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أو  المتطابقةالعبارات 

ا في السورة نفسهالمتشابهة 

 في القرآن الكريم
 

 

 

 

 أ.د. محمد زكي خضر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :ثالثة أجزاء يحوي هذا الكتاب على 

ك في الجزء األول للعبارات المتطابقة الواردة في السورة نفسها. أما الجزء الثاني فهو للعبارات التي تشتر

 جذور كلماتها. أي أنها متشابهة لكنها ليست متطابقة.

 ا والمكررة ثالث مرات.فهو للعبارات المتطابقة في السورة نفسه الجزء الثالثأما 

ويمكن من دراسة هذه العبارات استنتاج الصفات المميزة لكل سورة من السور والتشابه فيما بينها 

 واستنتاجات كثيرة لمن فتح الله عليه.

 والله الموفق

 

 

 أ.د. محمد زكي خضر         
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 الجزء األول

 

 العبارات المتطابقة في السورة نفسها
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 10َظاِلُموَن البقرة  َوأَنتُمْ  بَْعِدهِ  ِمن اْلِعْجلَ  ات َخْذتُمُ  ثُم  

 29َظاِلُموَن البقرة  َوأَنتُمْ  بَْعِدهِ  ِمن اْلِعْجلَ  ات َخْذتُمُ  ثُم  

 081فاَلَ البقرة  الل هِ  ُحُدودُ 

 992فاَلَ البقرة  الل هِ  ُحُدودُ 

 02اْلَمْوِت البقرة  َحذَرَ 

 942البقرة اْلَمْوِت  َحذَرَ 

 044َما البقرة  َوَحْيثُ 

 011َما البقرة  َوَحْيثُ 

 902تَتَفَك ُروَن البقرة  لََعل ُكمْ  األَيَاتِ  لَُكمُ  الل هُ  يُبَي ِنُ  َكذَِلكَ 

 922تَتَفَك ُروَن البقرة  لََعل ُكمْ  األَيَاتِ  لَُكمُ  الل هُ  يُبَي ِنُ  َكذَِلكَ 

 002ال ِذيَن البقرة  قَالَ  َكذَِلكَ 

 008ال ِذيَن البقرة  قَالَ  َكذَِلكَ 

 982َوالَ البقرة  َرب نَا

 982َوالَ البقرة  َرب نَا

 989َوالَ البقرة  َرب هُ 

 982َوالَ البقرة  َرب هُ 

 998بِأَنفُِسِهن  البقرة  يَتََرب ْصنَ 

 924بِأَنفُِسِهن  البقرة  يَتََرب ْصنَ 

 22قرة الطُّوَر الب فَْوقَُكمُ  َوَرفَْعنَا

 22الطُّوَر البقرة  فَْوقَُكمُ  َوَرفَْعنَا

ا تُْسئَلُونَ   024يَْعَملُوَن البقرة  َكانُوا َعم 

ا تُْسئَلُونَ   040يَْعَملُوَن البقرة  َكانُوا َعم 

 001َواْلَمْغِرُب البقرة  اْلَمْشِرقُ 

 049َواْلَمْغِرُب البقرة  اْلَمْشِرقُ 

 02الض الَلَةَ البقرة  اْشتََرُوا

 011الض الَلَةَ البقرة  اْشتََرُوا

 48َوالَ البقرة  َشفَاَعة  

 092َوالَ البقرة  َشفَاَعة  

 902َوُهَو البقرة  َشْيئًا

 902َوُهَو البقرة  َشْيئًا

ق    82َمعَُهْم البقرة  ل َِما ُمَصد ِ

ق    010َمعَُهْم البقرة  ل َِما ُمَصد ِ

 08بُْكم  البقرة  ُصم  

 010 بُْكم  البقرة ُصم  

 08الَ البقرة  فَُهمْ  ُعْمي   بُْكم   ُصم  

 010الَ البقرة  فَُهمْ  ُعْمي   بُْكم   ُصم  

 92بِِه البقرة  يُِضلُّ 

 92بِِه البقرة  يُِضلُّ 
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 02بِاْلُهَدى البقرة  الض الَلَةَ 

 011بِاْلُهَدى البقرة  الض الَلَةَ 

 42أَن ُهم البقرة  يَُظنُّونَ 

 942قرة أَن ُهم الب يَُظنُّونَ 

الَقُوا البقرة  أَن ُهم يَُظنُّونَ   42مُّ

الَقُوا البقرة  أَن ُهم يَُظنُّونَ   942مُّ

ْن البقرة  فَِعد ة    084م ِ

ْن البقرة  فَِعد ة    081م ِ

 48َوالَ البقرة  َعْدل  

 092َوالَ البقرة  َعْدل  

ْن البقرة  فَِعد ة    084م ِ

ْن البقرة  فَِعد ة    081م ِ

 48 البقرة َوالَ  َعْدل  

 092َوالَ البقرة  َعْدل  

 024َعلَْيُكْم البقرة  اْعتََدى

 024َعلَْيُكْم البقرة  اْعتََدى

 081اْلُمت ِقيَن البقرة  َعلَى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 

 940اْلُمت ِقيَن البقرة  َعلَى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 

 902أَن البقرة  َوَعَسى

 902أَن البقرة  َوَعَسى

 920أَْمَوالَُهم البقرة  يُنِفقُونَ  م )*(ال ِذينَ َعِلي

 912أَْمَوالَُهم البقرة  يُنِفقُونَ  َعِليم )*(ال ِذينَ 

 081أَن ُكْم البقرة  الل هُ  َعِلمَ 

 921أَن ُكْم البقرة  الل هُ  َعِلمَ 

 088َعِن البقرة  تَْعلَُموَن)*(يَْسئَلُونَكَ 

 902بقرة َعِن ال تَْعلَُموَن)*(يَْسئَلُونَكَ 

 081إِذَا البقرة  َعلَْيُكمْ 

 922إِذَا البقرة  َعلَْيُكمْ 

 082ِمن البقرة  ال ِذينَ  َعلَى

 982ِمن البقرة  ال ِذينَ  َعلَى

 41َوأَن ِي البقرة  َعلَْيُكمْ 

 099َوأَن ِي البقرة  َعلَْيُكمْ 

ِحيم  البقرة  َغفُور   الل هَ  إِن   َعلَْيهِ   012ر 

ِحيم  البقرة  َغفُور   ل هَ ال إِن   َعلَْيهِ   089ر 

 989اْلَحقُّ البقرة  َعلَْيهِ 

 989اْلَحقُّ البقرة  َعلَْيهِ 

 902اْلِقتَاُل البقرة  َعلَْيُكمُ 

 942اْلِقتَاُل البقرة  َعلَْيُكمُ 

 081اْلُمت ِقيَن البقرة  َعلَى

 940اْلُمت ِقيَن البقرة  َعلَى
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 48ن ْفٍس البقرة  َعن

 092بقرة ن ْفٍس ال َعن

ْلتُُكمْ   41َعلَى البقرة  فَض 

ْلتُُكمْ   099َعلَى البقرة  فَض 

ْلتُُكمْ   41اْلعَالَِميَن البقرة  َعلَى فَض 

ْلتُُكمْ   099اْلعَالَِميَن البقرة  َعلَى فَض 

 924أَنفُِسِهن  البقرة  فِي فَعَْلنَ 

 941أَنفُِسِهن  البقرة  فِي فَعَْلنَ 

ِ البقرة  فِي  022اْلَحج 

ِ البقرة  فِي  021اْلَحج 

 924أَنفُِسِهن  البقرة  فِي

 941أَنفُِسِهن  البقرة  فِي

 48ِمْنَها البقرة  يُْقبَلُ 

 092ِمْنَها البقرة  يُْقبَلُ 

 021فِي البقرة  َوقَاتِلُوا

 944فِي البقرة  َوقَاتِلُوا

 021الل ِه البقرة  َسبِيلِ  فِي َوقَاتِلُوا

 944الل ِه البقرة  َسبِيلِ  فِي َوقَاتِلُوا

 020َوالَ البقرة  اْلقَتْلِ 

 901َوالَ البقرة  اْلقَتْلِ 

 941الل هَ البقرة  إِن   قَالَ 

 942الل هَ البقرة  إِن   قَالَ 

 28ال  البقرة  بَقََرة   إِن َها يَقُولُ  إِن هُ  قَالَ 

 10ال  البقرة  بَقََرة   إِن َها يَقُولُ  إِن هُ  قَالَ 

 28ِهَي البقرة  َما ل نَا يُبَي ِن َرب كَ  لَنَا عُ ادْ  قَالُوا

 11ِهَي البقرة  َما ل نَا يُبَي ِن َرب كَ  لَنَا اْدعُ  قَالُوا

 911َءاتِنَا البقرة  َرب نَا يَقُولُ 

 910َءاتِنَا البقرة  َرب نَا يَقُولُ 

 941إِن  البقرة  نَبِيُُّهمْ  لَُهمْ  َوقَالَ 

 948إِن  البقرة  ُهمْ نَبِيُّ  لَُهمْ  َوقَالَ 

 11يَاُموَسى البقرة  قُْلتُمْ 

 20يَاُموَسى البقرة  قُْلتُمْ 

 81اْلقُُدِس البقرة  بُِروحِ  َوأَي ْدنَاهُ  اْلبَي ِنَاتِ  َمْريَمَ  اْبنَ  ِعيَسى َوَءاتَْينَا

 912بقرة اْلقُُدِس ال بُِروحِ  َوأَي ْدنَاهُ  اْلبَي ِنَاتِ  َمْريَمَ  اْبنَ  ِعيَسى َوَءاتَْينَا

ْنيَا البقرة  فِي َءاتِنَا  911الدُّ

ْنيَا البقرة  فِي َءاتِنَا  910الدُّ

 929فاَلَ البقرة  أََجلَُهن  

 924فاَلَ البقرة  أََجلَُهن  

 10اْلِعْجَل البقرة  ات َخْذتُمُ 

 29اْلِعْجَل البقرة  ات َخْذتُمُ 
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ٍة البقرة  َءاتَْينَاُكم َما ُخذُوا  22بِقُو 

ٍة البقرة  َءاتَْينَاُكم امَ  ُخذُوا  22بِقُو 

ٍة البقرة  َءاتَْينَاُكم َما ُخذُوا الطُّورَ  فَْوقَُكمُ  َوَرفَْعنَا ِميثَاقَُكمْ  أََخْذنَا َوإِذْ   22بِقُو 

ٍة البقرة  َءاتَْينَاُكم َما ُخذُوا الطُّورَ  فَْوقَُكمُ  َوَرفَْعنَا ِميثَاقَُكمْ  أََخْذنَا َوإِذْ   22بِقُو 

 022أَِمنتُْم البقرة  افَِإذَ 

 922أَِمنتُْم البقرة  فَِإذَا

 920الن َِساَء البقرة  َطل ْقتُمُ  َوإِذَا

 929الن َِساَء البقرة  َطل ْقتُمُ  َوإِذَا

 11قُْلتُْم البقرة  َوإِذْ 

 20قُْلتُْم البقرة  َوإِذْ 

ِ البقرة  إِْبَراِهمُ  قَالَ  َوإِذْ   092َرب 

ِ البقرة  إِْبَراِهمُ  قَالَ  َوإِذْ   921َرب 

 02َءاِمنُوا البقرة  لَُهمْ  قِيلَ  َوإِذَا

 20َءاِمنُوا البقرة  لَُهمْ  قِيلَ  َوإِذَا

 11لَن البقرة  يَاُموَسى قُْلتُمْ  َوإِذْ 

 20لَن البقرة  يَاُموَسى قُْلتُمْ  َوإِذْ 

 04ال ِذيَن البقرة  لَقُوا َوإِذَا

 12ال ِذيَن البقرة  لَقُوا َوإِذَا

 80َخاِلُدوَن البقرة  فِيَها ُهمْ  الن ارِ  أَْصَحابُ  ئِكَ فَأُولَ 

 911َخاِلُدوَن البقرة  فِيَها ُهمْ  الن ارِ  أَْصَحابُ  فَأُولَئِكَ 

 011َعلَْيِهْم البقرة  أُولَئِكَ 

 020َعلَْيِهْم البقرة  أُولَئِكَ 

 004َما البقرة  أُولَئِكَ 

 014َما البقرة  أُولَئِكَ 

 04قَالُوا البقرة  َءاَمنُوا ال ِذينَ 

 12قَالُوا البقرة  َءاَمنُوا ال ِذينَ 

 022ات بَعُوا البقرة  ال ِذينَ 

 021ات بَعُوا البقرة  ال ِذينَ 

الَقُوا البقرة  أَن ُهم يَُظنُّونَ  ال ِذينَ   42مُّ

الَقُوا البقرة  أَن ُهم يَُظنُّونَ  ال ِذينَ   942مُّ

 989اْلَحقُّ البقرة  َعلَْيهِ  ال ِذي

 989اْلَحقُّ البقرة  َعلَْيهِ  ال ِذي

 920الل ِه البقرة  َسبِيلِ  فِي أَْمَوالَُهمْ  يُنِفقُونَ  ال ِذينَ 

 929الل ِه البقرة  َسبِيلِ  فِي أَْمَوالَُهمْ  يُنِفقُونَ  ال ِذينَ 

 924أَْزَواًجا البقرة  َويَذَُرونَ  ِمنُكمْ  يُتََوف ْونَ  َوال ِذينَ 

 941أَْزَواًجا البقرة  َويَذَُرونَ  ِمنُكمْ  َوف ْونَ يُتَ  َوال ِذينَ 

 081أَن ُكْم البقرة  الل هُ 

 921أَن ُكْم البقرة  الل هُ 

 989َوالَ البقرة  َرب هُ  الل هَ 

 982َوالَ البقرة  َرب هُ  الل هَ 
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ق  البقرة  الل هِ   82ُمَصد ِ

ق  البقرة  الل هِ   010ُمَصد ِ

ق   الل هِ   82ا البقرة ل ِمَ  ُمَصد ِ

ق   الل هِ   010ل َِما البقرة  ُمَصد ِ

 912أَن ُكم البقرة  َواْعلَُموا الل هَ 

 992أَن ُكم البقرة  َواْعلَُموا الل هَ 

 910اْلُمْلَك البقرة  الل هُ 

 918اْلُمْلَك البقرة  الل هُ 

ا بِغَافِلٍ  الل هُ  َوَما الل هِ   14تَْعَملُوَن البقرة  َعم 

ا بِغَافِلٍ  الل هُ  َوَما الل هِ   041تَْعَملُوَن البقرة  َعم 

 018فََمن البقرة  الل هِ 

 012فََمن البقرة  الل هِ 

 091َوإِْسَماِعيَل البقرة  إِْبَراِهمَ  إِلَى

 022َوإِْسَماِعيَل البقرة  إِْبَراِهمَ  إِلَى

 42َراِجعُوَن البقرة  إِلَْيهِ 

 012َراِجعُوَن البقرة  إِلَْيهِ 

 81تَقُولُوَن البقرة  أَمْ 

 041تَقُولُوَن البقرة  أَمْ 

ة    024َخلَْت البقرة  قَدْ  أُم 

ة    040َخلَْت البقرة  قَدْ  أُم 

 04قَالُوا البقرة  َءاَمنُوا

 12قَالُوا البقرة  َءاَمنُوا

 018ُكتَِب البقرة  َءاَمنُوا

 082ُكتَِب البقرة  َءاَمنُوا

ا  88البقرة  َجاَءُهمْ  يُْؤِمنُوَن)*(َولَم 

ا  011َجاَءُهْم البقرة  يُْؤِمنُوَن)*(َولَم 

 912َحِكيم  البقرة  َعِزيز   الل هَ  أَن  

 921َحِكيم  البقرة  َعِزيز   الل هَ  أَن  

 001بَِصير  البقرة  تَْعَملُونَ  بَِما الل هَ  إِن  

 921بَِصير  البقرة  تَْعَملُونَ  بَِما الل هَ  إِن  

ب ِِهْم البقرة  ِمن اْلَحقُّ  أَن هُ   92ر 

ب ِِهْم البقرة  ِمن اْلَحقُّ  أَن هُ   044ر 

 921فاَلَ البقرة  َطل قََها فَِإن

 921فاَلَ البقرة  َطل قََها فَِإن

ْلتُُكمْ  َوأَن ِي  41َعلَى البقرة  فَض 

ْلتُُكمْ  َوأَن ِي  099َعلَى البقرة  فَض 

 992الل ِه البقرة  ُحُدودَ  يُِقيَما أاَل  

 992الل ِه البقرة  ُحُدودَ  يُِقيَما أاَل  

الَقُوا البقرة  أَن ُهم  42مُّ

الَقُوا البقرة  أَن ُهم  942مُّ
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 14لََما البقرة  ِمْنَها َوإِن  

 14لََما البقرة  ِمْنَها َوإِن  

 10َظاِلُموَن البقرة  َوأَنتُمْ 

 29َظاِلُموَن البقرة  َوأَنتُمْ 

 81ْلقُُدِس البقرة ا بُِروحِ  َوأَي ْدنَاهُ 

 912اْلقُُدِس البقرة  بُِروحِ  َوأَي ْدنَاهُ 

 081لَعَل ُهْم البقرة  ِللن اِس  َءايَاتِهِ 

 990لَعَل ُهْم البقرة  ِللن اِس  َءايَاتِهِ 

 12تَْعِقلُوَن البقرة  لَعَل ُكمْ  َءايَاتِهِ 

 949تَْعِقلُوَن البقرة  لَعَل ُكمْ  َءايَاتِهِ 

 018َعلَْيُكُم البقرة  ُكتِبَ  َءاَمنُوا ِذينَ ال   يَاأَيَُّها

 082َعلَْيُكُم البقرة  ُكتِبَ  َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 914أَنِفقُوا البقرة  َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 921أَنِفقُوا البقرة  َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

ِ البقرة  إِْبَراِهمُ   092َرب 

ِ البقرة رَ  إِْبَراِهمُ   921ب 

 92َكثِيًرا البقرة  بِهِ 

 92َكثِيًرا البقرة  بِهِ 

 21أَنفَُسُهْم البقرة  بِهِ 

 019أَنفَُسُهْم البقرة  بِهِ 

 920أََجلَُهن  البقرة  فَبَلَْغنَ 

 929أََجلَُهن  البقرة  فَبَلَْغنَ 

ْلتُُكمْ  َوأَن ِي مْ َعلَْيكُ  أَْنعَْمتُ  ال تِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُروا إِْسَراِءيلَ  يَابَنِي  َعن نَْفس   تَْجِزي ال   يَْوًما اْلَعالَِميَن)*(َوات قُوا َعلَى فَض 

 41ِمْنَها البقرة  يُْقبَلُ  َوالَ  َشْيئًا ن ْفٍس 

ْلتُُكمْ  َوأَن ِي َعلَْيُكمْ  أَْنعَْمتُ  ال تِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُروا إِْسَراِءيلَ  يَابَنِي  َعن نَْفس   تَْجِزي ال   يَْوًما )*(َوات قُوااْلَعالَِمينَ  َعلَى فَض 

 099ِمْنَها البقرة  يُْقبَلُ  َوالَ  َشْيئًا ن ْفٍس 

 082ِمن البقرة  اْلبُيُوتَ 

 082ِمن البقرة  اْلبُيُوتَ 

 081فاَلَ البقرة  الل هِ  ُحُدودُ  تِْلكَ 

 992فاَلَ البقرة  الل هِ  ُحُدودُ  تِْلكَ 

 902البقرة  اْلِقتَالُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ 

 942اْلِقتَاُل البقرة  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ 

 012َما البقرة  يَْكتُُمونَ 

 014َما البقرة  يَْكتُُمونَ 

 92َوَما البقرة  َكثِيًرا

 922َوَما البقرة  َكثِيًرا

 02َءاَمَن البقرة  َكَما

 02َءاَمَن البقرة  َكَما

ا البقرة  َكانَ   21َعُدوًّ

ا البقرة  َكانَ   28َعُدوًّ
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 010تَْعلَُموَن البقرة  ُكونُواتَ 

 922تَْعلَُموَن البقرة  تَُكونُوا

ِريًضا البقرة  ِمنُكم َكانَ   084م 

ِريًضا البقرة  ِمنُكم َكانَ   022م 

 989يَأَْب البقرة  َوالَ 

 989يَأَْب البقرة  َوالَ 

ِحيم  البقرة  َغفُور   الل هَ  إِن   َعلَْيهِ  إِثْمَ  فاَلَ   012ر 

ِحيم  البقرة  َغفُور   الل هَ  إِن   َعلَْيهِ  إِثْمَ  فاَلَ   089ر 

 924بِالل ِه البقرة  يُْؤِمنُ  َوالَ 

 924بِالل ِه البقرة  يُْؤِمنُ  َوالَ 

 48تَْجِزي البقرة  الَ 

 092تَْجِزي البقرة  الَ 

 998يَِحلُّ البقرة  َوالَ 

 992يَِحلُّ البقرة  َوالَ 

ا البقرة  تُْسئَلُونَ  َوالَ   024َعم 

ا البقرة  تُْسئَلُونَ  َوالَ   040َعم 

 942لَنَا البقرة  َطاقَةَ  الَ 

 982لَنَا البقرة  َطاقَةَ  الَ 

 48يُْقبَُل البقرة  َوالَ 

 092يُْقبَُل البقرة  َوالَ 

 902تَتَفَك ُروَن البقرة  لَعَل ُكمْ 

 922تَتَفَك ُروَن البقرة  لَعَل ُكمْ 

 902أَن البقرة  َوَعَسى لَُكمْ 

 902أَن البقرة  َوَعَسى لَُكمْ 

ا البقرة  َولَُكم  024م 

ا البقرة  َولَُكم  040م 

 011َمن البقرة  اْلبِر   َولَِكن  

 082َمن البقرة  اْلبِر   َولَِكن  

 010تَْعلَُموَن البقرة  تَُكونُوا لَمْ 

 922تَْعلَُموَن البقرة  تَُكونُوا لَمْ 

 29أَْجُرُهْم البقرة  فَلَُهمْ 

 914أَْجُرُهْم البقرة  فَلَُهمْ 

 29يَْحَزنُوَن البقرة  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ  فَلَُهمْ 

