:9] ذكر... عن أولٰدكم ولا أموٰلكم تلهكم لا اٰمنوا الذين يٰأيها 14

[64:10] المصير وبئس فيها ٰخلدين النار ... بـٔايٰتنا وكذبوا كفروا والذين [64:1] الملك... له الأرض فى وما السٰموٰت فى ما لله يسبح 15

[64:18] الحكيم العزيز والشٰهدة الغيب عٰلم [64:11] بالله... يؤمن ومن الله بٕاذن إلا مصيبة من أصاب ما 16

[65:7] يسرا عسر بعد الله سيجعل اٰتٰىها ... ومن سعته من سعة ذو لينفق [65:1] واتقوا... العدة وأحصوا لعدتهن فطلقوهن النساء طلقتم إذا النبى يٰأيها 17

[65:12] علما شيء بكل أحاط قد الله ... سٰموٰت سبع خلق الذى الله [65:8] حسابا... فحاسبنٰها ورسله ربها أمر عن عتت قرية من وكأين 18

[66:7] تعملون كنتم ما تجزون إنما ... تعتذروا لا كفروا الذين يٰأيها [66:1] مرضات... تبتغى لك الله أحل ما تحرم لم النبى يٰأيها 19

[66:12] القٰنتين من وكانت وكتبه ربها ... أحصنت التى عمرٰن ابنت ومريم [66:8] ربكم... عسٰى نصوحا توبة الله إلى توبوا اٰمنوا الذين يٰأيها 20
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[67:15] النشور وإليه رزقه من وكلوا ... ذلولا الأرض لكم جعل الذى هو [67:1] قدير شيء كل علٰى وهو الملك بيده الذى تٰبرك 1

[67:30] معين بماء يأتيكم فمن غورا ماؤكم أصبح إن أرءيتم قل [67:16] هى... فٕاذا الأرض بكم يخسف أن السماء فى من ءأمنتم 2

[68:33] يعلمون كانوا لو أكبر الاٰخرة ولعذاب العذاب كٰذلك [68:1] يسطرون وما والقلم ن 3

[68:52] للعٰلمين ذكر إلا هو وما [68:34] النعيم جنٰت ربهم عند للمتقين إن 4

[69:24] الخالية الأيام فى أسلفتم بما هنيـٔا واشربوا كلوا [69:1] الحاقة 5

[69:52] العظيم ربك باسم فسبح [69:25] كتٰبيه أوت لم يٰليتنى فيقول بشماله كتٰبه أوتى من وأما 6

[70:28] مأمون غير ربهم عذاب إن [70:1] واقع بعذاب سائل سأل 7

[70:44] يوعدون كانوا الذى اليوم ٰذلك ذلة ترهقهم أبٰصرهم ٰخشعة [70:29] ٰحفظون لفروجهم هم والذين 8

[71:20] فجاجا سبلا منها لتسلكوا [71:1] قبل... من قومك أنذر أن قومه إلٰى نوحا أرسلنا إنا 9

[71:28] تبارا إلا الظٰلمين تزد ولا ... دخل ولمن ولوٰلدى لى اغفر رب [71:21] ماله... يزده لم من واتبعوا عصونى إنهم رب نوح قال 10

[72:17] صعدا عذابا يسلكه ربه ذكر عن يعرض ومن فيه لنفتنهم [72:1] إنا... فقالوا الجن من نفر استمع أنه إلى أوحى قل 11

[72:28] عددا شيء كل وأحصٰى لديهم ... رٰسلٰت أبلغوا قد أن ليعلم [72:18] أحدا الله مع تدعوا فلا لله المٰسجد وأن 12

[73:20] رحيم غفور الله إن الله واستغفروا ... أدنٰى تقوم أنك يعلم ربك إن [73:1] المزمل يٰأيها 13

[74:30] عشر تسعة عليها [74:1] المدثر يٰأيها 14

[74:56] المغفرة وأهل التقوٰى أهل ... الله يشاء أن إلا يذكرون وما [74:31] إلا... عدتهم جعلنا وما ملٰئكة إلا النار أصٰحب جعلنا وما 15

[75:40] الموتٰى يحۦى أن علٰى بقٰدر ٰذلك أليس [75:1] القٰيمة بيوم أقسم لا 16

[76:22] مشكورا سعيكم وكان جزاء لكم كان هٰذا إن [76:1] شيـٔا... يكن لم الدهر من حين الٕانٰسن على أتٰى هل 17

[76:31] أليما عذابا لهم أعد والظٰلمين رحمته فى يشاء من يدخل [76:23] تنزيلا القراٰن عليك نزلنا نحن إنا 18

[77:34] للمكذبين يومئذ ويل [77:1] عرفا والمرسلٰت 19

[77:50] يؤمنون بعده حديث فبأى [77:35] ينطقون لا يوم هٰذا 20
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[78:30] عذابا إلا نزيدكم فلن فذوقوا [78:1] يتساءلون عم 1

[78:40] ترٰبا كنت يٰليتنى الكافر ... قريبا عذابا أنذرنٰكم إنا [78:31] مفازا للمتقين إن 2

[79:46] ضحٰىها أو عشية إلا يلبثوا لم يرونها يوم كأنهم [79:1] غرقا والنٰزعٰت 3

[80:42] الفجرة الكفرة هم أولٰئك [80:1] وتولٰى عبس 4

[81:29] العٰلمين رب الله يشاء أن إلا تشاءون وما [81:1] كورت الشمس إذا 5

[82:19] لله يومئذ والأمر شيـٔا لنفس نفس تملك لا يوم [82:1] انفطرت السماء إذا 6

[83:36] يفعلون كانوا ما الكفار ثوب هل [83:1] للمطففين ويل 7

[84:25] ممنون غير أجر لهم الٰصلٰحت وعملوا اٰمنوا الذين إلا [84:1] انشقت السماء إذا 8

[85:22] محفوظ لوح فى [85:1] البروج ذات والسماء 9

[86:17] رويدا أمهلهم الكٰفرين فمهل [86:1] والطارق والسماء 10

[88:26] حسابهم علينا إن ثم [87:1] الأعلى ربك اسم سبح 11

[89:30] جنتى وادخلى [89:1] والفجر 12

[91:15] عقٰبها يخاف ولا [90:1] البلد بٰهذا أقسم لا 13

[94:8] فارغب ربك وإلٰى [92:1] يغشٰى إذا واليل 14

[97:5] الفجر مطلع حتٰى هى سلٰم [95:1] والزيتون والتين 15

[100:11] لخبير يومئذ بهم ربهم إن [98:1] حتٰى... منفكين والمشركين الكتٰب أهل من كفروا الذين يكن لم 16

[104:9] ممددة عمد فى [101:1] القارعة 17

[108:3] الأبتر هو شانئك إن [105:1] الفيل بأصٰحب ربك فعل كيف تر ألم 18

[111:5] مسد من حبل جيدها فى [109:1] الكٰفرون يٰأيها قل 19

[114:6] والناس الجنة من [112:1] أحد الله هو قل 20
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