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 خف حف جف  مغ  ُّٱ

َّ مم خم حم جم هل مل خل حل جل  لكمك خك حك جك مق حق مف

 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ
 [. ٨ – ٧الزلزلة: ] َّ  هب مب خب حب جب هئ

 هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف ُّٱ
 [.٦٣اإلرساء: ] َّ  حم جم

 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب ُّٱ

َّ زن رن مم ام يل ملىل  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث  نث

.
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َّ خت حت جت ُّٱ

خت حت جت ُّٱ َّ

َّ مث هت مت ُّٱ

 

َّ جح  مج حج ُّٱ
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َّ جح  مج حج ُّٱ



َّ جس مخ جخ مح ُّٱ

َّ حص مس خس حس ُّٱ

َّمس ُّٱ
َّجس مخ جخ محُّٱ

َّ حص مس خس حس ُّٱ

َّ حص مس خس حس جس مخ جخ محُّٱ
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 حت جت  هب مب ُّٱ
 رئ ُّٱَّ  جخ مح جح مج مثحج هت مت خت
َّ يب ىب نب مب ربزب  يئ ىئ نئ مئ زئ

َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض ُّٱٱ

 حف جف مغ معجغ جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ

 جس  مخ جخ مح جح ُّٱَّ خك حك  جك مق حق خفمف

 خك حك ُّٱٱَّ مظ حط مض  خض جضحض مص خص حص مس حسخس
َّ جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك

  يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱ
َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّٱ

 هت مت خت  حت  ُّٱَّ زب رب  يئ نئىئ مئ

  هب مب خب حب ُّٱٱَّ  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

َّ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت

َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ

َّ يل ُّٱ
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َّىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم ُّٱ

َّ حيخي جي يه ىه ُّٱَّيب ىب نب مب زبُّ

 َّ مث هت مت خت حت جت هب  مب ُّ

 

 مل خلُّٱ
َّ ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
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َّ ىن من خن حن جن ُّٱ

 مل خل ُّٱ
َّجم يل ىل

َّيل ُّٱ
َّ مف خف حف جف مغ معجغ  جعُّ

 مم خم حم ُّٱ
َّ ُّٱَّيم ىم

 يي ىي ني ُّٱ

َّ حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ

َّ جم يل ىل مل خل ُّٱٱ

 خم حم ُّٱَّيلُّٱَّىلُّٱ
َّيم ىم مم

 ٱٱ
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 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ
 مث متهت خت  حت جت مبهب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ

َّ مح جح مج حج

 جض مص خص مسحص خس حس جس  مخ جخ ُّٱ
 جك مق مفحق خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض

َّ  خك حك

 زي ري ُّٱ

َّ هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي  ني مي

َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ  حئ  ُّٱ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ُّٱ
 نت زتمت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ  ّٰ ِّ ُّ
َّ مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث  زث رث يت ىت

 ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ

. َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي

 َّ ُّٱ
َّ نت مت زت رت  يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ

 ىقيق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ
َّ مك لك اك
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َّىن من خن حن جن ُّٱ
َّ مق حق مف خف حفُّٱ

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ُّٱ

َّني مي

َّىن من خن حن جن ُّٱ

َّ جض مص خصُّٱ

َّ نث مث زث رث يت ُّٱ

 ٱَّ مم خم حم ُّٱ

َّ جض مص خصُّٱ

َّىن من خن حن جن ُّٱ
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 جئ يي ُّٱ

 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب  حب جب هئ مئ خئ حئ

  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح

  من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل  مكجل لك خك حك جك حقمق مف خف
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل

َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي

 خن حن جن ُّٱ
 جع مظ حط  مض خض حض جض ُّٱَّ ىن من
َّ مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع



 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّٱ
َّ مج حج مث هت مت خت حت  جت مبهب

َّ ىن من خن حن جن ُّٱ

 خض حض جض ُّٱ 
َّ مظ حط  مض

َّجف مغ جغ مع جعُّٱ
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 حفُّٱ
َّ مق حق مف خف

 خئ حئ جئ ُّٱ
َّ مح جح مج  حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ

َّ مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّٱ

َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جض  مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ

 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

 حص مس  خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب

َّ حض جض مص خص

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ يي ىي  مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم

 مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ
َّ خف حف جف مغ جغ

  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
 حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَّ رت

 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱَّ  ِّ ُّ
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َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم خممم
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 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ُّٱ
ُّ ِّ ّٰ  َّ

 

َّ يه ُّٱَّ مي خي حي جي يه ىه مه جه  ُّٱ

 خنُّٱ
 خي حي جي يه ىه ُّٱَّين ىن من
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱَّ ٰر  ٰذ يي ىي مي
َّنت مت زت رت يب ىب ُّٱَّ  ىم مم خم

َّ يه ُّٱ

َّ ين ىن من خن ُّٱ

 حي جي يه ُّٱ
َّ خي

َّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
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َّ  مي خي حي جي يه ىه مه جه ُّٱ

َّخي حي جي يه ىه ُّٱٱَّ مه جه ُّٱ

َّ خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك ُّٱ

َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ُّٱ

 ٰذ يي ىي ُّٱ
َّ ٰى ٰر

َّىيُّٱَّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ
َّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ

َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ
َّ مت زت رت

َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ

َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ

 ىه مه جه ُّٱَّ ُّ  ُّ
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َّمي خي حي جي يه

 ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ

َّ يق  ىق يف

َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ

َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱٱ

َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّٱ

 خي حي جي يه ىه مه جه  ُّٱ
َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

َّ مه جه  ُّٱ

 ٰذ يي ىي  ُّٱَّ خي حي جي يه ىهُّٱ
َّٰر

َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّٱ
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ٍُّّ َُّّ َّ

ٌَّّ  ٰى ُّٱ
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َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ
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Abstract

The nature of man in the light of Surat Al-Adiyat 

(Objective study) 

By Samira bint Mohammed Galia
Praise be to Allah, peace upon his prophet. Holly Quran paid high 

attention to the human soul while Surat Aladyat was one of the Surats in the 

Holly Quran that paid attention to some human characteristics as it 

concentrate on human and the bad qualities on him then show to us the best 

treatment to these qualities. 

The research discuss what mentioned in Surat Aladyat by explaining 

the total verses then show The arrogance in the nature of human and his 

strong love to money and this lead him to collect money and prevent rights 

of others and so give us the solution by raising human according to 

believing in Allah , fearing from him as he is controlling us and knows all 

what inside or outside our thoughts and also to believe in the other last, 

other life after death, as when people awake from their graves, all their 

pages of works shall be spread on them and shall be asked for all his actions 

even big or small, good or bad. This raining on believing on Allah can make 

our souls go straight according to Allah instructions. 

Key word: Nature , Human , Surat Aladyat 
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