 914يَْحَزنُوَن البقرة  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ  فَلَُهمْ 

 929يَْحَزنُوَن البقرة  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ 

 911يَْحَزنُوَن البقرة  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ 

 02َءاِمنُوا البقرة  لَُهمْ 

 20َءاِمنُوا البقرة  لَُهمْ 

 912َعاٍم البقرة  ِمائَةَ 

 912َعاٍم البقرة  ِمائَةَ 
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 021َخْيٍر البقرة  ِمنْ  اتَْفعَلُو َوَما

 901َخْيٍر البقرة  ِمنْ  تَْفعَلُوا َوَما

 921أَنفُِسُكْم البقرة  فِي َما

 984أَنفُِسُكْم البقرة  فِي َما

ا  919َوالل هُ البقرة  َكَسبُوا ِمم 

ا  924َوالل هُ البقرة  َكَسبُوا ِمم 

 024َوالَ البقرة  َكَسْبتُمْ  َما

 040بقرة َوالَ ال َكَسْبتُمْ  َما

 044فََولُّوا البقرة  ُكنتُمْ  َما

 011فََولُّوا البقرة  ُكنتُمْ  َما

 010تَُكونُوا البقرة  لَمْ  َما

 922تَُكونُوا البقرة  لَمْ  َما

 022اْلَهْديِ البقرة  ِمنَ  اْستَْيَسرَ  فََما

 022اْلَهْديِ البقرة  ِمنَ  اْستَْيَسرَ  فََما

 01ال ِذي البقرة  َكَمثَلِ 

 010ال ِذي البقرة  لِ َكَمثَ 

 010ال ِذيَن البقرة  َوَمثَلُ 

 921ال ِذيَن البقرة  َوَمثَلُ 

 002قَْوِلِهْم البقرة  ِمثْلَ 

 008قَْوِلِهْم البقرة  ِمثْلَ 

 084َسفٍَر البقرة  َعلَى أَوْ  َمِريًضا

 081َسفٍَر البقرة  َعلَى أَوْ  َمِريًضا

 042َحْيُث البقرة  َوِمنْ 

 011لبقرة َحْيُث ا َوِمنْ 

 042اْلَحَراِم البقرة  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََول ِ  َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ 

 011اْلَحَراِم البقرة  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََول ِ  َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ 

 019َخالٍَق البقرة  ِمنْ 

 911َخالٍَق البقرة  ِمنْ 

 901يم  البقرة َعلِ  بِهِ  الل هَ  فَِإن   َخْيرٍ  ِمنْ 

 912َعِليم  البقرة  بِهِ  الل هَ  فَِإن   َخْيرٍ  ِمنْ 

 48َوالَ البقرة  َعْدل   ِمْنَها

 092َوالَ البقرة  َعْدل   ِمْنَها

ق   الل هِ  ِعندِ  ِمنْ   82َمعَُهْم البقرة  ل َِما ُمَصد ِ

ق   الل هِ  ِعندِ  ِمنْ   010َمعَُهْم البقرة  ل َِما ُمَصد ِ

 90لَعَل ُكْم البقرة  قَْبِلُكمْ  ِمن

 082لَعَل ُكْم البقرة  قَْبِلُكمْ  ِمن

 020َوالَ البقرة  اْلقَتْلِ  ِمنَ 

 901َوالَ البقرة  اْلقَتْلِ  ِمنَ 

 14لََما البقرة  ِمْنَها

 14لََما البقرة  ِمْنَها
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 022اْلَهْديِ البقرة  ِمنَ 

 022اْلَهْديِ البقرة  ِمنَ 

 084أَي اٍم البقرة  ِمنْ 

 081ي اٍم البقرة أَ  ِمنْ 

ْنيَا البقرة  فِي َءاتِنَا َرب نَا يَقُولُ  َمن  911الدُّ

ْنيَا البقرة  فِي َءاتِنَا َرب نَا يَقُولُ  َمن  910الدُّ

ا البقرة  َكانَ  َمن  21َعُدوًّ

ا البقرة  َكانَ  َمن  28َعُدوًّ

ِريًضا ِمنُكم َكانَ  فََمن  084أَْو البقرة  م 

 022أَْو البقرة  ِريًضام   ِمنُكم َكانَ  فََمن

 920فِي البقرة  أَْمَوالَُهمْ 

 929فِي البقرة  أَْمَوالَُهمْ 

 941إِن  البقرة  نَبِيُُّهمْ 

 948إِن  البقرة  نَبِيُُّهمْ 

 48َشْيئًا البقرة  نَْفٍس 

 092َشْيئًا البقرة  نَْفٍس 

 48َوالَ البقرة  َشْيئًا نَْفٍس 

 092َوالَ البقرة  َشْيئًا نَْفٍس 

 48َعن البقرة  س  نَفْ 

 092َعن البقرة  نَْفس  

 48ن ْفٍس البقرة  َعن نَْفس  

 092ن ْفٍس البقرة  َعن نَْفس  

 901قُل البقرة  يُنِفقُونَ 

 902قُل البقرة  يُنِفقُونَ 

 924ِمنُكْم البقرة  يُتََوف ْونَ 

 941ِمنُكْم البقرة  يُتََوف ْونَ 

 989ة َوالَ البقر َرب هُ  الل هَ  َوْليَت قِ 

 982َوالَ البقرة  َرب هُ  الل هَ  َوْليَت قِ 

 912أَن ُكم البقرة  َواْعلَُموا الل هَ  َوات قُوا

 992أَن ُكم البقرة  َواْعلَُموا الل هَ  َوات قُوا

 044َشْطَرهُ البقرة  ُوُجوَهُكمْ  فََولُّوا

 011َشْطَرهُ البقرة  ُوُجوَهُكمْ  فََولُّوا

 084قرة أَُخَر الب أَي امٍ 

 081أَُخَر البقرة  أَي امٍ 

 084أَُخَر البقرة  أَي امٍ 

 081أَُخَر البقرة  أَي امٍ 

 48تَْجِزي البقرة  ال   يَْوًما

 092تَْجِزي البقرة  ال   يَْوًما

 11ثُم  آل_عمران  اْلِقيَاَمةِ 

 020ثُم  آل_عمران  اْلِقيَاَمةِ 



13 

 

 11يَْعلَُموَن آل_عمران  َوُهمْ  اْلَكِذبَ 

 18يَْعلَُموَن آل_عمران  َوُهمْ  اْلَكِذبَ 

 11بِأَيَاِت آل_عمران  تَْكفُُرونَ 

 28بِأَيَاِت آل_عمران  تَْكفُُرونَ 

 11الل ِه آل_عمران  بِأَيَاتِ  تَْكفُُرونَ 

 28الل ِه آل_عمران  بِأَيَاتِ  تَْكفُُرونَ 

 82إِيَمانِِهْم آل_عمران  بَْعدَ  َكفَُروا

 21نِِهْم آل_عمران إِيَما بَْعدَ  َكفَُروا

 2اْلَحِكيُم آل_عمران  اْلعَِزيزُ  ُهوَ  إِال   إِلَهَ  الَ 

 08اْلَحِكيُم آل_عمران  اْلعَِزيزُ  ُهوَ  إِال   إِلَهَ  الَ 

 11الظ اِلِميَن آل_عمران  يُِحبُّ  الَ 

 041الظ اِلِميَن آل_عمران  يُِحبُّ  الَ 

 018ال ِذيَن آل_عمران  يَْحَسبَن   َوالَ 

 081ال ِذيَن آل_عمران  يَْحَسبَن   َوالَ 

وا لَن  012َشْيئًا آل_عمران  الل هَ  يَُضرُّ

وا لَن  011َشْيئًا آل_عمران  الل هَ  يَُضرُّ

نَ  أَْوالَُدُهم َوالَ  أَْمَوالُُهمْ  َعْنُهمْ  تُْغنِيَ  لَن  01َوأُولَئَِك آل_عمران  َشْيئًا الل هِ  م ِ

نَ  أَْوالَُدُهم َوالَ  أَْمَوالُُهمْ  َعْنُهمْ  تُْغنِيَ  لَن  002َوأُولَئَِك آل_عمران  َشْيئًا الل هِ  م ِ

 81يُْقبََل آل_عمران  فَلَن

 20يُْقبََل آل_عمران  فَلَن

 014األَْمِر آل_عمران  ِمنَ  لَنَا

 014األَْمِر آل_عمران  ِمنَ  لَنَا

 011فَْضِلِه آل_عمران  ِمن الل هُ  َءاتَاُهمُ  بَِما

 081فَْضِلِه آل_عمران  ِمن الل هُ  َءاتَاُهمُ  بَِما

 92ُصُدوِرُكْم آل_عمران  فِي َما

 014ُصُدوِرُكْم آل_عمران  فِي َما

 11تَْكفُُروَن آل_عمران  ِلمَ 

 28تَْكفُُروَن آل_عمران  ِلمَ 

 44إِْذ آل_عمران  لََدْيِهمْ  ُكنتَ  َوَما

 44إِْذ آل_عمران  لََدْيِهمْ  ُكنتَ  َوَما

 21ُمْشِرِكيَن)*(إِن  آل_عمران الْ  ِمنَ  َكانَ  َوَما

 21اْلُمْشِرِكيَن)*(إِن  آل_عمران  ِمنَ  َكانَ  َوَما

 18ِمن آل_عمران  ُهوَ  َوَما

 18ِمن آل_عمران  ُهوَ  َوَما

 49إِن  آل_عمران  يَاَمْريَمُ 

 41إِن  آل_عمران  يَاَمْريَمُ 

 018لَُهْم آل_عمران  نُْمِلي

 018لَُهْم آل_عمران  نُْمِلي

 01َوأُولَئَِك آل_عمران  َشْيئًا الل هِ  نَ مِ 

 002َوأُولَئَِك آل_عمران  َشْيئًا الل هِ  ِمنَ 
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 010َوفَْضٍل آل_عمران  الل هِ  ِمنَ 

 014َوفَْضٍل آل_عمران  الل هِ  ِمنَ 

 098َشْيء  آل_عمران  األَْمرِ  ِمنَ 

 014َشْيء  آل_عمران  األَْمرِ  ِمنَ 

 18عمران َوَما آل_ الل هِ  ِعندِ  ِمنْ 

 028َوَما آل_عمران  الل هِ  ِعندِ  ِمنْ 

 11تَأَْمْنهُ آل_عمران  إِن َمنْ 

 11تَأَْمْنهُ آل_عمران  إِن َمنْ 

 041ثََواَب آل_عمران  يُِردْ  َوَمن

 041ثََواَب آل_عمران  يُِردْ  َوَمن

نَ  بِنِْعَمةٍ   010َوفَْضٍل آل_عمران  الل هِ  م ِ

نَ  بِنِْعَمةٍ   014ٍل آل_عمران َوفَضْ  الل هِ  م ِ

 001فِي آل_عمران  يُنِفقُونَ 

 024فِي آل_عمران  يُنِفقُونَ 

 014اْلُمنَكِر آل_عمران  َعنِ  َويَْنَهْونَ 

 004اْلُمنَكِر آل_عمران  َعنِ  َويَْنَهْونَ 

 2اْلَحِكيُم آل_عمران  اْلعَِزيزُ  ُهوَ 

 08اْلَحِكيُم آل_عمران  اْلعَِزيزُ  ُهوَ 

 29عمران فَِإن  آل_ تََول ْوا

 22فَِإن  آل_عمران  تََول ْوا

 29الل هَ آل_عمران  فَِإن   تََول ْوا

 22الل هَ آل_عمران  فَِإن   تََول ْوا

 2ال  آل_عمران  ِليَْومٍ 

 91ال  آل_عمران  ِليَْومٍ 

 2فِيِه آل_عمران  َرْيبَ  ال   ِليَْومٍ 

 91فِيِه آل_عمران  َرْيبَ  ال   ِليَْومٍ 

 011اْلَجْمعَاِن آل_عمران  تَقَىالْ  يَْومَ 

 022اْلَجْمعَاِن آل_عمران  اْلتَقَى يَْومَ 

هِ   11إِلَْيَك آل_عمران  يَُؤد ِ

هِ   11إِلَْيَك آل_عمران  يَُؤد ِ

 80ِميثَاَق آل_عمران  الل هُ  أََخذَ  َوإِذْ 

 081ِميثَاَق آل_عمران  الل هُ  أََخذَ  َوإِذْ 

 81َجَزاُؤُهم آل_عمران  أُولَئِكَ 

 022َجَزاُؤُهم آل_عمران  أُولَئِكَ 

نَ  َءاالَفٍ   094اْلَمالَئَِكِة آل_عمران  م ِ

نَ  َءاالَفٍ   091اْلَمالَئَِكِة آل_عمران  م ِ

 01بَِصير  آل_عمران  َوالل هُ  الل هِ 

 022بَِصير  آل_عمران  َوالل هُ  الل هِ 

 01بِاْلِعبَاِد آل_عمران  بَِصير   َوالل هُ 

 91بِاْلِعبَاِد آل_عمران  بَِصير   َوالل هُ 
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 019فَْضٍل آل_عمران  ذُو َوالل هُ 

 014فَْضٍل آل_عمران  ذُو َوالل هُ 

 24َعِليم )*(إِْذ آل_عمران  َسِميع   َوالل هُ 

 090َعِليم )*(إِْذ آل_عمران  َسِميع   َوالل هُ 

 04ُحْسُن آل_عمران  ِعنَدهُ  َوالل هُ 

 021 ُحْسُن آل_عمران ِعنَدهُ  َوالل هُ 

 010َوفَْضٍل آل_عمران  الل هِ 

 014َوفَْضٍل آل_عمران  الل هِ 

 11الظ اِلِميَن آل_عمران  يُِحبُّ  الَ  َوالل هُ 

 041الظ اِلِميَن آل_عمران  يُِحبُّ  الَ  َوالل هُ 

 98نَْفَسهُ آل_عمران  الل هُ 

 21نَْفَسهُ آل_عمران  الل هُ 

 014اْلُمنَكِر آل_عمران  َعنِ  ْونَ َويَْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَأُْمُرونَ 

 004اْلُمنَكِر آل_عمران  َعنِ  َويَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَأُْمُرونَ 

نَ  أَْوالَُدُهم َوالَ  أَْمَوالُُهمْ  َعْنُهمْ  تُْغنِيَ  لَن َكفَُروا ال ِذينَ  إِن    01َوأُولَئَِك آل_عمران  َشْيئًا الل هِ  م ِ

نَ  أَْوالَُدُهم َوالَ  أَْمَوالُُهمْ  َعْنُهمْ  تُْغنِيَ  لَن َكفَُروا ال ِذينَ  إِن    002َوأُولَئَِك آل_عمران  َشْيئًا الل هِ  م ِ

 11تَأَْمْنهُ آل_عمران  إِن

 11تَأَْمْنهُ آل_عمران  إِن

 19ُمْسِلُموَن آل_عمران  بِأَن ا

 24ُمْسِلُموَن آل_عمران  بِأَن ا

 091تَْصبُِروا آل_عمران  َوإِن

 082تَْصبُِروا آل_عمران  نَوإِ 

 091َوتَت قُوا آل_عمران  تَْصبُِروا َوإِن

 082َوتَت قُوا آل_عمران  تَْصبُِروا َوإِن

 011تُِطيعُوا آل_عمران  إِن

 042تُِطيعُوا آل_عمران  إِن

 29الل هَ آل_عمران  فَِإن   تََول ْوا فَِإن

 22الل هَ آل_عمران  فَِإن   تََول ْوا فَِإن

 11الل ِه آل_عمران  بِأَيَاتِ  تَْكفُُرونَ  ِلمَ  اْلِكتَابِ  اأَْهلَ يَ 

 28الل ِه آل_عمران  بِأَيَاتِ  تَْكفُُرونَ  ِلمَ  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ 

ن بِأَيَةٍ  ب ُِكْم آل_عمران  م ِ  42ر 

ن بِأَيَةٍ  ب ُِكْم آل_عمران  م ِ  11ر 

 011ل_عمران تُِطيعُوا آ إِن َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 042تُِطيعُوا آل_عمران  إِن َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 82إِيَمانِِهْم آل_عمران  بَْعدَ 

 21إِيَمانِِهْم آل_عمران  بَْعدَ 

ُرُكمُ   98نَْفَسهُ آل_عمران  الل هُ  َويَُحذ ِ

ُرُكمُ   21نَْفَسهُ آل_عمران  الل هُ  َويَُحذ ِ

 029الل ِه آل_عمران  ِرْضَوانَ 

 014الل ِه آل_عمران  ِرْضَوانَ 
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 041ثََواَب آل_عمران  يُِردْ 

 041ثََواَب آل_عمران  يُِردْ 

نْ  َطائِفَة    22اْلِكتَاِب آل_عمران  أَْهلِ  م ِ

نْ  َطائِفَة    19اْلِكتَاِب آل_عمران  أَْهلِ  م ِ

 21ِمن آل_عمران  َعِملَتْ 

 21ِمن آل_عمران  َعِملَتْ 

 18ن َوَما آل_عمرا الل هِ  ِعندِ 

 028َوَما آل_عمران  الل هِ  ِعندِ 

 04ُحْسُن آل_عمران  ِعنَدهُ 

 021ُحْسُن آل_عمران  ِعنَدهُ 

 02ذُنُوبَنَا آل_عمران  لَنَا فَاْغِفرْ 

 022ذُنُوبَنَا آل_عمران  لَنَا فَاْغِفرْ 

 01أَْمَوالُُهْم آل_عمران  َعْنُهمْ  تُْغنِيَ 

 002 أَْمَوالُُهْم آل_عمران َعْنُهمْ  تُْغنِيَ 

 42بُيُوتُِكْم آل_عمران  فِي

 014بُيُوتُِكْم آل_عمران  فِي

ْنيَا فِي ن لَُهم َوَما َواألَِخَرةِ  الدُّ  99ن اِصِريَن آل_عمران  م ِ

ْنيَا فِي ن لَُهم َوَما َواألَِخَرةِ  الدُّ  12ن اِصِريَن آل_عمران  م ِ

 012َوالل هُ آل_عمران  قُلُوبِِهمْ  فِي

 021الل هُ آل_عمران وَ  قُلُوبِِهمْ  فِي

 019َعفَا آل_عمران  َولَقَدْ 

 011َعفَا آل_عمران  َولَقَدْ 

 012َوالل هُ آل_عمران  قُلُوبِِهمْ 

 021َوالل هُ آل_عمران  قُلُوبِِهمْ 

 28ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ  قُلْ 

 22ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ  قُلْ 

 11يَْعلَُموَن آل_عمران  َوُهمْ  اْلَكِذبَ  هِ الل   َعلَى َويَقُولُونَ 

 18يَْعلَُموَن آل_عمران  َوُهمْ  اْلَكِذبَ  الل هِ  َعلَى َويَقُولُونَ 

 49اْلَمالَئَِكةُ آل_عمران  قَالَتِ 

 41اْلَمالَئَِكةُ آل_عمران  قَالَتِ 

 01الل هُ النساء  يَْجعَلَ 

 040الل هُ النساء  يَْجعَلَ 

 1ُكْم النساء لَ  الل هُ  َجعَلَ 

 21لَُكْم النساء  الل هُ  َجعَلَ 

 11ل ُدنَك النساء  ِمن ل نَا َواْجعَل

 11ل ُدنَك النساء  ِمن ل نَا َواْجعَل

 22َمن النساء  يُِحبُّ 

 011َمن النساء  يُِحبُّ 

ْؤِمنٍَة النساء  َرقَبَةٍ  فَتَْحِريرُ   29مُّ

ْؤِمنٍَة النساء  َرقَبَةٍ  فَتَْحِريرُ   29مُّ
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 018ِمَن النساء  ْستَْخفُونَ يَ 

 018ِمَن النساء  يَْستَْخفُونَ 

 011ل ُكْم النساء  َخْيًرا

 010ل ُكْم النساء  َخْيًرا

 92بِِهن  النساء  َدَخْلتُم

 92بِِهن  النساء  َدَخْلتُم

 11ساء أَبًَدا الن فِيَها َخاِلِدينَ  األَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمن تَْجِري َجن اتٍ  َسنُْدِخلُُهمْ 

 099أَبًَدا النساء  فِيَها َخاِلِدينَ  األَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمن تَْجِري َجن اتٍ  َسنُْدِخلُُهمْ 

