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 سورة احلرش

ٱَّ  يل ىل مل خل ٱُّٱ

 يل ىل  مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ
 ني ميزي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئجئ يي ىي
 مخ جخ محجح مج حج  مث هتمت خت حت جت هب
 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس
 مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مض خض

  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل  مق حق

 خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زترت يب
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق
  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم

 جت  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي
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 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت
 جض مص خص  حص مسخس حس جس مخ جخ
 حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض

 حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف

 خن حن جن مم خم حم جم  هلمل خل
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  من
 جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن
 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب
  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت
 رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ينىن نن من زن

 حت جتهب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
 حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هتمت خت
 مظ حط مض خضحض جض مص خص حص  مس خس
 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع
 خل  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك
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 حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل
 ييىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئنئ مئ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت  زت رت
 مليك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث
 ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل
 جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين
 حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب

 خس حس جس مخجخ مح  جح مج
 مظ حط مضخض حض جض مص خص حص  مس
 جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ  معجع

َّ  خك حك

 