ْنيَا  24الل ِه النساء  فَِعندَ  الدُّ

ْنيَا  024الل ِه النساء  فَِعندَ  الدُّ

َجالِ   11َوالن َِساِء النساء  الر ِ

َجالِ   28َوالن َِساِء النساء  الر ِ

َجالِ  ا النساء  نَِصيب   ِللر ِ م   1م ِ

َجالِ  ا النساء  نَِصيب   ِللر ِ م   29م ِ

 88أَن النساء  أَتُِريُدونَ 

 044أَن النساء  أَتُِريُدونَ 

 10َسبِيالً)*(أُولَئَِك النساء 

 011َسبِيالً)*(أُولَئَِك النساء 

 18َءاَمنُوا النساء  ال ِذينَ  بَِصيًرا)*(يَاأَيَُّها َسِميعًا

 024َءاَمنُوا النساء  ال ِذينَ  يًرا)*(يَاأَيَُّهابَِص  َسِميعًا

 14َعِظيًما النساء  أَْجًرا نُْؤتِيهِ  فََسْوفَ 

 004َعِظيًما النساء  أَْجًرا نُْؤتِيهِ  فََسْوفَ 

 48بِِه النساء  يُْشَركَ 

 002بِِه النساء  يُْشَركَ 

 81َشفَاَعةً النساء  يَْشفَعْ 

 81َشفَاَعةً النساء  يَْشفَعْ 

 81ِمَن النساء  قُ أَْصدَ 

 099ِمَن النساء  أَْصَدقُ 

 12ِمن النساء  أََصابَكَ 

 12ِمن النساء  أََصابَكَ 

 11ِمَن النساء  َواْلُمْستَْضعَِفينَ 

 091ِمَن النساء  َواْلُمْستَْضعَِفينَ 

 002بَِعيًدا النساء  َضالاَلً  َضل  

 022بَِعيًدا النساء  َضالاَلً  َضل  

ِهينًا)*(َوال ِذيَن النساء  َعذَابًا فِِرينَ ِلْلَكا َوأَْعتَْدنَا  21مُّ

ِهينًا)*(َوال ِذيَن النساء  َعذَابًا ِلْلَكافِِرينَ  َوأَْعتَْدنَا  010مُّ

ا  42َغفُوًرا النساء  َعفُوًّ

ا  22َغفُوًرا النساء  َعفُوًّ

 091اْلِكتَاِب النساء  فِي َعلَْيُكمْ 

 041اْلِكتَاِب النساء  فِي َعلَْيُكمْ 
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 21اْلقَاِعِديَن النساء  لَىعَ 

 21اْلقَاِعِديَن النساء  َعلَى

 001ُسوًءا النساء  يَْعَملْ 

 092ُسوًءا النساء  يَْعَملْ 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا  11أَبًَدا النساء  فِيَها َخاِلِدينَ  األَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمن تَْجِري َجن اتٍ  َسنُْدِخلُُهمْ  الص 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا  099أَبًَدا النساء  فِيَها َخاِلِدينَ  األَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمن تَْجِري َجن اتٍ  َسنُْدِخلُُهمْ  الص 

 24الل ِه النساء  فَِعندَ 

 024الل ِه النساء  فَِعندَ 

 48أَن النساء  يَْغِفرُ 

 002أَن النساء  يَْغِفرُ 

 021لَُهْم النساء  ِليَْغِفرَ 

 028لَُهْم النساء  ِليَْغِفرَ 

 48َما النساء  ْغِفرُ َويَ 

 002َما النساء  َويَْغِفرُ 

قُوا  011بَْيَن النساء  يُفَر ِ

قُوا  019بَْيَن النساء  يُفَر ِ

 002َعلَْيَك النساء  الل هِ  فَْضلُ 

 002َعلَْيَك النساء  الل هِ  فَْضلُ 

 092َوَكاَن النساء  األَْرِض  فِي

 020َوَكاَن النساء  األَْرِض  فِي

 014م النساء لَهُ  َوقُْلنَا

 014لَُهم النساء  َوقُْلنَا

ْعُروفًا النساء  قَْوالً  لَُهمْ  َوقُولُوا  1م 

ْعُروفًا النساء  قَْوالً  لَُهمْ  َوقُولُوا  8م 

 18ِمْن النساء  َهِذهِ  يَقُولُوا

 18ِمْن النساء  َهِذهِ  يَقُولُوا

 14َعِظيًما النساء  أَْجًرا نُْؤتِيهِ 

 004ًما النساء َعِظي أَْجًرا نُْؤتِيهِ 

 82َحْيُث النساء  َواْقتُلُوُهمْ  فَُخذُوُهمْ 

 20َحْيُث النساء  َواْقتُلُوُهمْ  فَُخذُوُهمْ 

 82ِمْنُهْم النساء  تَت ِخذُوا

 82ِمْنُهْم النساء  تَت ِخذُوا

 092الل هُ النساء  َوَكانَ  األَْرِض 

 020الل هُ النساء  َوَكانَ  األَْرِض 

 22نساء َمَع ال فَأُولَئِكَ 

 042َمَع النساء  فَأُولَئِكَ 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا َءاَمنُوا َوال ِذينَ   11َسنُْدِخلُُهْم النساء  الص 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا َءاَمنُوا َوال ِذينَ   099َسنُْدِخلُُهْم النساء  الص 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا َءاَمنُوا َوال ِذينَ   11أَبًَدا النساء  فِيَها َخاِلِدينَ  األَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمن ِريتَجْ  َجن اتٍ  َسنُْدِخلُُهمْ  الص 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا َءاَمنُوا َوال ِذينَ   099أَبًَدا النساء  فِيَها َخاِلِدينَ  األَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمن تَْجِري َجن اتٍ  َسنُْدِخلُُهمْ  الص 
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 01يَْعَملُوَن النساء  ِلل ِذينَ 

 08َملُوَن النساء يَعْ  ِلل ِذينَ 

 21اْلُمَجاِهِديَن النساء  الل هُ 

 21اْلُمَجاِهِديَن النساء  الل هُ 

 024َسِميعًا النساء  الل هُ 

 048َسِميعًا النساء  الل هُ 

 002َعلَْيَك النساء  الل هِ 

 002َعلَْيَك النساء  الل هِ 

 021لَُهْم النساء  ِليَْغِفرَ  الل هُ 

 028ُهْم النساء لَ  ِليَْغِفرَ  الل هُ 

 29الل هُ النساء  َوَكانَ  الل هِ 

 011الل هُ النساء  َوَكانَ  الل هِ 

 21الس لََم النساء  إِلَْيُكمُ 

 20الس لََم النساء  إِلَْيُكمُ 

 2أَْمَوالَُهْم النساء  إِلَْيِهمْ 

 2أَْمَوالَُهْم النساء  إِلَْيِهمْ 

 42إِال  النساء  يُْؤِمنُونَ 

 011إِال  النساء  يُْؤِمنُونَ 

 021ثُم  النساء  َكفَُروا ثُم   َءاَمنُوا

 021ثُم  النساء  َكفَُروا ثُم   َءاَمنُوا

 020ِلل ِه النساء  فَِإن  

 011ِلل ِه النساء  فَِإن  

 098َخبِيًرا النساء  تَْعَملُونَ  بَِما َكانَ  الل هَ  فَِإن  

 021َخبِيًرا النساء  تَْعَملُونَ  بَِما َكانَ  الل هَ  فَِإن  

 22َكاَن النساء  َمن يُِحبُّ  الَ  الل هَ  إِن  

 011َكاَن النساء  َمن يُِحبُّ  الَ  الل هَ  إِن  

 48فَقَد النساء  بِالل هِ  يُْشِركْ  َوَمن يََشاءُ  ِلَمن ذَِلكَ  ُدونَ  َما َويَْغِفرُ  بِهِ  يُْشَركَ  أَن يَْغِفرُ  الَ  الل هَ  إِن  

 002فَقَد النساء  بِالل هِ  يُْشِركْ  َوَمن يََشاءُ  ِلَمن ذَِلكَ  ُدونَ  َما َويَْغِفرُ  بِهِ  يُْشَركَ  أَن يَْغِفرُ  الَ  الل هَ  إِن  

 020َما النساء  ِلل هِ  فَِإن  

 011َما النساء  ِلل هِ  فَِإن  

 020الس َماَواِت النساء  فِي َما ِلل هِ  فَِإن  

 011اَواِت النساء الس مَ  فِي َما ِلل هِ  فَِإن  

 48بِِه النساء  يُْشَركَ  أَن

 002بِِه النساء  يُْشَركَ  أَن

 44تَِضلُّوا النساء  أَن

 012تَِضلُّوا النساء  أَن

 092تَْعِدلُوا النساء  أَن

 021تَْعِدلُوا النساء  أَن

 020الس َماَواِت النساء  فِي َما ِلل هِ  فَِإن   تَْكفُُروا َوإِن

 011الس َماَواِت النساء  فِي َما ِلل هِ  فَِإن   واتَْكفُرُ  َوإِن
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 48َويَْغِفُر النساء  بِهِ 

 002َويَْغِفُر النساء  بِهِ 

 18بَِصيًرا)*(يَاأَيَُّها النساء 

 024بَِصيًرا)*(يَاأَيَُّها النساء 

 022بَِعيًدا)*(إِن  النساء 

 021بَِعيًدا)*(إِن  النساء 

 00َوإِن النساء  تََركَ 

 012َوإِن النساء  تََركَ 

ابًا ِحيًما النساء  تَو   02ر 

ابًا ِحيًما النساء  تَو   24ر 

يثَاق  النساء  َوبَْينَُهم بَْينَُكمْ  قَْومٍ   21م ِ

يثَاق  النساء  َوبَْينَُهم بَْينَُكمْ  قَْومٍ   29م ِ

 9ِخْفتُْم النساء  َكبِيًرا)*(َوإِنْ 

 24ِخْفتُْم النساء  َكبِيًرا)*(َوإِنْ 

 022ال ِذي النساء  ِكتَابِ َوالْ 

 022ال ِذي النساء  َواْلِكتَابِ 

 020ِلل ِه النساء  فَِإن   تَْكفُُروا

 011ِلل ِه النساء  فَِإن   تَْكفُُروا

 42فاَلَ النساء  بُِكْفِرِهمْ 

 011فاَلَ النساء  بُِكْفِرِهمْ 

 42قَِليالً النساء  إِال   يُْؤِمنُونَ  فاَلَ  بُِكْفِرِهمْ 

 011قَِليالً النساء  إِال   يُْؤِمنُونَ  فاَلَ  ْفِرِهمْ بِكُ 

 021الل هُ النساء  يَُكنِ 

 028الل هُ النساء  يَُكنِ 

 024َسِميعًا النساء  الل هُ  َوَكانَ 

 048َسِميعًا النساء  الل هُ  َوَكانَ 

 29َحِكيًما)*(َوَمن النساء  َعِليًما الل هُ  َوَكانَ 

 000ِكيًما)*(َوَمن النساء حَ  َعِليًما الل هُ  َوَكانَ 

 021ِليَْغِفَر النساء  الل هُ  يَُكنِ 

 028ِليَْغِفَر النساء  الل هُ  يَُكنِ 

 012َعلَْيِهْم النساء  يَُكونُ 

 012َعلَْيِهْم النساء  يَُكونُ 

 29قَْوٍم النساء  ِمن َكانَ 

 29قَْوٍم النساء  ِمن َكانَ 

 42إِال  النساء  يُْؤِمنُونَ  فاَلَ 

 011إِال  النساء  يُْؤِمنُونَ  فاَلَ 

 48يَْغِفُر النساء  الَ 

 002يَْغِفُر النساء  الَ 

 021ِليَْهِديَُهْم النساء  َوالَ 

 028ِليَْهِديَُهْم النساء  َوالَ 
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 21َعلَْيِهْم النساء  لَُكمْ 

 20َعلَْيِهْم النساء  لَُكمْ 

 021الل هُ النساء  يَُكنِ  لَمْ 

 028الل هُ النساء  يَُكنِ  لَمْ 

 021ِليَْهِديَُهْم النساء  َوالَ  لَُهمْ 

 028ِليَْهِديَُهْم النساء  َوالَ  لَُهمْ 

 21فَْضِلِه النساء  ِمن الل هُ  َءاتَاُهمُ  َما

 14فَْضِلِه النساء  ِمن الل هُ  َءاتَاُهمُ  َما

ا  09تََرْكتُم النساء  ِمم 

ا  09تََرْكتُم النساء  ِمم 

 029َوِكيالً النساء  بِالل هِ  َوَكفَى األَْرِض  يفِ  َوَما الس َماَواتِ  فِي َما

 010َوِكيالً النساء  بِالل هِ  َوَكفَى األَْرِض  فِي َوَما الس َماَواتِ  فِي َما

 011قَتَلُوهُ النساء  َوَما

 011قَتَلُوهُ النساء  َوَما

 019َوْليَأُْخذُوا النساء  َمعَكَ 

 019َوْليَأُْخذُوا النساء  َمعَكَ 

 42َهاُدوا النساء  ِذينَ ال   ِمنَ 

 021َهاُدوا النساء  ال ِذينَ  ِمنَ 

 01فَِإن النساء  ِمنُكمْ 

 12فَِإن النساء  ِمنُكمْ 

 092َوالَ النساء  َوِليًّا الل هِ  ُدونِ  ِمن

 012َوالَ النساء  َوِليًّا الل هِ  ُدونِ  ِمن

 99َما النساء  إِال   الن َِساءِ  ِمنَ 

 94َما النساء  إِال   الن َِساءِ  ِمنَ 

 48فَقَد النساء  بِالل هِ  يُْشِركْ  َوَمن

 002فَقَد النساء  بِالل هِ  يُْشِركْ  َوَمن

 48َوَمن النساء  يََشاءُ  ِلَمن

 002َوَمن النساء  يََشاءُ  ِلَمن

 81الل ِه النساء  ِمنَ  أَْصَدقُ  َوَمنْ 

 099الل ِه النساء  ِمنَ  أَْصَدقُ  َوَمنْ 

 000اء يَْكِسْب النس َوَمن

 009يَْكِسْب النساء  َوَمن

 9َوالَ النساء  أَْمَوالَُهمْ 

 2َوالَ النساء  أَْمَوالَُهمْ 

ا النساء  نَِصيب   َوِللن َِساءِ  م   1م ِ

ا النساء  نَِصيب   َوِللن َِساءِ  م   29م ِ

ْفُروًضا النساء  نَِصيبًا  1م 

ْفُروًضا النساء  نَِصيبًا  008م 

ا نَِصيب   م   1َواألَْقَربُوَن النساء  ْلَواِلَدانِ ا تََركَ  م ِ

ا نَِصيب   م   1َواألَْقَربُوَن النساء  اْلَواِلَدانِ  تََركَ  م ِ



22 

 

 82ال ِذيَن النساء  نَِصيًرا)*(إِال  

 041ال ِذيَن النساء  نَِصيًرا)*(إِال  

 09تََرَك النساء  َما نِْصفُ 

 012تََرَك النساء  َما نِْصفُ 

 18ِمْن النساء  َهِذهِ 

 18ِمْن النساء  َهِذهِ 

 098َكاَن النساء  الل هَ  فَِإن   َوتَت قُوا

 092َكاَن النساء  الل هَ  فَِإن   َوتَت قُوا

 09َكاَن النساء  فَِإن َولَد  

 09َكاَن النساء  فَِإن َولَد  

 92اْلقَْوِم المائدة  َعلَى تَأْسَ  فاَلَ 

 28اْلقَْوِم المائدة  َعلَى تَأْسَ  فاَلَ 

 9قَْوٍم المائدة  َشنَئَانُ  يَْجِرَمن ُكمْ  َوالَ 

 8قَْوٍم المائدة  َشنَئَانُ  يَْجِرَمن ُكمْ  َوالَ 

 99ن ْدُخلََها المائدة  لَن

 94ن ْدُخلََها المائدة  لَن

ا ُروا المائدة  ِمم   02ذُك ِ

ا ُروا المائدة  ِمم   04ذُك ِ

ا ُروا ِمم   02بِِه المائدة  ذُك ِ

ا ُروا ِمم   04ِه المائدة بِ  ذُك ِ

 24قَالُوا المائدة  بَِما

 81قَالُوا المائدة  بَِما

ا ِمْنُهم  24أُنِزَل المائدة  م 

ا ِمْنُهم  28أُنِزَل المائدة  م 

 22أُنِزَل المائدة  َوَما َواإِلنِجيلَ 

 28أُنِزَل المائدة  َوَما َواإِلنِجيلَ 

 11َولَِعبًا المائدة  ُهُزًوا

 18دة َولَِعبًا المائ ُهُزًوا

َن المائدة  أََحًدا  91م ِ

َن المائدة  أََحًدا  001م ِ

نَ  أََحًدا  91اْلَعالَِميَن المائدة  م ِ

نَ  أََحًدا  001اْلَعالَِميَن المائدة  م ِ

َءاَمنُوا المائدة  ات قَوا  22و 

َءاَمنُوا المائدة  ات قَوا  22و 

 9َواْلعُْدَواِن المائدة  اإِلثْمِ 

 29اِن المائدة َواْلعُْدوَ  اإِلثْمِ 

 001َوإِْذ المائدة  بِِإْذنِي

 001َوإِْذ المائدة  بِِإْذنِي

 92اْلقَْوِم المائدة  َعلَى تَأْسَ 

 28اْلقَْوِم المائدة  َعلَى تَأْسَ 
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 29َكانُوا المائدة  َما لَبِئْسَ  السُّْحتَ  َوأَْكِلِهمُ 

 22َكانُوا المائدة  َما لَبِئْسَ  السُّْحتَ  َوأَْكِلِهمُ 

 04نََصاَرى المائدة  إِن ا قَالُوا ينَ ال ذِ 

 89نََصاَرى المائدة  إِن ا قَالُوا ال ِذينَ 

 11إِن المائدة  الل هَ 

 009إِن المائدة  الل هَ 

 09إِن ِي المائدة  الل هُ 

 001إِن ِي المائدة  الل هُ 

ْؤِمنِيَن المائدة  ُكنتُم إِن الل هَ   11مُّ

ْؤِمنِ  ُكنتُم إِن الل هَ   009يَن المائدة مُّ

 19َوَرب ُكْم المائدة  َرب ِي الل هَ 

 001َوَرب ُكْم المائدة  َرب ِي الل هَ 

 48تَت بِْع المائدة  َوالَ  الل هُ 

 42تَت بِْع المائدة  َوالَ  الل هُ 

 90َوالَ المائدة  لَُكمْ  الل هُ 

 81َوالَ المائدة  لَُكمْ  الل هُ 

 01بَْينَُهَما المائدة  َوَما َواألَْرِض  الس َماَواتِ  ُمْلكُ  َوِلل هِ 

 08بَْينَُهَما المائدة  َوَما َواألَْرِض  الس َماَواتِ  ُمْلكُ  َوِلل هِ 

 48ُكنتُْم المائدة  بَِما فَيُنَب ِئُُكم َجِميعًا َمْرِجعُُكمْ  الل هِ  إِلَى

 011مائدة ُكنتُْم ال بَِما فَيُنَب ِئُُكم َجِميعًا َمْرِجعُُكمْ  الل هِ  إِلَى

 11ال ِذيَن المائدة  َءاَمنُوا

 89ال ِذيَن المائدة  َءاَمنُوا

 012ل ِمَن المائدة  إِذًا إِن ا

 011ل ِمَن المائدة  إِذًا إِن ا

 012اْلغُيُوِب المائدة  َعال مُ  أَنتَ  إِن كَ 

 002اْلغُيُوِب المائدة  َعال مُ  أَنتَ  إِن كَ 

ْؤِمنِيَن)*( ُكنتُم إِن  92قَالُوا المائدة مُّ

ْؤِمنِيَن)*(قَالُوا المائدة  ُكنتُم إِن  009مُّ

 04نََصاَرى المائدة  إِن ا

 89نََصاَرى المائدة  إِن ا

 012َعال ُم المائدة  أَنتَ 

 002َعال ُم المائدة  أَنتَ 

 01لَُكْم المائدة  يُبَي ِنُ  َرُسولُنَا َجاَءُكمْ  قَدْ  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ 

 02لَُكْم المائدة  يُبَي ِنُ  َرُسولُنَا َجاَءُكمْ  قَدْ  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ 

ُسوُل المائدة  يَاأَيَُّها  40الر 

ُسوُل المائدة  يَاأَيَُّها  21الر 

 010لَُكْم المائدة  تُْبدَ 

 010لَُكْم المائدة  تُْبدَ 

 04ئدة اْلِقيَاَمِة الما يَْومِ  إِلَى َواْلبَْغَضاءَ  اْلعََداَوةَ  بَْينَُهمُ 

 24اْلِقيَاَمِة المائدة  يَْومِ  إِلَى َواْلبَْغَضاءَ  اْلعََداَوةَ  بَْينَُهمُ 
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 48بَِما المائدة  بَْينَُهم

 42بَِما المائدة  بَْينَُهم

 48بَِما المائدة  بَْينَُهم

 42بَِما المائدة  بَْينَُهم

 9اْلَحَراَم المائدة  اْلبَْيتَ 

 21اْلَحَراَم المائدة  اْلبَْيتَ 

 01لَُكْم المائدة  بَي ِنُ يُ 

 02لَُكْم المائدة  يُبَي ِنُ 

 22ات قَوا المائدة  ثُم  

 22ات قَوا المائدة  ثُم  

 48بَِما المائدة  فَيُنَب ِئُُكم َجِميعًا

 011بَِما المائدة  فَيُنَب ِئُُكم َجِميعًا

 01يُبَي ُِن المائدة  َرُسولُنَا َجاَءُكمْ 

 02ي ُِن المائدة يُبَ  َرُسولُنَا َجاَءُكمْ 

 4الط ي ِبَاُت المائدة  لَُكمُ  أُِحل  

 1الط ي ِبَاُت المائدة  لَُكمُ  أُِحل  

نُكْم المائدة  َعْدلٍ  ذََوا  21م ِ

نُكْم المائدة  َعْدلٍ  ذََوا  012م ِ

 19َوَرب ُكْم المائدة  َرب ِي

 001َوَرب ُكْم المائدة  َرب ِي

ا المائدة   14َرِحيم )*(م 

ا المائدة َرِحيم    28)*(م 

 01يُبَي ُِن المائدة  َرُسولُنَا

 02يُبَي ُِن المائدة  َرُسولُنَا

ْنُهم َكثِيًرا َولَيَِزيَدن   ا م ِ ب ِكَ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ  م   24َوُكْفًرا المائدة  ُطْغيَانًا ر 

ْنُهم َكثِيًرا َولَيَِزيَدن   ا م ِ ب ِكَ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ  م   28َوُكْفًرا المائدة  انًاُطْغيَ  ر 

 22فََساًدا المائدة  األَْرِض  فِي َويَْسعَْونَ 

 24فََساًدا المائدة  األَْرِض  فِي َويَْسعَْونَ 

اُعونَ   40ِلْلَكِذِب المائدة  َسم 

اُعونَ   49ِلْلَكِذِب المائدة  َسم 

 21الس بِيِل المائدة  َسَواءِ 

 11الس بِيِل المائدة  َسَواءِ 

 21ِمَن المائدة  فَأَْصبَحَ 

 20ِمَن المائدة  فَأَْصبَحَ 

قًا  42ِمَن المائدة  يََدْيهِ  بَْينَ  ل َِما ُمَصد ِ

قًا  48ِمَن المائدة  يََدْيهِ  بَْينَ  ل َِما ُمَصد ِ

 19َوَرب ُكْم المائدة  َرب ِي الل هَ  اْعبُُدوا

 001َوَرب ُكْم المائدة  َرب ِي الل هَ  اْعبُُدوا

ِحي َغفُور   ا المائدة ر   14م )*(م 

ا المائدة  َغفُور   ِحيم )*(م   28ر 
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 22فََساًدا المائدة  األَْرِض  فِي

 24فََساًدا المائدة  األَْرِض  فِي

 01يُبَي ُِن المائدة  َرُسولُنَا َجاَءُكمْ  قَدْ 

 02يُبَي ُِن المائدة  َرُسولُنَا َجاَءُكمْ  قَدْ 

 012بِالل ِه المائدة  فَيُْقِسَمانِ 

 011بِالل ِه المائدة  ْقِسَمانِ فَيُ 

 22أَثَْمَر األنعام  إِذَا ثََمِرهِ 

 040أَثَْمَر األنعام  إِذَا ثََمِرهِ 

مَ  َءالذ َكَرْينِ  قُلْ  اثْنَْينِ  ا األُنثَيَْينِ  أَمِ  َحر   042األُنثَيَْيِن األنعام  أَْرَحامُ  َعلَْيهِ  اْشتََملَتْ  أَم 

مَ  َءالذ َكَرْينِ  قُلْ  اثْنَْينِ  ا األُنثَيَْينِ  أَمِ  َحر   044األُنثَيَْيِن األنعام  أَْرَحامُ  َعلَْيهِ  اْشتََملَتْ  أَم 

 042َوِمَن األنعام  اثْنَْينِ 

 044َوِمَن األنعام  اثْنَْينِ 

 012َءايَة  األنعام  َجاَءتُْهمْ 

 094َءايَة  األنعام  َجاَءتُْهمْ 

ن األنعام  ِحَسابِِهم  19م ِ

ن  ِحَسابِِهم  22األنعام م ِ

 81َما األنعام  أََخافُ 

 80َما األنعام  أََخافُ 

َم األنعام  َءالذ َكَرْينِ   042َحر 

َم األنعام  َءالذ َكَرْينِ   044َحر 

 008الل ِه األنعام  اْسمُ  ذُِكرَ 

 002الل ِه األنعام  اْسمُ  ذُِكرَ 

 008َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ 

 002َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ 

 41أَتَاُكْم األنعام  إِنْ  أََرَءْيتَُكمْ 

 41أَتَاُكْم األنعام  إِنْ  أََرَءْيتَُكمْ 

 82َحِكيم  األنعام  َرب كَ 

 098َحِكيم  األنعام  َرب كَ 

 0يَْعِدلُوَن األنعام  بَِرب ِِهمْ 

 011يَْعِدلُوَن األنعام  بَِرب ِِهمْ 

ا األنعام  َرب ِي  12فَلَم 

ا األنعام  َرب ِي  11فَلَم 

 042األُنثَيَْيِن األنعام  أَْرَحامُ 

 044األُنثَيَْيِن األنعام  أَْرَحامُ 

 11بِِه األنعام  تَْستَْعِجلُونَ 

 18بِِه األنعام  تَْستَْعِجلُونَ 

 41الل ِه األنعام  َعذَابُ 

 41الل ِه األنعام  َعذَابُ 

 002إِن  األنعام  ِعْلمٍ 

 044األنعام إِن   ِعْلمٍ 



26 

 

 042أَْرَحاُم األنعام  َعلَْيهِ 

 044أَْرَحاُم األنعام  َعلَْيهِ 

 042أَْرَحاُم األنعام  َعلَْيهِ 

 044أَْرَحاُم األنعام  َعلَْيهِ 

ْحَمةَ األنعام  نَْفِسهِ  َعلَى  09الر 

ْحَمةَ األنعام  نَْفِسهِ  َعلَى  14الر 

 11بِِه األنعام  تَْستَْعِجلُونَ  َما ِعنِدي

 18بِِه األنعام  تَْستَْعِجلُونَ  َما نِديعِ 

تُْهمُ  ْنيَا األنعام  اْلَحيَاةُ  َوَغر   11الدُّ

تُْهمُ  ْنيَا األنعام  اْلَحيَاةُ  َوَغر   021الدُّ

 002إِن  األنعام  ِعْلمٍ  بِغَْيرِ 

 044إِن  األنعام  ِعْلمٍ  بِغَْيرِ 

 8األَْمُر األنعام  لَقُِضيَ 

 18ام األَْمُر األنع لَقُِضيَ 

 042َءالذ َكَرْيِن األنعام  قُلْ 

 044َءالذ َكَرْيِن األنعام  قُلْ 

 41الل ِه األنعام  َعذَابُ  أَتَاُكمْ  إِنْ  أََرَءْيتَُكمْ  قُلْ 

 41الل ِه األنعام  َعذَابُ  أَتَاُكمْ  إِنْ  أََرَءْيتَُكمْ  قُلْ 

 04الل ِه األنعام  أََغْيرَ  قُلْ 

 024ام الل ِه األنع أََغْيرَ  قُلْ 

ا َرب ِي َهذَا قَالَ   12قَاَل األنعام  أَفَلَ  فَلَم 

ا َرب ِي َهذَا قَالَ   11قَاَل األنعام  أَفَلَ  فَلَم 

 41الل ِه األنعام  َعذَابُ  أَتَاُكمْ 

 41الل ِه األنعام  َعذَابُ  أَتَاُكمْ 

ا األنعام  تَأُْكلُوا  002ِمم 

ا األنعام  تَأُْكلُوا  090ِمم 

 09يُْؤِمنُوَن األنعام  الَ  فَُهمْ  أَنفَُسُهمْ  ِسُرواخَ  ال ِذينَ 

 91يُْؤِمنُوَن األنعام  الَ  فَُهمْ  أَنفَُسُهمْ  َخِسُروا ال ِذينَ 

 091يُْؤِمنُوَن)*(َوَهذَا األنعام 

 014يُْؤِمنُوَن)*(َوَهذَا األنعام 

 41َعذَاُب األنعام  أَتَاُكمْ  إِنْ 

 41َعذَاُب األنعام  أَتَاُكمْ  إِنْ 

 82َعِليم  األنعام  َحِكيم   َرب كَ  ن  إِ 

 098َعِليم  األنعام  َحِكيم   َرب كَ  إِن  

 018َرب َِك األنعام  َءايَاتِ 

 018َرب َِك األنعام  َءايَاتِ 

 10َشِفيع  األنعام  َوالَ 

 11َشِفيع  األنعام  َوالَ 

ا  12قَاَل األنعام  أَفَلَ  فَلَم 

ا  11قَاَل األنعام  أَفَلَ  فَلَم 
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 91َعلَى األنعام  ُوقِفُوا إِذْ  تََرى َولَوْ 

 21َعلَى األنعام  ُوقِفُوا إِذْ  تََرى َولَوْ 

ا  008َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

ا  002َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

ا  008َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

ا  002َعلَْيِه األنعام  لل هِ ا اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

 40تُْشِرُكوَن األنعام  َما

 81تُْشِرُكوَن األنعام  َما

 11بِِه األنعام  تَْستَْعِجلُونَ  َما

 18بِِه األنعام  تَْستَْعِجلُونَ  َما

 009يَْفتَُروَن األنعام  َوَما فَذَْرُهمْ  فَعَلُوهُ  َما

 021عام يَْفتَُروَن األن َوَما فَذَْرُهمْ  فَعَلُوهُ  َما

 044اْلبَقَِر األنعام  َوِمنَ 

 042اْلبَقَِر األنعام  َوِمنَ 

ن ِحَسابِِهم ِمنْ   19َشْيٍء األنعام  م ِ

ن ِحَسابِِهم ِمنْ   22َشْيٍء األنعام  م ِ

 29ُمبَاَرك  األنعام  أَنَزْلنَاهُ 

 011ُمبَاَرك  األنعام  أَنَزْلنَاهُ 

فُ  َكْيفَ  انُظرْ   42األَيَاِت األنعام  نَُصر ِ

فُ  َكْيفَ  انُظرْ   21األَيَاِت األنعام  نَُصر ِ

 09فَُهْم األنعام  أَنفَُسُهمْ 

 91فَُهْم األنعام  أَنفَُسُهمْ 

 29ُمبَاَرك  األنعام  أَنَزْلنَاهُ  ِكتَاب   َوَهذَا

 011ُمبَاَرك  األنعام  أَنَزْلنَاهُ  ِكتَاب   َوَهذَا

 22أَنَزَل األنعام  ال ِذي َوُهوَ 

 004أَنَزَل األنعام  ال ِذي َوُهوَ 

 08ِعبَاِدِه األنعام  فَْوقَ  اْلقَاِهرُ  َوُهوَ 

 20ِعبَاِدِه األنعام  فَْوقَ  اْلقَاِهرُ  َوُهوَ 

 009َوَما األنعام  فَذَْرُهمْ 

 021َوَما األنعام  فَذَْرُهمْ 

 10َشِفيع  األنعام  َوالَ  َوِلي  

 11َشِفيع  األنعام  َوالَ  َوِلي  

 21عراف إِن ا األ قَْوِمهِ 

 22إِن ا األعراف  قَْوِمهِ 

 012فِْرَعْوَن األعراف  قَْومِ 

 091فِْرَعْوَن األعراف  قَْومِ 

 21لَْيَس األعراف  يَاقَْومِ 

 20لَْيَس األعراف  يَاقَْومِ 

 12لَقَْد األعراف  يَاقَْومِ 

 22لَقَْد األعراف  يَاقَْومِ 
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 22َعْنَها األعراف  َواْستَْكبَُروا

 41َعْنَها األعراف  اَواْستَْكبَُرو

 11ِمن األعراف  اْستَْكبَُروا

 88ِمن األعراف  اْستَْكبَُروا

 029يَْظِلُموَن األعراف  َكانُوا

 011يَْظِلُموَن األعراف  َكانُوا

 92اْلَخاِسِريَن األعراف  ِمنَ  لَنَُكونَن  

 042اْلَخاِسِريَن األعراف  ِمنَ  لَنَُكونَن  

 12إِْصالَِحَها األعراف  بَْعدَ  ِض األَرْ  فِي تُْفِسُدوا َوالَ 

 81إِْصالَِحَها األعراف  بَْعدَ  األَْرِض  فِي تُْفِسُدوا َوالَ 

ن َرُسول   َولَِكن ِي ب ِ  م ِ  20َرب ِي األعراف  ِرَساالَتِ  اْلعَالَِميَن)*(أُبَل ِغُُكمْ  ر 

ن َرُسول   َولَِكن ِي ب ِ  م ِ  21َرب ِي األعراف  ِرَساالَتِ  اْلعَالَِميَن)*(أُبَل ِغُُكمْ  ر 

 20بِي األعراف  لَْيسَ 

 21بِي األعراف  لَْيسَ 

 011فَعََل األعراف  بَِما

 012فَعََل األعراف  بَِما

 22الل ِه األعراف  َمْكرَ 

 22الل ِه األعراف  َمْكرَ 

 21فِي األعراف  لَنََراكَ  إِن ا قَْوِمهِ  ِمن

 22فِي األعراف  لَنََراكَ  إِن ا قَْوِمهِ  ِمن

 22ِليُنِذَرُكْم األعراف  ِمنُكمْ 

 22ِليُنِذَرُكْم األعراف  ِمنُكمْ 

 24َمعَهُ األعراف  َوال ِذينَ  فَأَنَجْينَاهُ 

 19َمعَهُ األعراف  َوال ِذينَ  فَأَنَجْينَاهُ 

 12لَُكْم األعراف  َونََصْحتُ 

 22لَُكْم األعراف  َونََصْحتُ 

ِ األعراف  يَْهُدونَ   012بِاْلَحق 

ِ األعراف  يَْهُدونَ   080بِاْلَحق 

 022الَ األعراف  اْلُهَدى

 028الَ األعراف  اْلُهَدى

 12َوقَاَل األعراف  َعْنُهمْ  فَتََول ى

 22َوقَاَل األعراف  َعْنُهمْ  فَتََول ى

 21بَأُْسنَا األعراف  يَأْتِيَُهم

 28بَأُْسنَا األعراف  يَأْتِيَُهم

 042َسبِيالً األعراف  يَت ِخذُوهُ 

 042َسبِيالً األعراف  ِخذُوهُ يَت  

 22َجعَلَُكْم األعراف  إِذْ 

 14َجعَلَُكْم األعراف  إِذْ 

 12بَْعَد األعراف  األَْرِض 

 81بَْعَد األعراف  األَْرِض 
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 22الل ِه األعراف  َءاالَءَ 

 14الل ِه األعراف  َءاالَءَ 

 29ُشعَْيبًا األعراف  َكذ بُوا ال ِذينَ 

 29عَْيبًا األعراف شُ  َكذ بُوا ال ِذينَ 

 020َولَِكن  األعراف  الل هِ 

 081َولَِكن  األعراف  الل هِ 

 042قَاَل األعراف  إِلَْيكَ 

 012قَاَل األعراف  إِلَْيكَ 

ة    012يَْعِدلُوَن األعراف  َوبِهِ  بِاْلَحق ِ  يَْهُدونَ  أُم 

ة    080يَْعِدلُوَن األعراف  َوبِهِ  بِاْلَحق ِ  يَْهُدونَ  أُم 

 22َجاَءُكْم األعراف  نأَ 

 22َجاَءُكْم األعراف  أَن

 022اْلُهَدى األعراف  إِلَى تَْدُعوُهمْ  َوإِن

 028اْلُهَدى األعراف  إِلَى تَْدُعوُهمْ  َوإِن

 21لَنََراَك األعراف  إِن ا

 22لَنََراَك األعراف  إِن ا

 042َسبِيَل األعراف  يََرْوا َوإِن

 042ف َسبِيَل األعرا يََرْوا َوإِن

 21فِي األعراف  لَنََراكَ  إِن ا

 29فِي األعراف  لَنََراكَ  إِن ا

 022َغافِِليَن األعراف  َعْنَها َوَكانُوا بِأَيَاتِنَا َكذ بُوا بِأَن ُهمْ 

 042َغافِِليَن األعراف  َعْنَها َوَكانُوا بِأَيَاتِنَا َكذ بُوا بِأَن ُهمْ 

 22اف َواْستَْكبَُروا األعر بِأَيَاتِنَا

 41َواْستَْكبَُروا األعراف  بِأَيَاتِنَا

 022َعْنَها األعراف  َوَكانُوا بِأَيَاتِنَا

 042َعْنَها األعراف  َوَكانُوا بِأَيَاتِنَا

 012َولَُهْم األعراف  بَِها

 012َولَُهْم األعراف  بَِها

 4بَيَاتًا األعراف  بَأُْسنَا

 21بَيَاتًا األعراف  بَأُْسنَا

 012بَِها األعراف  يُْبِصُرونَ 

 021بَِها األعراف  يُْبِصُرونَ 

 12إِْصالَِحَها األعراف  بَْعدَ 

 81إِْصالَِحَها األعراف  بَْعدَ 

 29َرب ِي األعراف  ِرَساالَتِ  أُبَل ِغُُكمْ 

 28َرب ِي األعراف  ِرَساالَتِ  أُبَل ِغُُكمْ 

 22ُخلَفَاَء األعراف  َجعَلَُكمْ 

 14ف ُخلَفَاَء األعرا َجعَلَُكمْ 

 42أَن األعراف  اْلَجن ةِ 

 11أَن األعراف  اْلَجن ةِ 
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ن بَي ِنَة   َجاَءتُْكم ب ُِكْم األعراف  م ِ  12ر 

ن بَي ِنَة   َجاَءتُْكم ب ُِكْم األعراف  م ِ  81ر 

 22ِذْكر  األعراف  َجاَءُكمْ 

 22ِذْكر  األعراف  َجاَءُكمْ 

 42ُرُسُل األعراف  َجاَءتْ 

 12ف ُرُسُل األعرا َجاَءتْ 

 012َوبِِه األعراف  بِاْلَحق ِ 

 080َوبِِه األعراف  بِاْلَحق ِ 

 22بَْعِد األعراف  ِمن ُخلَفَاءَ 

 14بَْعِد األعراف  ِمن ُخلَفَاءَ 

 022اْلُهَدى األعراف  إِلَى تَْدُعوُهمْ 

 028اْلُهَدى األعراف  إِلَى تَْدُعوُهمْ 

 22األعراف بَْعِد  ِمن ُخلَفَاءَ  َجعَلَُكمْ  إِذْ  َواْذُكُروا

 14بَْعِد األعراف  ِمن ُخلَفَاءَ  َجعَلَُكمْ  إِذْ  َواْذُكُروا

 22الل ِه األعراف  َءاالَءَ  فَاْذُكُروا

 14الل ِه األعراف  َءاالَءَ  فَاْذُكُروا

ن ِذْكر   ب ُِكْم األعراف  م ِ  22ر 

ن ِذْكر   ب ُِكْم األعراف  م ِ  22ر 

 21فِي األعراف  لَنََراكَ 

 22ي األعراف فِ  لَنََراكَ 

 42َرب ِنَا األعراف  ُرُسلُ 

 12َرب ِنَا األعراف  ُرُسلُ 

 91أَْوِليَاَء األعراف  الش يَاِطينَ 

 21أَْوِليَاَء األعراف  الش يَاِطينَ 

 42أَن األعراف  اْلَجن ةِ  أَْصَحابَ 

 11أَن األعراف  اْلَجن ةِ  أَْصَحابَ 

ن ِذْكر   َجاَءُكمْ  أَن أََوَعِجْبتُمْ  نُكمْ  َرُجلٍ  َعلَى ب ُِكمْ ر   م ِ  22ِليُنِذَرُكْم األعراف  م ِ

ن ِذْكر   َجاَءُكمْ  أَن أََوَعِجْبتُمْ  ب ُِكمْ  م ِ نُكمْ  َرُجلٍ  َعلَى ر   22ِليُنِذَرُكْم األعراف  م ِ

نُكْم األعراف  َرُجلٍ  َعلَى  22م ِ

نُكْم األعراف  َرُجلٍ  َعلَى  22م ِ

 022َغافِِليَن األعراف  َعْنَها

 042َغافِِليَن األعراف  َهاَعنْ 

 92َمْسِجٍد األعراف  ُكل ِ  ِعندَ 

 20َمْسِجٍد األعراف  ُكل ِ  ِعندَ 

 12أَْبلَْغتُُكْم األعراف  لَقَدْ 

 22أَْبلَْغتُُكْم األعراف  لَقَدْ 

ن بَي ِنَة   َجاَءتُْكم قَدْ  ب ُِكْم األعراف  م ِ  12ر 

ن بَي ِنَة   َجاَءتُْكم قَدْ  ب ُِكْم األع م ِ  81راف ر 

 21أَن األعراف  اْلقَُرى

 28أَن األعراف  اْلقَُرى



31 

 

 081ِعنَد األعراف  ِعْلُمَها إِن َما قُلْ 

 081ِعنَد األعراف  ِعْلُمَها إِن َما قُلْ 

نْ  لَُكم َما الل هَ  اْعبُُدوا يَاقَْومِ  قَالَ  ن بَي ِنَة   َجاَءتُْكم قَدْ  َغْيُرهُ  إِلَهٍ  م ِ ب ُِكْم األعراف  م ِ  12ر 

نْ  لَُكم َما الل هَ  اْعبُُدوا يَاقَْومِ  قَالَ  ن بَي ِنَة   َجاَءتُْكم قَدْ  َغْيُرهُ  إِلَهٍ  م ِ ب ُِكْم األعراف  م ِ  81ر 

 20بِي األعراف  لَْيسَ  يَاقَْومِ  قَالَ 

 21بِي األعراف  لَْيسَ  يَاقَْومِ  قَالَ 

 4ل ُهم األنفال  َحقًّا

 14ل ُهم األنفال  َحقًّا

 91َوالَ األنفال  َوَرُسولَهُ 

 42َوالَ األنفال  َوَرُسولَهُ 

 98أَن َما األنفال  َواْعلَُموا

 40أَن َما األنفال  َواْعلَُموا

 49بَي ِنٍَة األنفال  َعن

 49بَي ِنٍَة األنفال  َعن

نََصُروا َءاَووا َوال ِذينَ  الل هِ  َسبِيلِ  فِي  19أُولَئَِك األنفال  و 

نََصُروا َءاَووا ال ِذينَ وَ  الل هِ  َسبِيلِ  فِي  14أُولَئَِك األنفال  و 

 49َمْفعُوالً األنفال  َكانَ  أَْمًرا الل هُ  ِليَْقِضيَ 

 44َمْفعُوالً األنفال  َكانَ  أَْمًرا الل هُ  ِليَْقِضيَ 

 01لَِقيتُم األنفال  إِذَا

 41لَِقيتُم األنفال  إِذَا

 4م األنفال ل هُ  َحقًّا اْلُمْؤِمنُونَ  ُهمُ  أُولَئِكَ 

 14ل ُهم األنفال  َحقًّا اْلُمْؤِمنُونَ  ُهمُ  أُولَئِكَ 

 19َءاَووا األنفال  َوال ِذينَ 

 14َءاَووا األنفال  َوال ِذينَ 

 49أَْمًرا األنفال  الل هُ 

 44أَْمًرا األنفال  الل هُ 

 91َوالَ األنفال  َوَرُسولَهُ  الل هَ 

 42َوالَ األنفال  َوَرُسولَهُ  الل هَ 

 49َكاَن األنفال  أَْمًرا

 44َكاَن األنفال  أَْمًرا

 29يُِريُدوا األنفال  َوإِن

 10يُِريُدوا األنفال  َوإِن

 99الل ِه األنفال  ِعندَ  الد َواب ِ  َشر   إِن  

 11الل ِه األنفال  ِعندَ  الد َواب ِ  َشر   إِن  

نُكم األنفال  يَُكن َوإِن  21م ِ

نُكم األ يَُكن َوإِن  22نفال م ِ

 01لَِقيتُم األنفال  إِذَا َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 41لَِقيتُم األنفال  إِذَا َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 49َمْفعُوالً األنفال  َكانَ 

 44َمْفعُوالً األنفال  َكانَ 
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ائَة  األنفال  ِمنُكم  21م ِ

ائَة  األنفال  ِمنُكم  22م ِ

 4ألنفال اْلُمْؤِمنُوَن ا ُهمُ 

 14اْلُمْؤِمنُوَن األنفال  ُهمُ 

 091لَُهم التوبة  ُكتِبَ 

 090لَُهم التوبة  ُكتِبَ 

 81َوَرُسوِلِه التوبة  بِالل هِ  َكفَُروا

 84َوَرُسوِلِه التوبة  بِالل هِ  َكفَُروا

 81َمَع التوبة  يَُكونُوا

 22َمَع التوبة  يَُكونُوا

 20ال ِذيَن التوبة  َعلَى َوالَ 

 29ال ِذيَن التوبة  َعلَى َوالَ 

 14يُنِفقُوَن التوبة  َوالَ 

 090يُنِفقُوَن التوبة  َوالَ 

 28إِذَا التوبة  لَُكمْ 

 21إِذَا التوبة  لَُكمْ 

 18الل هَ التوبة  أَن   يَْعلَُموا أَلَمْ 

 014الل هَ التوبة  أَن   يَْعلَُموا أَلَمْ 

 094أُنِزلَْت التوبة  َما

 091وبة أُنِزلَْت الت َما

 28يُنِفُق التوبة  َما

 22يُنِفُق التوبة  َما

تَْينِ   010ثُم  التوبة  َمر 

تَْينِ   092ثُم  التوبة  َمر 

 81اْلَخَواِلِف التوبة  َمعَ 

 22اْلَخَواِلِف التوبة  َمعَ 

 42اْلقَاِعِديَن التوبة  َمعَ 

 82اْلقَاِعِديَن التوبة  َمعَ 

 0لتوبة إِلَى ا َوَرُسوِلهِ  الل هِ  ِمنَ 

 2إِلَى التوبة  َوَرُسوِلهِ  الل هِ  ِمنَ 

 28َمن التوبة  األَْعَرابِ  َوِمنَ 

 22َمن التوبة  األَْعَرابِ  َوِمنَ 

 81َوُهْم التوبة  أَنفُُسُهمْ 

 11َوُهْم التوبة  أَنفُُسُهمْ 

 09أَْيَمانَُهم التوبة  نََكثُوا

 02أَْيَمانَُهم التوبة  نََكثُوا

 22بة َجَهن َم التو نَارَ 

 28َجَهن َم التوبة  نَارَ 

 48َكاِرُهوَن التوبة  َوُهمْ 

 14َكاِرُهوَن التوبة  َوُهمْ 



33 

 

 094ُسوَرة  التوبة  أُنِزلَتْ  َما َوإِذَا

 091ُسوَرة  التوبة  أُنِزلَتْ  َما َوإِذَا

 44ال ِذيَن التوبة  يَْستَئِْذنُكَ 

 41ال ِذيَن التوبة  يَْستَئِْذنُكَ 

 91لتوبة بَِما ا األَْرضُ 

 008بَِما التوبة  األَْرضُ 

 4َعاَهدتُّم التوبة  ال ِذينَ  إِال  

 1َعاَهدتُّم التوبة  ال ِذينَ  إِال  

 091لَُهم التوبة  ُكتِبَ  إِال  

 090لَُهم التوبة  ُكتِبَ  إِال  

ةً التوبة  َوالَ  إِالًّ   8ِذم 

ةً التوبة  َوالَ  إِالًّ   01ِذم 

 0اْلُمْشِرِكيَن التوبة  نَ م ِ  َعاَهدتُّم ال ِذينَ 

نَ  َعاَهدتُّم ال ِذينَ   4اْلُمْشِرِكيَن التوبة  م ِ

 8َوالَ التوبة  إِالًّ 

 01َوالَ التوبة  إِالًّ 

 92بِالل ِه التوبة  يُْؤِمنُونَ  الَ  ال ِذينَ 

 41بِالل ِه التوبة  يُْؤِمنُونَ  الَ  ال ِذينَ 

ِر التوبة  الل هِ   2َوبَش ِ

 009ِر التوبة َوبَش ِ  الل هِ 

 24َعَملَُكْم التوبة  الل هُ 

 011َعَملَُكْم التوبة  الل هُ 

 29لَُكْم التوبة  بِالل هِ 

 21لَُكْم التوبة  بِالل هِ 

 4اْلُمت ِقيَن التوبة  يُِحبُّ  الل هَ  إِن  

 1اْلُمت ِقيَن التوبة  يُِحبُّ  الل هَ  إِن  

 1تَابُوا التوبة  فَِإن

 00لتوبة تَابُوا ا فَِإن

َكاةَ التوبة  َوَءاتَُوا الص الَةَ  َوأَقَاُموا تَابُوا فَِإن  1الز 

َكاةَ التوبة  َوَءاتَُوا الص الَةَ  َوأَقَاُموا تَابُوا فَِإن  00الز 

 44َوأَنفُِسِهْم التوبة  بِأَْمَواِلِهمْ  يَُجاِهُدوا أَن

 80َوأَنفُِسِهْم التوبة  بِأَْمَواِلِهمْ  يَُجاِهُدوا أَن

 9َغْيُر التوبة  أَن ُكمْ 

 2َغْيُر التوبة  أَن ُكمْ 

 81َمَع التوبة  يَُكونُوا بِأَن

 22َمَع التوبة  يَُكونُوا بِأَن

 21يَأُْمُروَن التوبة  بَْعٍض 

 10يَأُْمُروَن التوبة  بَْعٍض 

 21الل ِه التوبة  اْبنُ 

 21الل ِه التوبة  اْبنُ 
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 012َعلَى التوبة  بُْنيَانَهُ 

 012َعلَى التوبة  انَهُ بُْنيَ 

 001َعلَْيِهْم التوبة  تَابَ  ثُم  

 008َعلَْيِهْم التوبة  تَابَ  ثُم  

 89يَْكِسبُوَن التوبة  َكانُوا بَِما َجَزاءً 

 21يَْكِسبُوَن التوبة  َكانُوا بَِما َجَزاءً 

 44َوأَنفُِسِهْم التوبة  بِأَْمَواِلِهمْ  يَُجاِهُدوا

 80َوأَنفُِسِهْم التوبة  مْ بِأَْمَواِلهِ  يَُجاِهُدوا

ْنيَا  11َكافُِروَن التوبة  َوُهمْ  أَنفُُسُهمْ  َوتَْزَهقَ  الدُّ

ْنيَا  81َكافُِروَن التوبة  َوُهمْ  أَنفُُسُهمْ  َوتَْزَهقَ  الدُّ

 0إِلَى التوبة  َوَرُسوِلهِ 

 2إِلَى التوبة  َوَرُسوِلهِ 

 81يَُكونُوا التوبة  بِأَن َرُضوا

 22ونُوا التوبة يَكُ  بِأَن َرُضوا

 9الل ِه التوبة  ُمْعِجِزي

 2الل ِه التوبة  ُمْعِجِزي

ْبُهمُ   04الل هُ التوبة  يُعَذ ِ

ْبُهمُ   14الل هُ التوبة  يُعَذ ِ

َن التوبة  َعاَهدتُّم  0م ِ

َن التوبة  َعاَهدتُّم  4م ِ

َدقَاِت التوبة  فِي  18الص 

َدقَاِت التوبة  فِي  12الص 

 92يَن التوبة ال ذِ  قَاتِلُوا

 092ال ِذيَن التوبة  قَاتِلُوا

ن يونس  ُشَرَكائُِكم ِمن َهلْ  قُلْ   24م 

ن يونس  ُشَرَكائُِكم ِمن َهلْ  قُلْ   21م 

 10َوقَْد يونس  َءاألَنَ 

 20َوقَْد يونس  َءاألَنَ 

 49أَفَأَنَت يونس  إِلَْيكَ 

 42أَفَأَنَت يونس  إِلَْيكَ 

 94نََهاًرا يونس  أَوْ 

 11َهاًرا يونس نَ  أَوْ 

 10إِن يونس  يَاقَْومِ 

 84إِن يونس  يَاقَْومِ 

 49الَ يونس  َكانُوا َولَوْ 

 42الَ يونس  َكانُوا َولَوْ 

 22يَت بُِع يونس  َوَما

 22يَت بُِع يونس  َوَما

 92الَ هود  َويَاقَْومِ 

 82الَ هود  َويَاقَْومِ 
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 11لُوٍط هود  قَْومِ 

 14لُوٍط هود  قَْومِ 

 21بُْعًدا هود  أاَلَ  َرب ُهمْ  َكفَُروا

 28بُْعًدا هود  أاَلَ  َرب ُهمْ  َكفَُروا

 01ِمْريٍَة هود  فِي تَكُ 

 012ِمْريٍَة هود  فِي تَكُ 

 84َواْلِميَزاَن هود  اْلِمْكيَالَ 

 81َواْلِميَزاَن هود  اْلِمْكيَالَ 

 01فِي هود  تَكُ  فاَلَ 

 012فِي هود  تَكُ  فاَلَ 

 01ٍة هود ِمْريَ  فِي تَكُ  فاَلَ 

 012ِمْريٍَة هود  فِي تَكُ  فاَلَ 

ا  18أَْمُرنَا هود  َجاءَ  َولَم 

ا  24أَْمُرنَا هود  َجاءَ  َولَم 

ا  22أَْمُرنَا هود  َجاءَ  فَلَم 

ا  89أَْمُرنَا هود  َجاءَ  فَلَم 

ا ْينَا هود  أَْمُرنَا َجاءَ  َولَم   18نَج 

ا ْينَا هود  أَْمُرنَا َجاءَ  َولَم   24نَج 

 011َداَمِت هود  َما

 018َداَمِت هود  َما

 29َءابَاُؤنَا هود  يَْعبُدُ  َما

 81َءابَاُؤنَا هود  يَْعبُدُ  َما

 2إِن هُ هود  ِمْنهُ 

 01إِن هُ هود  ِمْنهُ 

 91أَْوِليَاَء هود  ِمنْ  الل هِ  ُدونِ  ِمن

 002أَْوِليَاَء هود  ِمنْ  الل هِ  ُدونِ  ِمن

 49نُوح  هود  َونَاَدى

 41نُوح  هود  نَاَدىوَ 

 21ِمَن هود  يَنُصُرنِي

 22ِمَن هود  يَنُصُرنِي

 21الل ِه هود  ِمنَ  يَنُصُرنِي

 22الل ِه هود  ِمنَ  يَنُصُرنِي

 91أَْوِليَاَء هود  ِمنْ  الل هِ 

 002أَْوِليَاَء هود  ِمنْ  الل هِ 

 20إِن  هود  إِلَْيهِ 

 21إِن  هود  إِلَْيهِ 

 12هود َعلَى  َرب ِي إِن  

 11َعلَى هود  َرب ِي إِن  

 21َهِذِه هود  فِي َوأُتْبِعُوا

 22َهِذِه هود  فِي َوأُتْبِعُوا
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 20َرب ِي هود  إِن   إِلَْيهِ  تُوبُوا ثُم  

 21َرب ِي هود  إِن   إِلَْيهِ  تُوبُوا ثُم  

 12َرب َِك هود  أَْمرُ  َجاءَ 

 010َرب َِك هود  أَْمرُ  َجاءَ 

 011َربَُّك هود  َشاءَ  َما إِال   َواألَْرضُ  الس َماَواتُ  َداَمتِ  َما فِيَها َخاِلِدينَ 

 018َربَُّك هود  َشاءَ  َما إِال   َواألَْرضُ  الس َماَواتُ  َداَمتِ  َما فِيَها َخاِلِدينَ 

 98َوَءاتَانِي هود  َرب ِي

 22َوَءاتَانِي هود  َرب ِي

 21أاَلَ هود  َرب ُهمْ 

 28أاَلَ هود  َرب ُهمْ 

 011إِال  هود  َواألَْرضُ  الس َماَواتُ 

 018إِال  هود  َواألَْرضُ  الس َماَواتُ 

 21َجاثِِميَن هود  ِديَاِرِهمْ  فِي فَأَْصبَُحوا

 24َجاثِِميَن هود  ِديَاِرِهمْ  فِي فَأَْصبَُحوا

ْيَحةُ   21فَأَْصبَُحوا هود  الص 

ْيَحةُ   24فَأَْصبَُحوا هود  الص 

 2إِلَْيِه هود  تُوبُوا ثُم   ُكمْ َرب   اْستَْغِفُروا

 19إِلَْيِه هود  تُوبُوا ثُم   َرب ُكمْ  اْستَْغِفُروا

 21ِديَاِرِهْم هود  فِي

 24ِديَاِرِهْم هود  فِي

 28أاَلَ هود  فِيَها

 21أاَلَ هود  فِيَها

 81يَاُشعَْيُب هود  قَالُوا

 20يَاُشعَْيُب هود  قَالُوا

ن بَي ِنَةٍ  َعلَى ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ  يَاقَْومِ  قَالَ  ب ِي م ِ  98َوَءاتَانِي هود  ر 

ن بَي ِنَةٍ  َعلَى ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ  يَاقَْومِ  قَالَ  ب ِي م ِ  22َوَءاتَانِي هود  ر 

 48ذَِلَك يوسف  بَْعدِ  ِمن يَأْتِي ثُم  

 42ذَِلَك يوسف  بَْعدِ  ِمن يَأْتِي ثُم  

 22اْلُمْحِسنِيَن)*(قَاَل يوسف 

 18اْلُمْحِسنِيَن)*(قَاَل يوسف 

 09لََحافُِظوَن)*(قَاَل يوسف 

 22لََحافُِظوَن)*(قَاَل يوسف 

 90األَْرِض يوسف  فِي ِليُوُسفَ  َمك ن ا َوَكذَِلكَ 

 12األَْرِض يوسف  فِي ِليُوُسفَ  َمك ن ا َوَكذَِلكَ 

 22ِمَن يوسف  نََراكَ 

 18ِمَن يوسف  نََراكَ 

 29ف َعن يوس َراَودتُّهُ 

 10َعن يوسف  َراَودتُّهُ 

 10ن ْفِسِه يوسف  َعن َراَودتُّهُ 

 29ن ْفِسِه يوسف  َعن َراَودتُّهُ 
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 12َوالَ يوسف  نََشاءُ 

 001َوالَ يوسف  نََشاءُ 

 08َجِميل  يوسف  فََصْبر  

 82َجِميل  يوسف  فََصْبر  

ْجِن يوسف  يَاَصاِحبَيِ   22الس ِ

ْجِن يوسف  يَاَصاِحبَيِ   40الس ِ

ا يوسف  ِلْمتُمعَ   12م 

ا يوسف  َعِلْمتُم  82م 

 92الل ِه يوسف  َمعَاذَ 

 12الل ِه يوسف  َمعَاذَ 

ِ يوسف  َغيَابَتِ  فِي  01اْلُجب 

ِ يوسف  َغيَابَتِ  فِي  01اْلُجب 

 1يُوُسَف يوسف  فِي

 81يُوُسَف يوسف  فِي

 000فِي يوسف  َكانَ  لَقَدْ 

 1فِي يوسف  َكانَ  لَقَدْ 

م   قَِليالً   41ا يوسف م ِ

ا يوسف  قَِليالً  م   48م ِ

 92ِمن يوسف  قُد   قَِميُصهُ 

 91ِمن يوسف  قُد   قَِميُصهُ 

 00َما يوسف  يَاأَبَانَا قَالُوا

 21َما يوسف  يَاأَبَانَا قَالُوا

 12لَقَْد يوسف  تَالل هِ  قَالُوا

 20لَقَْد يوسف  تَالل هِ  قَالُوا

 18سف اْلعَِزيُز يو يَاأَيَُّها قَالُوا

 88اْلعَِزيُز يوسف  يَاأَيَُّها قَالُوا

لَتْ  بَلْ  قَالَ   08َجِميل  يوسف  فََصْبر   أَْمًرا أَنفُُسُكمْ  لَُكمْ  َسو 

لَتْ  بَلْ  قَالَ   82َجِميل  يوسف  فََصْبر   أَْمًرا أَنفُُسُكمْ  لَُكمْ  َسو 

 92َمعَاذَ يوسف  قَالَ 

 12َمعَاذَ يوسف  قَالَ 

 11بِِه يوسف  تُونِيائْ  اْلَمِلكُ  َوقَالَ 

 14بِِه يوسف  ائْتُونِي اْلَمِلكُ  َوقَالَ 

 00َما يوسف  يَاأَبَانَا

 21َما يوسف  يَاأَبَانَا

 11بِِه يوسف  ائْتُونِي

 14بِِه يوسف  ائْتُونِي

 48بَْعِد يوسف  ِمن يَأْتِي

 42بَْعِد يوسف  ِمن يَأْتِي

 11َخْير  يوسف  األَِخَرةِ 

 012ف َخْير  يوس األَِخَرةِ 
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 012ل ِل ِذيَن يوسف  َخْير   األَِخَرةِ 

 11ل ِل ِذيَن يوسف  َخْير   األَِخَرةِ 

 11ثُم  يوسف  أَِخيهِ 

 12ثُم  يوسف  أَِخيهِ 

 42َسْبع  يوسف  يَأُْكلُُهن  

 42َسْبع  يوسف  يَأُْكلُُهن  

ا يوسف  قَِليالً  إِال   م   41م ِ

ا يوسف  قَِليالً  إِال   م   48م ِ

 22أََرانِي يوسف  إِن ِي

 22أََرانِي يوسف  إِن ِي

 22ِمَن يوسف  نََراكَ  إِن ا

 18ِمَن يوسف  نََراكَ  إِن ا

 22اْلُمْحِسنِيَن)*(قَاَل يوسف  ِمنَ  نََراكَ  إِن ا

 18اْلُمْحِسنِيَن)*(قَاَل يوسف  ِمنَ  نََراكَ  إِن ا

 09لََحافُِظوَن)*(قَاَل يوسف  لَهُ  َوإِن ا

 22لََحافُِظوَن)*(قَاَل يوسف  لَهُ  َوإِن ا

 82اْلَحِكيُم يوسف  اْلعَِليمُ  ُهوَ  إِن هُ 

 011اْلَحِكيُم يوسف  اْلعَِليمُ  ُهوَ  إِن هُ 

 22إِلَْيِه يوسف  َءاَوى

 22إِلَْيِه يوسف  َءاَوى

 48ِمن يوسف  يَأْتِي ثُم  

 42ِمن يوسف  يَأْتِي ثُم  

ا يوسف يَْعلَمُ  الَ  الن اِس  أَْكثَرَ  َولَِكن    90وَن)*(َولَم 

ا يوسف  الَ  الن اِس  أَْكثَرَ  َولَِكن    28يَْعلَُموَن)*(َولَم 

ا  28َدَخلُوا يوسف  َولَم 

ا  22َدَخلُوا يوسف  َولَم 

ا  88َدَخلُوا يوسف  فَلَم 

ا  22َدَخلُوا يوسف  فَلَم 

 21اْلعَِزيِز يوسف  اْمَرأَتُ 

 10اْلعَِزيِز يوسف  اْمَرأَتُ 

وْ  ِمن  81حِ يوسف ر 

ْوحِ يوسف  ِمن  81ر 

 12َوالَ يوسف  ن َشاءُ  َمن

 001َوالَ يوسف  ن َشاءُ  َمن

 08أَْمًرا يوسف  أَنفُُسُكمْ 

 82أَْمًرا يوسف  أَنفُُسُكمْ 

اِحِميَن يوسف  أَْرَحمُ  َوُهوَ   24الر 

اِحِميَن يوسف  أَْرَحمُ  َوُهوَ   29الر 

 82اْلَحِكيُم يوسف  اْلعَِليمُ  ُهوَ 

 011اْلَحِكيُم يوسف  اْلعَِليمُ  وَ هُ 
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 92ِمَن يوسف  َوُهوَ 

 91ِمَن يوسف  َوُهوَ 

نَ  َمْوثِقًا  22الل ِه يوسف  م ِ

نَ  َمْوثِقًا  81الل ِه يوسف  م ِ

 12أَِخيِه يوسف  ِوَعاءِ 

 12أَِخيِه يوسف  ِوَعاءِ 

 90فِي يوسف  ِليُوُسفَ 

 12فِي يوسف  ِليُوُسفَ 

ب ِ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ   0اْلَحقُّ الرعد  كَ ر 

ب ِكَ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ   02اْلَحقُّ الرعد  ر 

 98الل ِه الرعد  بِِذْكرِ 

 98الل ِه الرعد  بِِذْكرِ 

ن َءايَة   َعلَْيهِ  أُنِزلَ  لَْوالَ  َكفَُروا ال ِذينَ  َويَقُولُ  ب ِِه الرعد  م ِ  1ر 

ن َءايَة   هِ َعلَيْ  أُنِزلَ  لَْوالَ  َكفَُروا ال ِذينَ  َويَقُولُ  ب ِِه الرعد  م ِ  91ر 

 49الل هَ إبراهيم  تَْحَسبَن  

 41الل هَ إبراهيم  تَْحَسبَن  

 90ِلل ِه إبراهيم  َوبََرُزوا

 48ِلل ِه إبراهيم  َوبََرُزوا

 1اْلُمْرَسلُوَن الحجر  أَيَُّها

 20اْلُمْرَسلُوَن الحجر  أَيَُّها

 94َعِلْمنَا الحجر  َولَقَدْ 

 94َعِلْمنَا الحجر  َولَقَدْ 

 001ِلل ِذيَن النحل  َرب كَ  إِن   ثُم  

 002ِلل ِذيَن النحل  َرب كَ  إِن   ثُم  

 29أَن  النحل  َجَرمَ 

 92أَن  النحل  َجَرمَ 

 11ِلل ِه النحل  َويَْجعَلُونَ 

 29ِلل ِه النحل  َويَْجعَلُونَ 

 22يَْعَملُوَن النحل  َكانُوا َما بِأَْحَسنِ 

 َ  21يَْعَملُوَن النحل  َكانُوا َما ْحَسنِ بِأ

 22قَْبِلِهْم النحل  ِمن ال ِذينَ  فَعَلَ  َكذَِلكَ 

 21قَْبِلِهْم النحل  ِمن ال ِذينَ  فَعَلَ  َكذَِلكَ 

 81ال ِذيَن النحل  َرَءا

 82ال ِذيَن النحل  َرَءا

 001ِلل ِذيَن النحل  َرب كَ 

 002ِلل ِذيَن النحل  َرب كَ 

 92ِمْن النحل  ابُ اْلعَذَ 

 41ِمْن النحل  اْلعَذَابُ 

ا  12ُكنتُْم النحل  َعم 

ا  22ُكنتُْم النحل  َعم 
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 22ال ِذيَن النحل  فَعَلَ 

 21ال ِذيَن النحل  فَعَلَ 

)*(َوالل هُ النحل   11قَِدير 

)*(َوالل هُ النحل   11قَِدير 

 11َشْيٍء النحل  َعلَى يَْقِدرُ 

 12نحل َشْيٍء ال َعلَى يَْقِدرُ 

 22يَْعَملُوَن النحل  َكانُوا َما بِأَْحَسنِ  أَْجَرُهم

 21يَْعَملُوَن النحل  َكانُوا َما بِأَْحَسنِ  أَْجَرُهم

 81ال ِذيَن النحل  َرَءا َوإِذَا

 82ال ِذيَن النحل  َرَءا َوإِذَا

 014الل ِه النحل  بِأَيَاتِ  يُْؤِمنُونَ  الَ  ال ِذينَ 

 011الل ِه النحل  بِأَيَاتِ  ونَ يُْؤِمنُ  الَ  ال ِذينَ 

 98اْلَمالَئَِكةُ النحل  تَتََوف اُهمُ  ال ِذينَ 

 29اْلَمالَئَِكةُ النحل  تَتََوف اُهمُ  ال ِذينَ 

ن النحل  لَُكم َجعَلَ  َوالل هُ   19م ِ

ن النحل  لَُكم َجعَلَ  َوالل هُ   81م ِ

 12بِاْلعَْدِل النحل  يَأُْمرُ 

 21النحل بِاْلعَْدِل  يَأُْمرُ 

 00يَتَفَك ُروَن النحل  ل ِقَْومٍ  ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِن  

 22يَتَفَك ُروَن النحل  ل ِقَْومٍ  ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِن  

 29لَُهُم النحل  أَن  

 29لَُهُم النحل  أَن  

 42يَأُْخذَُهْم النحل  أَوْ 

 41يَأُْخذَُهْم النحل  أَوْ 

 00النحل  يَتَفَك ُرونَ  ل ِقَْومٍ  ألَيَةً 

 22يَتَفَك ُروَن النحل  ل ِقَْومٍ  ألَيَةً 

 82ِلْلُمْسِلِميَن النحل  َوبُْشَرى

 019ِلْلُمْسِلِميَن النحل  َوبُْشَرى

 24يُْؤِمنُوَن)*(َوالل هُ النحل  ِلقَْومٍ 

 12يُْؤِمنُوَن)*(َوالل هُ النحل  ِلقَْومٍ 

 29أَن  النحل  َجَرمَ  الَ 

 92 أَن  النحل َجَرمَ  الَ 

 11َشْيٍء النحل  َعلَى يَْقِدرُ  الَ 

 12َشْيٍء النحل  َعلَى يَْقِدرُ  الَ 

 22ال ِذي النحل  لَُهمُ 

 24ال ِذي النحل  لَُهمُ 

 94قَالُوا النحل  َربُُّكمْ  أَنَزلَ  َماذَا

 21قَالُوا النحل  َربُُّكمْ  أَنَزلَ  َماذَا

 98اْلَمالَئَِكةُ النحل  تَتََوف اُهمُ 

 29اْلَمالَئَِكةُ النحل  مُ تَتََوف اهُ 
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 84نَْبعَُث النحل  َويَْومَ 

 82نَْبعَُث النحل  َويَْومَ 

 28تَِجُدوا اإلسراء  الَ 

 22تَِجُدوا اإلسراء  الَ 

 1األَِخَرِة اإلسراء  َوْعدُ  َجاءَ  فَِإذَا

 014األَِخَرِة اإلسراء  َوْعدُ  َجاءَ  فَِإذَا

 12َكاُدوا اإلسراء  َوإِن

 12إلسراء َكاُدوا ا َوإِن

 21بَِصيًرا اإلسراء  َخبِيًرا بِِعبَاِدهِ  َكانَ  إِن هُ 

 22بَِصيًرا اإلسراء  َخبِيًرا بِِعبَاِدهِ  َكانَ  إِن هُ 

 12إِال  اإلسراء  بِاألَيَاتِ 

 12إِال  اإلسراء  بِاألَيَاتِ 

ُسوالً اإلسراء  بََشًرا  22ر 

ُسوالً اإلسراء  بََشًرا  24ر 

 11إلسراء تَِجُد ا الَ  ثُم  

 82تَِجُد اإلسراء  الَ  ثُم  

 28لَُكْم اإلسراء  تَِجُدوا الَ  ثُم  

 22لَُكْم اإلسراء  تَِجُدوا الَ  ثُم  

 11لََك اإلسراء  تَِجدُ  الَ  ثُم  

 82لََك اإلسراء  تَِجدُ  الَ  ثُم  

 99َءاَخَر اإلسراء  إِلًَها الل هِ  َمعَ  تَْجعَلْ 

 22َءاَخَر اإلسراء  إِلًَها الل هِ  َمعَ  تَْجعَلْ 

 40إِال  اإلسراء  يَِزيُدُهمْ 

 21إِال  اإلسراء  يَِزيُدُهمْ 

 21بَِصيًرا اإلسراء  َخبِيًرا بِِعبَاِدهِ 

 22بَِصيًرا اإلسراء  َخبِيًرا بِِعبَاِدهِ 

ا  4َكبِيًرا اإلسراء  ُعلُوًّ

ا  42َكبِيًرا اإلسراء  ُعلُوًّ

 42اْلقُْرَءاِن اإلسراء  فِي

 21ْرَءاِن اإلسراء اْلقُ  فِي

 42َجِديًدا اإلسراء  َخْلقًا لََمْبعُوثُونَ  أَِءن ا َوُرفَاتًا ِعَظاًما ُكن ا أَِءذَا َوقَالُوا

 28َجِديًدا اإلسراء  َخْلقًا لََمْبعُوثُونَ  أَِءن ا َوُرفَاتًا ِعَظاًما ُكن ا أَِءذَا َوقَالُوا

 82الكهف  بَلَغَ  إِذَا َسبَبًا)*(َحت ى أَتْبَعَ  ثُم  

 29بَلََغ الكهف  إِذَا َسبَبًا)*(َحت ى أَتْبَعَ  ثُم  

 10َشْيئًا الكهف  ِجئْتَ 

 14َشْيئًا الكهف  ِجئْتَ 

 82اْلقَْرنَْيِن الكهف  يَاذَا

 24اْلقَْرنَْيِن الكهف  يَاذَا

 01اْليَِميِن الكهف  ذَاتَ 

 08اْليَِميِن الكهف  ذَاتَ 
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 28أََحًدا الكهف  بَِرب ِي

 49أََحًدا الكهف  يبَِرب ِ 

 82َوَجَدَها الكهف  الش ْمِس 

 21َوَجَدَها الكهف  الش ْمِس 

 18َصْبًرا الكهف  َعلَْيهِ 

 89َصْبًرا الكهف  َعلَْيهِ 

 10َشْيئًا الكهف  ِجئْتَ  لَقَدْ 

 14َشْيئًا الكهف  ِجئْتَ  لَقَدْ 

 12َءايَاتِي الكهف  َوات َخذُوا

 012َءايَاتِي الكهف  َوات َخذُوا

 91أَبًَدا الكهف  إِذًا

 11أَبًَدا الكهف  إِذًا

 01اْلَكْهِف الكهف  إِلَى

 02اْلَكْهِف الكهف  إِلَى

 19َصْبًرا)*(قَاَل الكهف  َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَن إِن كَ 

 11َصْبًرا)*(قَاَل الكهف  َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَن إِن كَ 

 82بَلََغ الكهف  إِذَا َسبَبًا)*(َحت ى أَتْبَعَ 

 29بَلََغ الكهف  إِذَا َسبَبًا)*(َحت ى أَتْبَعَ 

 11ِذْكًرا الكهف  ِمْنهُ 

 82ِذْكًرا الكهف  ِمْنهُ 

 24َماالً الكهف  ِمنكَ 

 22َماالً الكهف  ِمنكَ 

 99أََحًدا الكهف  ِمْنُهمْ 

 41أََحًدا الكهف  ِمْنُهمْ 

 28َرب ِي الكهف  َوْعدُ 

 28َرب ِي الكهف  َوْعدُ 

 10ن بِيًّا مريم  َرُسوالً  َوَكانَ 

 14ن بِيًّا مريم  َرُسوالً  َوَكانَ 

يقًا مريم  َكانَ   40ِصد ِ

يقًا مريم  َكانَ   12ِصد ِ

 1َعاقًِرا مريم  اْمَرأَتِي َوَكانَتِ 

 8َعاقًِرا مريم  اْمَرأَتِي َوَكانَتِ 

 12يَقُوُل مريم  َما

 81يَقُوُل مريم  َما

 1َعاقًِرا مريم  اْمَرأَتِي

 8اقًِرا مريم عَ  اْمَرأَتِي

 2َولَْم مريم  قَْبلُ  ِمن

 21َولَْم مريم  قَْبلُ  ِمن

 92فِي مريم  َكانَ  َمن

 11فِي مريم  َكانَ  َمن



43 

 

ْحَمنِ  ِعندَ  ات َخذَ   18َعْهًدا مريم  الر 

ْحَمنِ  ِعندَ  ات َخذَ   81َعْهًدا مريم  الر 

يقًا َكانَ  إِن هُ   40ن بِيًّا مريم  ِصد ِ

 12ن بِيًّا مريم  يقًاِصد ِ  َكانَ  إِن هُ 

 00َوَعِشيًّا مريم  بُْكَرةً 

 29َوَعِشيًّا مريم  بُْكَرةً 

َكاِة مريم  بِالص الَةِ   20َوالز 

َكاِة مريم  بِالص الَةِ   11َوالز 

 2َهي ِن  مريم  َعلَي  

 90َهي ِن  مريم  َعلَي  

 2َولَْم مريم  قَْبلُ 

 21َولَْم مريم  قَْبلُ 

َك طه  إِلَى  28أُم ِ

َك طه  إِلَى  41أُم ِ

 14النَُّهى طه  ألُوِلي ألَيَاتٍ  ذَِلكَ  فِي إِن  

 098النَُّهى طه  ألُوِلي ألَيَاتٍ  ذَِلكَ  فِي إِن  

 44قَْوالً طه  لَهُ 

 012قَْوالً طه  لَهُ 

 11ُهَدًى)*(قَاَل طه 

 029ُهَدًى)*(قَاَل طه 

 14َسْوٍء األنبياء  قَْومَ 

 11َسْوٍء األنبياء  قَْومَ 

 01فَاِعِليَن األنبياء  ن اكُ 

 014فَاِعِليَن األنبياء  ُكن ا

 14قَْوَم األنبياء  َكانُوا

 11قَْوَم األنبياء  َكانُوا

 12لَنَا األنبياء  َوَكانُوا

 21لَنَا األنبياء  َوَكانُوا

ْينَاهُ   14ِمَن األنبياء  َونَج 

ْينَاهُ   88ِمَن األنبياء  َونَج 

 12نبياء بِأَِلَهتِنَا األ َهذَا

 29بِأَِلَهتِنَا األنبياء  َهذَا

 10فِيَها األنبياء  بَاَرْكنَا ال تِي األَْرِض  إِلَى

 80فِيَها األنبياء  بَاَرْكنَا ال تِي األَْرِض  إِلَى

 012أَْدِري األنبياء  َوإِنْ 

 000أَْدِري األنبياء  َوإِنْ 

 14َسْوٍء األنبياء  قَْومَ  َكانُوا إِن ُهمْ 

 11َسْوٍء األنبياء  قَْومَ  َكانُوا إِن ُهمْ 

 28لََها األنبياء  أَنتُمْ 

 19لََها األنبياء  أَنتُمْ 



44 

 

 11َرْحَمتِنَا األنبياء  فِي

 82َرْحَمتِنَا األنبياء  فِي

ْم الحج  َوَمن ذَِلكَ   21يُعَظ ِ

ْم الحج  َوَمن ذَِلكَ   29يُعَظ ِ

ن َرَزقَُهم َما َعلَى  98 األَْنعَاِم الحج بَِهيَمةِ  م ِ

ن َرَزقَُهم َما َعلَى  24األَْنعَاِم الحج  بَِهيَمةِ  م ِ

 12َوإِن  الحج  قُلُوبُُهمْ 

 14َوإِن  الحج  قُلُوبُُهمْ 

ى أََجلٍ  َسمًّ  22ثُم  الحج  مُّ

ى أََجلٍ  َسمًّ  1ثُم  الحج  مُّ

 98َوأَْطِعُموا الحج  ِمْنَها فَُكلُوا

 22َوأَْطِعُموا الحج  ِمْنَها فَُكلُوا

اِلَحاِت الحج  َوَعِملُوا َءاَمنُوا ِذينَ فَال    11الص 

اِلَحاِت الحج  َوَعِملُوا َءاَمنُوا فَال ِذينَ   12الص 

 41َعِزيز  الحج  لَقَِوي   الل هَ 

 14َعِزيز  الحج  لَقَِوي   الل هَ 

ى أََجلٍ  إِلَى َسمًّ  1ثُم  الحج  مُّ

ى أََجلٍ  إِلَى َسمًّ  22ثُم  الحج  مُّ

ةٍ   24عَْلنَا الحج جَ  أُم 

ةٍ   21َجعَْلنَا الحج  أُم 

 04َما الحج  يَْفعَلُ  الل هَ  إِن  

 08َما الحج  يَْفعَلُ  الل هَ  إِن  

 41َعِزيز  الحج  لَقَِوي   الل هَ  إِن  

 14َعِزيز  الحج  لَقَِوي   الل هَ  إِن  

 24األَْنعَاِم الحج  بَِهيَمةِ 

 98األَْنعَاِم الحج  بَِهيَمةِ 

 19الش ْيَطاُن الحج  ِقييُلْ 

 12الش ْيَطاُن الحج  يُْلِقي

ن الحج  َرَزقَُهم َما  98م ِ

ن الحج  َرَزقَُهم َما  24م ِ

 19الش ْيَطاُن الحج  يُْلِقي َما

 12الش ْيَطاُن الحج  يُْلِقي َما

 94إِلَى الحج  َوُهُدوا

 94إِلَى الحج  َوُهُدوا

 02ؤمنون تَأُْكلُوَن الم َوِمْنَها َكثِيَرة  

 90تَأُْكلُوَن المؤمنون  َوِمْنَها َكثِيَرة  

 92َكذ بُوِن المؤمنون  بَِما

 22َكذ بُوِن المؤمنون  بَِما

ثْلُُكْم المؤمنون  بََشر   إِال   َهذَا َما  94م ِ

ثْلُُكْم المؤمنون  بََشر   إِال   َهذَا َما  22م ِ
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 92بَِما المؤمنون  انُصْرنِي

 22نون بَِما المؤم انُصْرنِي

 81أَفاَلَ المؤمنون  قُلْ  ِلل هِ 

 81أَفاَلَ المؤمنون  قُلْ  ِلل هِ 

 84قُْل المؤمنون  ِلل هِ  تَْعلَُموَن)*(َسيَقُولُونَ  ُكنتُمْ  إِن

 88قُْل المؤمنون  ِلل هِ  تَْعلَُموَن)*(َسيَقُولُونَ  ُكنتُمْ  إِن

 91َرُجل  المؤمنون  إِال   ُهوَ  إِنْ 

 28ُجل  المؤمنون رَ  إِال   ُهوَ  إِنْ 

 44أَْرَسْلنَا المؤمنون  ثُم  

 41أَْرَسْلنَا المؤمنون  ثُم  

 20أَنَشأْنَا المؤمنون  ثُم  

 49أَنَشأْنَا المؤمنون  ثُم  

 011فَُكنتُم المؤمنون  َعلَْيُكمْ 

 22فَُكنتُم المؤمنون  َعلَْيُكمْ 

 81أَفاَلَ المؤمنون  قُلْ  ِلل هِ  َسيَقُولُونَ 

 81أَفاَلَ المؤمنون  قُلْ  ِلل هِ  نَ َسيَقُولُو

 92َكذ بُوِن المؤمنون  بَِما انُصْرنِي َرب ِ  قَالَ 

 22َكذ بُوِن المؤمنون  بَِما انُصْرنِي َرب ِ  قَالَ 

 91َغْيَر النور  بُيُوتًا تَْدُخلُوا

 92َغْيَر النور  بُيُوتًا تَْدُخلُوا

 48الل ِه النور  إِلَى ُدُعوا

 10ِه النور الل   إِلَى ُدُعوا

 4ُشَهَداَء النور  بِأَْربَعَةِ 

 02ُشَهَداَء النور  بِأَْربَعَةِ 

 01الل هَ النور  َوأَن   َوَرْحَمتُهُ 

 91الل هَ النور  َوأَن   َوَرْحَمتُهُ 

 2إِن هُ النور  بِالل هِ  َشَهاَداتٍ 

 8إِن هُ النور  بِالل هِ  َشَهاَداتٍ 

 29َوالل هُ النور  فَْضِلهِ 

 28َوالل هُ النور  ْضِلهِ فَ 

 20أَْو النور  إِْخَوانِِهن  

 20أَْو النور  إِْخَوانِِهن  

 09َسِمْعتُُموهُ النور  إِذْ 

 02َسِمْعتُُموهُ النور  إِذْ 

 4يَْرُموَن النور  َوال ِذينَ 

 2يَْرُموَن النور  َوال ِذينَ 

 2لَِمَن النور  إِن هُ  بِالل هِ 

 8َن النور لَمِ  إِن هُ  بِالل هِ 

 20تَأُْكلُوا النور  أَن

 20تَأُْكلُوا النور  أَن
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 20بَنِي النور  أَوْ 

 20بَنِي النور  أَوْ 

 08َحِكيم  النور  َعِليم   َوالل هُ  األَيَاتِ 

 18َحِكيم  النور  َعِليم   َوالل هُ  األَيَاتِ 

بَي ِنَاٍت النور  َءايَاتٍ   24مُّ

بَي ِنَاٍت النور  َءايَاتٍ   42مُّ

 20أَْو النور  ولَتِِهن  بُعُ 

 20أَْو النور  بُعُولَتِِهن  

 20إِال  النور  ِزينَتَُهن   يُْبِدينَ  َوالَ 

 20إِال  النور  ِزينَتَُهن   يُْبِدينَ  َوالَ 

 4يَأْتُوا النور  لَمْ 

 02يَأْتُوا النور  لَمْ 

 01لنور الل هَ ا َوأَن   َوَرْحَمتُهُ  َعلَْيُكمْ  الل هِ  فَْضلُ  َولَْوالَ 

 91الل هَ النور  َوأَن   َوَرْحَمتُهُ  َعلَْيُكمْ  الل هِ  فَْضلُ  َولَْوالَ 

 09الَ النور  لَوْ 

 02الَ النور  لَوْ 

 29َوالل هُ النور  فَْضِلهِ  ِمن

 28َوالل هُ النور  فَْضِلهِ  ِمن

ن َوِمْنُهم  41َعلَى النور  يَْمِشي م 

ن َوِمْنُهم  41َعلَى النور  يَْمِشي م 

ن َمْوج    41فَْوقِِه النور  م ِ

ن َمْوج    41فَْوقِِه النور  م ِ

 91َربَُّك الفرقان  َوَكانَ 

 14َربَُّك الفرقان  َوَكانَ 

 2يَْمِلُكوَن الفرقان  َوالَ 

 2يَْمِلُكوَن الفرقان  َوالَ 

 21َرب نَا الفرقان  يَقُولُونَ  َوال ِذينَ 

 14َرب نَا الفرقان  يَقُولُونَ  َوال ِذينَ 

 49َسبِيالً الفرقان  أََضلُّ 

 44َسبِيالً الفرقان  أََضلُّ 

ا  22َوُمقَاًما الفرقان  ُمْستَقَرًّ

ا  12َوُمقَاًما الفرقان  ُمْستَقَرًّ

 002تَنتَِه الشعراء  ل مْ  لَئِن قَالُوا

 021تَنتَِه الشعراء  ل مْ  لَئِن قَالُوا

 94َربُّ الشعراء  قَالَ 

 98َربُّ الشعراء  قَالَ 

 01َكال  الشعراء  الَ قَ 

 29َكال  الشعراء  قَالَ 

ْؤِمنِيَن)*(َوإِن   أَْكثَُرُهم َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِن   ِحيمُ  اْلعَِزيزُ  لَُهوَ  َرب كَ  مُّ  012قَْوُم الشعراء  َكذ بَتْ  الر 

ْؤِمنِيَن)*(َوإِن   أَْكثَُرُهم َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِن   ِحيمُ  اْلعَِزيزُ  لَُهوَ  َرب كَ  مُّ  018قَْوُم الشعراء  َكذ بَتْ  الر 
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ثْلُنَا الشعراء  بََشر   إِال   أَنتَ   014م ِ

ثْلُنَا الشعراء  بََشر   إِال   أَنتَ   082م ِ

 11تَْعبُُدوَن الشعراء  ُكنتُمْ 

 29تَْعبُُدوَن الشعراء  ُكنتُمْ 

 002ِمَن الشعراء  لَتَُكونَن  

 021ِمَن الشعراء  لَتَُكونَن  

 11تَْعبُُدوَن الشعراء  ُكنتُمْ  َما

 29تَْعبُُدوَن الشعراء  ُكنتُمْ  َما

ِريَن الشعراء  ِمنَ   012اْلُمَسح 

ِريَن الشعراء  ِمنَ   081اْلُمَسح 

ال ِيَن الشعراء  ِمنَ   91الض 

ال ِيَن الشعراء  ِمنَ   82الض 

 029ال ِذي الشعراء  َوات قُوا

 084ِذي الشعراء ال   َوات قُوا

 94يَْهتَُدوَن النمل  الَ 

 40يَْهتَُدوَن النمل  الَ 

 19َظلَُموا النمل  بَِما

 81َظلَُموا النمل  بَِما

 22بِِه النمل  َءاتِيكَ 

 41بِِه النمل  َءاتِيكَ 

عَ  َءإِلَه    21بَْل النمل  الل هِ  م 

عَ  َءإِلَه    20بَْل النمل  الل هِ  م 

 22أَن النمل  قَْبلَ  بِهِ  َءاتِيكَ  أَنَا

 41أَن النمل  قَْبلَ  بِهِ  َءاتِيكَ  أَنَا

 92اْلَملَُؤا النمل  يَاأَيَُّها قَالَتْ 

 29اْلَملَُؤا النمل  يَاأَيَُّها قَالَتْ 

 89َعلَْيِهم النمل  اْلقَْولُ 

 81َعلَْيِهم النمل  اْلقَْولُ 

 10َعلَْيُكُم القصص  الل هُ  َجعَلَ 

 19ُم القصص َعلَْيكُ  الل هُ  َجعَلَ 

 21بِاْلُهَدى القصص  َجاءَ 

 81بِاْلُهَدى القصص  َجاءَ 

 11َوإِلَْيِه القصص  اْلُحْكمُ 

 88َوإِلَْيِه القصص  اْلُحْكمُ 

 08يَتََرق ُب القصص  َخائِفًا

 90يَتََرق ُب القصص  َخائِفًا

 10َجعََل القصص  إِن أََرَءْيتُمْ 

 19َجعََل القصص  إِن أََرَءْيتُمْ 

 10يَأْتِيُكم القصص  الل هِ  َغْيرُ  إِلَه   َمنْ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِلَى ًداَسْرمَ 

 19يَأْتِيُكم القصص  الل هِ  َغْيرُ  إِلَه   َمنْ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِلَى َسْرَمًدا
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 2َوُجنُوَدُهَما القصص  َوَهاَمانَ  فِْرَعْونَ 

 8َوُجنُوَدُهَما القصص  َوَهاَمانَ  فِْرَعْونَ 

 29أَْيَن القصص  ولُ فَيَقُ 

 14أَْيَن القصص  فَيَقُولُ 

 29ُكنتُْم القصص  ال ِذينَ  ُشَرَكاِءيَ  أَْينَ  فَيَقُولُ 

 14ُكنتُْم القصص  ال ِذينَ  ُشَرَكاِءيَ  أَْينَ  فَيَقُولُ 

 10َعلَْيُكُم القصص  الل هُ  َجعَلَ  إِن أََرَءْيتُمْ  قُلْ 

 19ْيُكُم القصص َعلَ  الل هُ  َجعَلَ  إِن أََرَءْيتُمْ  قُلْ 

 01ِمن القصص  ال ِذي

 01ِمن القصص  ال ِذي

 1ُموَسى القصص  أُم ِ 

 01ُموَسى القصص  أُم ِ 

 10َعلَْيُكُم القصص  الل هُ  َجعَلَ  إِن

 19َعلَْيُكُم القصص  الل هُ  َجعَلَ  إِن

 4فِْرَعْوَن القصص  إِن  

 8فِْرَعْوَن القصص  إِن  

 14تَْزُعُموَن القصص  ُكنتُمْ  ال ِذينَ  ُشَرَكاِءيَ  أَْينَ 

 29تَْزُعُموَن القصص  ُكنتُمْ  ال ِذينَ  ُشَرَكاِءيَ  أَْينَ 

 44بَِجانِِب القصص  ُكنتَ  َوَما

 42بَِجانِِب القصص  ُكنتَ  َوَما

ِه القصص  ِمنْ  ِ  01َعُدو 

ِه القصص  ِمنْ  ِ  01َعُدو 

 29تَْزُعُموَن القصص  ُكنتُمْ  ينَ ال ذِ  ُشَرَكاِءيَ  أَْينَ  فَيَقُولُ  يُنَاِديِهمْ  َويَْومَ 

 14تَْزُعُموَن القصص  ُكنتُمْ  ال ِذينَ  ُشَرَكاِءيَ  أَْينَ  فَيَقُولُ  يُنَاِديِهمْ  َويَْومَ 

 41إِال  العنكبوت  بِأَيَاتِنَا يَْجَحدُ  َوَما

 42إِال  العنكبوت  بِأَيَاتِنَا يَْجَحدُ  َوَما

 01أَْوثَانًا العنكبوت  الل هِ  ُدونِ  ِمن

 91أَْوثَانًا العنكبوت  الل هِ  ُدونِ  ِمن

 20اْلقَْريَِة العنكبوت  َهِذهِ  أَْهلِ 

 24اْلقَْريَِة العنكبوت  َهِذهِ  أَْهلِ 

ن الروم  َءاتَْيتُم  22م ِ

ن الروم  َءاتَْيتُم  22م ِ

 91أَنتُم الروم  إِذَا

 91أَنتُم الروم  إِذَا

 41َخلَقَُكم الروم  ال ِذي الل هُ 

 14َخلَقَُكم الروم  ال ِذي الل هُ 

 14بَْعِد الروم  ِمن َجعَلَ  ثُم  

 14بَْعِد الروم  ِمن َجعَلَ  ثُم  

يِن الروم  َوْجَهكَ  فَأَقِمْ   21ِللد ِ

يِن الروم  َوْجَهكَ  فَأَقِمْ   42ِللد ِ
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ن الروم  َءاتَْيتُم َوَما  22م ِ

ن الروم  َءاتَْيتُم َوَما  22م ِ

 20إِلَْيِه الروم  ُمنِيبِينَ 

 22إِلَْيِه الروم  ُمنِيبِينَ 

 28الل ِه الروم  َوْجهَ 

 22الل ِه الروم  َوْجهَ 

 24نَْفس  لقمان  تَْدِري َوَما

 24نَْفس  لقمان  تَْدِري َوَما

 09اْشُكْر لقمان  أَنِ 

 04اْشُكْر لقمان  أَنِ 

 11َوالَ األحزاب  إِْخَوانِِهن  

 11َوالَ األحزاب  إِْخَوانِِهن  

 28قَْبُل األحزاب  ِمن َخلَْوا ال ِذينَ 

 29قَْبُل األحزاب  ِمن َخلَْوا ال ِذينَ 

 22فَقَْد األحزاب  َوَرُسولَهُ  الل هَ 

 10فَقَْد األحزاب  َوَرُسولَهُ  الل هَ 

 12َكاَن األحزاب  ذَِلُكمْ  إِن  

 12َكاَن األحزاب  ذَِلُكمْ  إِن  

 41إِن ا األحزاب  الن بِيُّ  يَاأَيَُّها

 11إِن ا األحزاب  الن بِيُّ  يَُّهايَاأَ 

 98ألَْزَواِجَك األحزاب  قُل الن بِيُّ  يَاأَيَُّها

 12ألَْزَواِجَك األحزاب  قُل الن بِيُّ  يَاأَيَُّها

 28قَْبُل األحزاب  ِمن َخلَْوا

 29قَْبُل األحزاب  ِمن َخلَْوا

 12َكاَن األحزاب  ذَِلُكمْ 

 12َكاَن األحزاب  ذَِلُكمْ 

 22فَقَْد األحزاب  ولَهُ َوَرسُ 

 10فَقَْد األحزاب  َوَرُسولَهُ 

 28قَْبُل األحزاب  ِمن َخلَْوا ال ِذينَ  فِي الل هِ  ُسن ةَ 

 29قَْبُل األحزاب  ِمن َخلَْوا ال ِذينَ  فِي الل هِ  ُسن ةَ 

 42ِمن األحزاب  َعلَْيِهن  

 12ِمن األحزاب  َعلَْيِهن  

 01الل هَ األحزاب  َعاَهُدوا

 92الل هَ األحزاب  َعاَهُدوا

 22بُيُوتُِكن  األحزاب  فِي

 24بُيُوتُِكن  األحزاب  فِي

 0َواْلُمنَافِِقيَن األحزاب  اْلَكافِِرينَ 

 48َواْلُمنَافِِقيَن األحزاب  اْلَكافِِرينَ 

 98تُِرْدَن األحزاب  ُكنتُن  

 92تُِرْدَن األحزاب  ُكنتُن  
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 19أَن األحزاب  َوالَ 

 12أَن األحزاب  َوالَ 

 11أَْبنَاِء األحزاب  َوالَ 

 11أَْبنَاِء األحزاب  َوالَ 

 0َواْلُمنَافِِقيَن األحزاب  اْلَكافِِرينَ  تُِطعِ  َوالَ 

 48َواْلُمنَافِِقيَن األحزاب  اْلَكافِِرينَ  تُِطعِ  َوالَ 

 09َوَرُسولُهُ األحزاب  الل هُ  َوَعَدنَا َما

 99هُ األحزاب َوَرُسولُ  الل هُ  َوَعَدنَا َما

 11يَِمينَُك األحزاب  َملََكتْ 

 19يَِمينَُك األحزاب  َملََكتْ 

 41إِن ا األحزاب  الن بِيُّ 

 11إِن ا األحزاب  الن بِيُّ 

ِ األحزاب  يَانَِساءَ   21الن بِي 

ِ األحزاب  يَانَِساءَ   29الن بِي 

 1َهْل سبأ  َكفَُروا

 22َهْل سبأ  َكفَُروا

 20اْستَْكبَُروا سبأ  ل ِذينَ لِ  اْستُْضِعفُوا

 22اْستَْكبَُروا سبأ  ِلل ِذينَ  اْستُْضِعفُوا

ْزقَ  يَْبُسطُ  َرب ِي إِن   قُلْ   22يََشاُء سبأ  ِلَمن الر ِ

ْزقَ  يَْبُسطُ  َرب ِي إِن   قُلْ   22يََشاُء سبأ  ِلَمن الر ِ

 1َهْل سبأ  َكفَُروا ال ِذينَ 

 22َهْل سبأ  َكفَُروا ال ِذينَ 

ْزقَ  يَْبُسطُ  َرب ِي إِن    22يََشاُء سبأ  ِلَمن الر ِ

ْزقَ  يَْبُسطُ  َرب ِي إِن    22يََشاُء سبأ  ِلَمن الر ِ

 08َوبَْيَن سبأ  بَْينَُهمْ 

 14َوبَْيَن سبأ  بَْينَُهمْ 

 49نَِذير  فاطر  َجاَءُهمْ 

 49نَِذير  فاطر  َجاَءُهمْ 

 22اْلَكافِِريَن فاطر  يَِزيدُ 

 22يَن فاطر اْلَكافِرِ  يَِزيدُ 

 42الل ِه فاطر  ِلُسن تِ 

 42الل ِه فاطر  ِلُسن تِ 

 22ُكْفُرُهْم فاطر  اْلَكافِِرينَ  يَِزيدُ  َوالَ 

 22ُكْفُرُهْم فاطر  اْلَكافِِرينَ  يَِزيدُ  َوالَ 

 21فِيَها فاطر  يََمسُّنَا

 21فِيَها فاطر  يََمسُّنَا

 42ِلُسن ِت فاطر  تَِجدَ 

 42ر ِلُسن ِت فاط تَِجدَ 

 92إِال  يس  َكانَتْ 

 12إِال  يس  َكانَتْ 
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 21يَْشُكُروَن يس  أَفاَلَ 

 12يَْشُكُروَن يس  أَفاَلَ 

 92فَِإذَا يس  َواِحَدةً 

 12فَِإذَا يس  َواِحَدةً 

 92ُهْم يس  فَِإذَا َواِحَدةً 

 12ُهْم يس  فَِإذَا َواِحَدةً 

 29ُمْحَضُروَن يس  ل َدْينَا َجِميع  

 12ُمْحَضُروَن يس  نَال َديْ  َجِميع  

 1َعلَى يس  اْلقَْولُ 

 11َعلَى يس  اْلقَْولُ 

 04إِلَْيُكم يس  إِن ا

 02إِلَْيُكم يس  إِن ا

 92ُهْم يس  فَِإذَا َواِحَدةً  َصْيَحةً  إِال   َكانَتْ  إِن

 12ُهْم يس  فَِإذَا َواِحَدةً  َصْيَحةً  إِال   َكانَتْ  إِن

 81اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ  ِسنِيَن)*(إِن هُ اْلُمحْ  نَْجِزي َكذَِلكَ  إِن ا

 020اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ  اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ  نَْجِزي َكذَِلكَ  إِن ا

 004َوَهاُروَن الصافات  ُموَسى َعلَى

 091َوَهاُروَن الصافات  ُموَسى َعلَى

 91َمئَاٍب ص  َوُحْسنَ 

 41َمئَاٍب ص  َوُحْسنَ 

 01َعْبَدنَا ص  َواْذُكرْ 

 40َعْبَدنَا ص  َواْذُكرْ 

 21إِن هُ ص  اْلعَْبدُ 

 44إِن هُ ص  اْلعَْبدُ 

 91لَُزْلفَى ص  ِعنَدنَا

 41لَُزْلفَى ص  ِعنَدنَا

 98نَْجعَُل ص  أَمْ 

 98نَْجعَُل ص  أَمْ 

 91َمئَاٍب ص  َوُحْسنَ  لَُزْلفَى ِعنَدنَا لَهُ  َوإِن  

 41َمئَاٍب ص  َوُحْسنَ  لَُزْلفَى ِعنَدنَا لَهُ  َوإِن  

 12َمْرَحبًا ص  الَ 

 21َمْرَحبًا ص  الَ 

 91ِعنَدنَا ص  لَهُ 

 41ِعنَدنَا ص  لَهُ 

اب  ص  إِن هُ  اْلعَْبدُ  نِْعمَ   21أَو 

اب  ص  إِن هُ  اْلعَْبدُ  نِْعمَ   44أَو 

 02اْلعَذَاِب الزمر  َكِلَمةُ 

 10اْلعَذَاِب الزمر  َكِلَمةُ 

 08األَْلبَاِب)*(أَفََمن الزمر 

 90األَْلبَاِب)*(أَفََمن الزمر 
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 14اْلعَذَاُب الزمر  يَأْتِيَُكمُ  أَن قَْبلِ  ِمن

 11اْلعَذَاُب الزمر  يَأْتِيَُكمُ  أَن قَْبلِ  ِمن

 28ُهن  الزمر  َهلْ 

 28ُهن  الزمر  َهلْ 

 14اْلعَذَاُب الزمر  يَأْتِيَُكمُ 

 11الزمر  اْلعَذَابُ  يَأْتِيَُكمُ 

 10َجاُءوَها الزمر  إِذَا

 12َجاُءوَها الزمر  إِذَا

 41ذُِكَر الزمر  َوإِذَا

 41ذُِكَر الزمر  َوإِذَا

 9ُمْخِلًصا الزمر  الل هَ 

 00ُمْخِلًصا الزمر  الل هَ 

يَن الزمر  ل هُ  ُمْخِلًصا الل هَ   9الد ِ

يَن الزمر  ل هُ  ُمْخِلًصا الل هَ   00الد ِ

 14اْلعَذَاُب الزمر  ُكمُ يَأْتِيَ  أَن

 11اْلعَذَاُب الزمر  يَأْتِيَُكمُ  أَن

 11تَقُوَل الزمر  أَوْ 

 18تَقُوَل الزمر  أَوْ 

 10َوقَاَل الزمر  أَْبَوابَُها

 12َوقَاَل الزمر  أَْبَوابَُها

ِ الزمر  بَْينَُهم  22بِاْلَحق 

ِ الزمر  بَْينَُهم  11بِاْلَحق 

يَن الزم ل هُ  ُمْخِلًصا  9ر الد ِ

يَن الزمر  ل هُ  ُمْخِلًصا  00الد ِ

 10ال ِذيَن الزمر  َوِسيقَ 

 12ال ِذيَن الزمر  َوِسيقَ 

 41اْلِقيَاَمِة الزمر  يَْومَ  اْلعَذَابِ 

 94اْلِقيَاَمِة الزمر  يَْومَ  اْلعَذَابِ 

 14يَأْتِيَُكُم الزمر  أَن قَْبلِ 

 11يَأْتِيَُكُم الزمر  أَن قَْبلِ 

ِ الزمر  بَْينَُهم َوقُِضيَ   22بِاْلَحق 

ِ الزمر  بَْينَُهم َوقُِضيَ   11بِاْلَحق 

 18ُهنَاِلَك غافر  َوَخِسرَ 

 81ُهنَاِلَك غافر  َوَخِسرَ 

 40إِلَى غافر  أَْدُعوُكمْ 

 49إِلَى غافر  أَْدُعوُكمْ 

َشاِد غافر  َسبِيلَ   92الر 

َشاِد غافر  َسبِيلَ   28الر 

 24اْلعَالَِميَن)*(ُهَو غافر 

 22ِميَن)*(ُهَو غافر اْلعَالَ 
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 21َءاَمَن غافر  ال ِذي َوقَالَ 

 28َءاَمَن غافر  ال ِذي َوقَالَ 

 21يَاقَْوِم غافر  َءاَمنَ  ال ِذي َوقَالَ 

 28يَاقَْوِم غافر  َءاَمنَ  ال ِذي َوقَالَ 

 21أَتَاُهْم غافر  ُسْلَطانٍ  بِغَْيرِ  الل هِ  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ  ال ِذينَ 

 12أَتَاُهْم غافر  ُسْلَطانٍ  بِغَْيرِ  الل هِ  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ  ينَ ال ذِ 

 21يَاقَْوِم غافر  َءاَمنَ 

 28يَاقَْوِم غافر  َءاَمنَ 

 98يَُك غافر  َوإِن

 98يَُك غافر  َوإِن

ةً   90األَْرِض غافر  فِي َوَءاثَاًرا قُو 

ةً   89األَْرِض غافر  فِي َوَءاثَاًرا قُو 

 91ْيُد غافر كَ  َوَما

 21َكْيُد غافر  َوَما

 02اْليَْوَم غافر  اْلُمْلكُ 

 92اْليَْوَم غافر  اْلُمْلكُ 

 98ُمْسِرف  غافر  ُهوَ  َمنْ 

 24ُمْسِرف  غافر  ُهوَ  َمنْ 

 20َما فصلت  فِيَها َولَُكمْ 

 20َما فصلت  فِيَها َولَُكمْ 

 21إِال  فصلت  يُلَق اَها َوَما

 21فصلت  إِال   يُلَق اَها َوَما

 41ِمن فصلت  ِمن ا

 11ِمن فصلت  ِمن ا

 9َكانُوا فصلت  إِن ُهمْ  َواإِلنِس 

 08َكانُوا فصلت  إِن ُهمْ  َواإِلنِس 

لَتْ   2َءايَاتُهُ فصلت  فُص ِ

لَتْ   44َءايَاتُهُ فصلت  فُص ِ

ينِ   02َما الشورى  الد ِ

ينِ   90َما الشورى  الد ِ

 1شورى إِلَْيَك ال أَْوَحْينَا َوَكذَِلكَ 

 19إِلَْيَك الشورى  أَْوَحْينَا َوَكذَِلكَ 

 1أاَلَ الشورى  األَْرِض  فِي

 12أاَلَ الشورى  األَْرِض  فِي

 04َوإِن  الشورى  بَْينَُهمْ  لَقُِضيَ 

 90َوإِن  الشورى  بَْينَُهمْ  لَقُِضيَ 

 1أاَلَ الشورى  األَْرِض 

 12أاَلَ الشورى  األَْرِض 

 04 َوإِن  الشورى بَْينَُهمْ 

 90َوإِن  الشورى  بَْينَُهمْ 
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 04َوإِن  الشورى  بَْينَُهمْ 

 

 90َوإِن  الشورى  بَْينَُهمْ 

 91إِن هُ الشورى  يََشاءُ  َما

 10إِن هُ الشورى  يََشاءُ  َما

ينِ  ِمنَ   02َما الشورى  الد ِ

ينِ  ِمنَ   90َما الشورى  الد ِ

 99َعلَى الزخرف  َءابَاَءنَا

 92زخرف َعلَى ال َءابَاَءنَا

ةٍ   99َوإِن ا الزخرف  أُم 

ةٍ   92َوإِن ا الزخرف  أُم 

ةٍ  َعلَى َءابَاَءنَا َوَجْدنَا إِن ا  99َءاثَاِرِهم الزخرف  َعلَى َوإِن ا أُم 

ةٍ  َعلَى َءابَاَءنَا َوَجْدنَا إِن ا  92َءاثَاِرِهم الزخرف  َعلَى َوإِن ا أُم 

ٍة الزخرف  َعلَى  99أُم 

 92ٍة الزخرف أُم   َعلَى

 4ل ِقَْوٍم الجاثية  َءايَات  

 1ل ِقَْوٍم الجاثية  َءايَات  

 20الل ِه األحقاف  َداِعيَ 

 29الل ِه األحقاف  َداِعيَ 

 91ال ِذيَن األحقاف  يُْعَرضُ 

 24ال ِذيَن األحقاف  يُْعَرضُ 

 91َعلَى األحقاف  َكفَُروا

 24َعلَى األحقاف  َكفَُروا

 91األحقاف يُْعَرُض  َويَْومَ 

 24يُْعَرُض األحقاف  َويَْومَ 

 91اْلُهَدى محمد  لَُهمُ  تَبَي نَ  َما بَْعدِ  ِمن

 29اْلُهَدى محمد  لَُهمُ  تَبَي نَ  َما بَْعدِ  ِمن

 2أَْعَمالَُهْم محمد  فَأَْحبَطَ 

 98أَْعَمالَُهْم محمد  فَأَْحبَطَ 

 02ِلل ِذيَن محمد  قَالُوا

 92ِلل ِذيَن محمد  قَالُوا

 2الس ْوِء الفتح  َظن  

 09الس ْوِء الفتح  َظن  

 08َما الفتح  فَعَِلمَ 

 91َما الفتح  فَعَِلمَ 

 08قَِريبًا الفتح  فَتًْحا

 91قَِريبًا الفتح  فَتًْحا

 4الل هُ الفتح  َوَكانَ  َواألَْرِض  الس َماَواتِ  ُجنُودُ  َوِلل هِ 

 1الل هُ الفتح  َوَكانَ  َواألَْرِض  الس َماَواتِ  ُجنُودُ  َوِلل هِ 

 2بَْينَُهَما الحجرات  فَأَْصِلُحوا
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 2بَْينَُهَما الحجرات  فَأَْصِلُحوا

 02ذَِلَك ق  بِاْلَحق ِ 

 49ذَِلَك ق  بِاْلَحق ِ 

ْنهُ  لَُكم إِن ِي بِين  الذاريات  نَِذير   م ِ  11مُّ

ْنهُ  لَُكم إِن ِي بِين  الذاريات  نَِذير   م ِ  10مُّ

 21َونُذُِر)*(َولَقَْد القمر  يَعذَابِ  فَذُوقُوا

 22َونُذُِر)*(َولَقَْد القمر  َعذَابِي فَذُوقُوا

بُِر القمر  فِي  42الزُّ

بُِر القمر  فِي  19الزُّ

 08َعلَْيِهْم القمر  أَْرَسْلنَا َونُذُِر)*(إِن ا َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ 

 21لَْيِهْم القمر عَ  أَْرَسْلنَا َونُذُِر)*(إِن ا َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ 

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َونُذُِر)*(َولَقَدْ  َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ  د ِكرٍ  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  02َكذ بَْت القمر  مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َونُذُِر)*(َولَقَدْ  َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ  د ِكرٍ  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  90َكذ بَْت القمر  مُّ

 08أَْرَسْلنَا القمر  َونُذُِر)*(إِن ا

 21أَْرَسْلنَا القمر  َونُذُِر)*(إِن ا

ِ  َوالَ  قَْبلَُهمْ  إِنس   يَْطِمثُْهن   لَمْ  )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجان   12تَُكذ ِ

ِ  َوالَ  قَْبلَُهمْ  إِنس   يَْطِمثُْهن   لَمْ  )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  ب ُِكَمارَ  َءاالَءِ  َجان   14تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َواْلَمْرَجاُن)*(فَبِأَي   99تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َواْلَمْرَجاُن)*(فَبِأَي   18تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجن تَاِن)*(فَبِأَي   42تَُكذ ِ

 َ ِ َجن تَاِن)*(فَبِأ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  ي   29تَُكذ ِ

 11َعْينَاِن الرحمن  فِيِهَما

 22َعْينَاِن الرحمن  فِيِهَما

 12َوالَ الرحمن  قَْبلَُهمْ 

 14َوالَ الرحمن  قَْبلَُهمْ 

 ِ بَاِن)*(فِيِهن  الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   11تَُكذ ِ

 ِ بَاِن)*(فِيِهن  الرحمن تُ  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   22َكذ ِ

 ِ بَاِن)*(فِيِهَما َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   42َعْينَاِن الرحمن  تَُكذ ِ

 ِ بَاِن)*(فِيِهَما َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   21َعْينَاِن الرحمن  تَُكذ ِ

 ِ بَاِن)*(ُمت ِكئِينَ  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   12َعلَى الرحمن  تَُكذ ِ

ِ فَ  بَاِن)*(ُمت ِكئِينَ  َرب ُِكَما َءاالَءِ  بِأَي   11َعلَى الرحمن  تَُكذ ِ

ا  21ِمن الواقعة  َكانَ  إِن َوأَم 

ا  29ِمن الواقعة  َكانَ  إِن َوأَم 

نَ  ثُل ة   ِليَن الواقعة  م ِ  02األَو 

نَ  ثُل ة   ِليَن الواقعة  م ِ  22األَو 

 21اْليَِميِن الواقعة  أَْصَحابِ 

 20اْليَِميِن الواقعة  أَْصَحابِ 

 04األَِخِريَن الواقعة  ِمنَ 

 41األَِخِريَن الواقعة  ِمنَ 

 21اْليَِميِن الواقعة  أَْصَحابِ  ِمنْ 
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 20اْليَِميِن الواقعة  أَْصَحابِ  ِمنْ 

 00َكِريم  الحديد  أَْجر  

 08َكِريم  الحديد  أَْجر  

 02ِحْزُب المجادلة  أُولَئِكَ 

 99لة ِحْزُب المجاد أُولَئِكَ 

 1َوَرُسولَهُ المجادلة  الل هَ  يَُحادُّونَ  ال ِذينَ  إِن  

 91َوَرُسولَهُ المجادلة  الل هَ  يَُحادُّونَ  ال ِذينَ  إِن  

 02ِحْزَب المجادلة  إِن  

 99ِحْزَب المجادلة  إِن  

 2يَتََماس ا المجادلة  أَن

 4يَتََماس ا المجادلة  أَن

 2ادلة ِلَما المج يَعُوُدونَ  ثُم  

 8ِلَما المجادلة  يَعُوُدونَ  ثُم  

 1َوَرُسولَهُ المجادلة  الل هَ  يَُحادُّونَ 

 91َوَرُسولَهُ المجادلة  الل هَ  يَُحادُّونَ 

ُسوِل المجادلة  َوَمْعِصيَتِ   8الر 

ُسوِل المجادلة  َوَمْعِصيَتِ   2الر 

 2ِلَما المجادلة  يَعُوُدونَ 

 8ِلَما المجادلة  يَعُوُدونَ 

 02ِحْزَب المجادلة  إِن   الَ أَ 

 99ِحْزَب المجادلة  إِن   أاَلَ 

 2يَتََماس ا المجادلة  أَن قَْبلِ  ِمن

 4يَتََماس ا المجادلة  أَن قَْبلِ  ِمن

 2َجِميعًا المجادلة  الل هُ  يَْبعَثُُهمُ  يَْومَ 

 08َجِميعًا المجادلة  الل هُ  يَْبعَثُُهمُ  يَْومَ 

 99ُهَو الحشر  إِال   ِإلَهَ  الَ  ال ِذي الل هُ  ُهوَ 

 92ُهَو الحشر  إِال   ِإلَهَ  الَ  ال ِذي الل هُ  ُهوَ 

 8ال ِذيَن الممتحنة  َعنِ  الل هُ  يَْنَهاُكمُ 

 2ال ِذيَن الممتحنة  َعنِ  الل هُ  يَْنَهاُكمُ 

 01اْلُكف اِر الممتحنة  إِلَى

 00اْلُكف اِر الممتحنة  إِلَى

 0ِة الممتحنة بِاْلَمَود   إِلَْيِهم

ِة الممتحنة  إِلَْيِهم  0بِاْلَمَود 

 0بِالل ِه الممتحنة  تُْؤِمنُوا

 4بِالل ِه الممتحنة  تُْؤِمنُوا

 2َوالل هُ الممتحنة  بَْينَُكمْ 

 01َوالل هُ الممتحنة  بَْينَُكمْ 

 2َوالل هُ الممتحنة  بَْينَُكمْ 

 01َوالل هُ الممتحنة  بَْينَُكمْ 

 1الَ المنافقون  ْلُمنَافِِقينَ ا َولَِكن  
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 8الَ المنافقون  اْلُمنَافِِقينَ  َولَِكن  

 9ل هُ الطالق  يَْجعَل الل هَ  يَت قِ  َوَمن

 4ل هُ الطالق  يَْجعَل الل هَ  يَت قِ  َوَمن

 4َحْملَُهن  الطالق  يََضْعنَ 

 2َحْملَُهن  الطالق  يََضْعنَ 

 01ل ِل ِذيَن التحريم  َمثاَلً 

 00ل ِل ِذيَن التحريم  ثاَلً مَ 

نِي  00ِمن التحريم  َونَج ِ

نِي  00ِمن التحريم  َونَج ِ

 92ال ِذي الملك  ُهوَ  قُلْ 

 94ال ِذي الملك  ُهوَ  قُلْ 

 02الس َماِء الملك  فِي َمن

 01الس َماِء الملك  فِي َمن

نْ   91ال ِذي الملك  َهذَا أَم 

نْ   90ال ِذي الملك  َهذَا أَم 

 02أَن الملك  َماءِ الس  

 01أَن الملك  الس َماءِ 

 49السُُّجوِد القلم  إِلَى

 42السُُّجوِد القلم  إِلَى

 28لَُكْم القلم  إِن  

 22لَُكْم القلم  إِن  

 9اْلَحاق ةُ الحاقة  َما

 2اْلَحاق ةُ الحاقة  َما

 92َصالَتِِهْم المعارج  َعلَى ُهمْ 

 24َصالَتِِهْم المعارج  َعلَى ُهمْ 

 94إِال  نوح  الظ اِلِمينَ  تَِزدِ  َوالَ 

 98إِال  نوح  الظ اِلِمينَ  تَِزدِ  َوالَ 

ِ نوح  نُوح   ب   90ر 

ِ نوح  نُوح   ب   92ر 

 1ل ن الجن  أَن َظنَن ا َوأَن ا

 09ل ن الجن  أَن َظنَن ا َوأَن ا

 4َكاَن الجن  َوأَن هُ 

 2َكاَن الجن  َوأَن هُ 

 00الجن ِمن ا  َوأَن ا

 04ِمن ا الجن  َوأَن ا

 1ل ن الجن  أَن َظنَن ا

 09ل ن الجن  أَن َظنَن ا

 91أَن المزمل  َعِلمَ 

 91أَن المزمل  َعِلمَ 

 91َما المزمل  فَاْقَرُءوا
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 91َما المزمل  فَاْقَرُءوا

 02قَد َر)*(ثُم  المدثر 

 91قَد َر)*(ثُم  المدثر 

 02إِن هُ المدثر  َكال  

 14إِن هُ المدثر  ال  كَ 

 24لََك القيامة  أَْولَى

 21لََك القيامة  أَْولَى

 09يَْوَمئٍِذ القيامة  َرب ِكَ  إِلَى

 21يَْوَمئٍِذ القيامة  َرب ِكَ  إِلَى

 01يَْوَمئٍِذ القيامة  اإِلنَسانُ 

 02يَْوَمئٍِذ القيامة  اإِلنَسانُ 

 92إِلَى المرسالت  انَطِلقُوا

 21لمرسالت إِلَى ا انَطِلقُوا

بِيَن)*(َهذَا يَْوَمئِذٍ  َوْيل    24يَْوُم المرسالت  ل ِْلُمَكذ ِ

بِيَن)*(َهذَا يَْوَمئِذٍ  َوْيل    21يَْوُم المرسالت  ل ِْلُمَكذ ِ

 4َسيَْعلَُموَن النبأ  َكال  

 1َسيَْعلَُموَن النبأ  َكال  

 22اْلَمأَْوى النازعات  ِهيَ 

 40اْلَمأَْوى النازعات  ِهيَ 

ْرقُوم  المطففين  ب  ِكتَا  2م 

ْرقُوم  المطففين  ِكتَاب    91م 

 1ِكتَاَب المطففين  إِن   َكال  

 08ِكتَاَب المطففين  إِن   َكال  

 92يَنُظُروَن المطففين  األََرائِكِ  َعلَى

 21يَنُظُروَن المطففين  األََرائِكِ  َعلَى

بُوَن)*(إِن  المطففين   90اْلُمقَر 

بُوَن)*  98(إِن  المطففين اْلُمقَر 

 1ِكتَاَب المطففين  إِن  

 08ِكتَاَب المطففين  إِن  

 9َوُحق ْت اإلنشقاق  ِلَرب َِها َوأَِذنَتْ 

 1َوُحق ْت اإلنشقاق  ِلَرب َِها َوأَِذنَتْ 

 2َمْسُروًرا اإلنشقاق  أَْهِلهِ 

 02َمْسُروًرا اإلنشقاق  أَْهِلهِ 

 9َوُحق ْت اإلنشقاق  ِلَرب َِها

 1َوُحق ْت اإلنشقاق  َهاِلَرب ِ 

 01َرب ِي الفجر  فَيَقُولُ 

 02َرب ِي الفجر  فَيَقُولُ 

 01اْبتاَلَهُ الفجر  َما إِذَا

 02اْبتاَلَهُ الفجر  َما إِذَا

 1أَن البلد  أَيَْحَسبُ 
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 1أَن البلد  أَيَْحَسبُ 

 0اْلبَلَِد البلد  بَِهذَا

 9اْلبَلَِد البلد  بَِهذَا

ُرهُ الليل بِاْلُحْسنَى)*(فَسَ   2نُيَس ِ

ُرهُ الليل   2بِاْلُحْسنَى)*(فََسنُيَس ِ

 1يُْسًرا الشرح  اْلعُْسرِ 

 2يُْسًرا الشرح  اْلعُْسرِ 

 9اْلقَْدِر القدر  لَْيلَةُ 

 2اْلقَْدِر القدر  لَْيلَةُ 

 2لََها)*(يَْوَمئٍِذ الزلزلة 

 1لََها)*(يَْوَمئٍِذ الزلزلة 

 9اْلقَاِرَعةُ القارعة  َما

 2قَاِرَعةُ القارعة الْ  َما

 2تَْعلَُموَن التكاثر  َسْوفَ  َكال  

 4تَْعلَُموَن التكاثر  َسْوفَ  َكال  

 2أَْعبُُد الكافرون  َما

 1أَْعبُُد الكافرون  َما
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 الجزء الثاني

 

 العبارات المشتركة في جذور كلماتها

 )المتشابهة(
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 البقرة

 

 910اْلُمْلَك البقرة  الل هُ  َوَءاتَاهُ 

 918اْلُمْلَك البقرة  الل هُ  َءاتَاهُ 

 

 082ِمن البقرة  اْلبُيُوتَ  تَأْتُوا

 082ِمْن البقرة  اْلبُيُوتَ  َوأْتُوا

 

 81اْلقُُدِس البقرة  وحِ بِرُ  َوأَي ْدنَاهُ  اْلبَي ِنَاتِ  َمْريَمَ  اْبنَ  ِعيَسى َوَءاتَْينَا

 912اْلقُُدِس البقرة  بُِروحِ  َوأَي ْدنَاهُ  اْلبَي ِنَاتِ  َمْريَمَ  اْبنَ  ِعيَسى َوَءاتَْينَا

 

 012َعلَْيِه البقرة  إِثْمَ 

 089َعلَْيِه البقرة  إِثْمَ 

 912َعلَْيِه البقرة  إِثْمَ 

 912َعلَْيِه البقرة  إِثْمَ 

 080َعلَى البقرة  إِثُْمهُ 

 

 902َكبِير  البقرة  م  إِثْ 

 902أَْكبَُر البقرة  َوإِثُْمُهَما

 

 29يَْحَزنُوَن البقرة  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ 

 929يَْحَزنُوَن البقرة  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ 

 914يَْحَزنُوَن البقرة  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   الَ وَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ 

 911يَْحَزنُوَن البقرة  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ 

 

ٍة البقرة  َءاتَْينَاُكم َما ُخذُوا الطُّورَ  فَْوقَُكمُ  َوَرفَْعنَا ِميثَاقَُكمْ  أََخْذنَا َوإِذْ   22بِقُو 

ٍة البقرة  َءاتَْينَاُكم َما ُخذُوا الطُّورَ  فَْوقَُكمُ  َوَرفَْعنَا ِميثَاقَُكمْ  أََخْذنَا َوإِذْ   22بِقُو 

 

 02اْشتََرُوا البقرة  ال ِذينَ  أُولَئِكَ 

 82اْشتََرُوا البقرة  ال ِذينَ  أُولَئِكَ 

 011اْشتََرُوا البقرة  ال ِذينَ  أُولَئِكَ 

 

اللَةَ  اْشتََرُوا ال ِذينَ  أُولَئِكَ   02بِالُهَدى البقرة  الض 

اللَةَ  اْشتََرُوا ال ِذينَ  أُولَئِكَ   011بِالُهَدى البقرة  الض 

 

 92اْلفَاِسِقيَن البقرة  إِال  

 22اْلفَاِسقُوَن البقرة  إِال  
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الَقُوا البقرة  أَن ُهم يَُظنُّونَ  ال ِذينَ   42مُّ

الَقُوا الب أَن ُهم يَُظنُّونَ  ال ِذينَ   942قرة مُّ

 

 989اْلَحقُّ البقرة  َعلَْيهِ  ال ِذي

 989اْلَحقُّ البقرة  َعلَْيهِ  ال ِذي

 

 90تَت قُوَن البقرة  لَعَل ُكمْ  قَْبِلُكمْ  ِمن َوال ِذينَ 

 082تَت قُوَن البقرة  لَعَل ُكمْ  قَْبِلُكمْ  ِمن ال ِذينَ 

 

 920ِه البقرة الل   َسبِيلِ  فِي أَْمَوالَُهمْ  يُنِفقُونَ  ال ِذينَ 

 929الل ِه البقرة  َسبِيلِ  فِي أَْمَوالَُهمْ  يُنِفقُونَ  ال ِذينَ 

 

 924أَْزَواًجا البقرة  َويَذَُرونَ  ِمنُكمْ  يُتََوف ْونَ  َوال ِذينَ 

 941أَْزَواًجا البقرة  َويَذَُرونَ  ِمنُكمْ  يُتََوف ْونَ  َوال ِذينَ 

 

 01اْستَْوقََد البقرة  ال ِذي

 94َوقُوُدَها البقرة  ال تِي

 

 2َوَما البقرة  َءاَمنُوا َوال ِذينَ  الل هَ 

 902ِلَما البقرة  َءاَمنُوا ال ِذينَ  الل هُ 

 

 048الل هَ البقرة  إِن   َجِميعًا الل هُ 

 021الل هَ البقرة  َوأَن   َجِميعًا ِلل هِ 

 

 001َواْلَمْغِرُب البقرة  اْلَمْشِرقُ  َوِلل هِ 

 049َواْلَمْغِرُب البقرة  ْلَمْشِرقُ ا ِلل هِ 

 

ق   الل هِ   82ل َِما البقرة  ُمَصد ِ

ق   الل هِ   010ل َِما البقرة  ُمَصد ِ

قًا الل هِ   21ل َِما البقرة  ُمَصد ِ

 

 998َحِكيم )*(الط الَُق البقرة  َعِزيز   َوالل هُ 

 941َحِكيم )*(َوِلْلُمَطل قَاِت البقرة  َعِزيز   َوالل هُ 

 

 024الل هَ البقرة  أَن   َواْعلَُموا ل هَ ال

 022الل هَ البقرة  أَن   َواْعلَُموا الل هَ 

 920الل هَ البقرة  أَن   َواْعلَُموا الل هَ 

 922الل هَ البقرة  أَن   َواْعلَُموا الل هَ 

 944الل هَ البقرة  أَن   َواْعلَُموا الل هِ 
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ا بِغَافِلٍ  الل هُ  َوَما الل هِ   14تَْعَملُوَن البقرة  َعم 

ا بِغَافِلٍ  الل هُ  َوَما الل هِ   041تَْعَملُوَن البقرة  َعم 

 

ن َخْير   ُمْؤِمنَة   ْشِرَكةٍ  م ِ  990أَْعَجبَتُْكْم البقرة  َولَوْ  مُّ

ن َخْير   ُمْؤِمن   ْشِركٍ  م ِ  990أَْعَجبَُكْم البقرة  َولَوْ  مُّ

 

 02َءاَمَن البقرة  َكَما َءاِمنُوا

 02َءاَمَن البقرة  َكَما أَنُْؤِمنُ 

 

 080إِثُْمهُ البقرة  فَِإن َما

 982َءاثِم  البقرة  فَِإن هُ 

 

 012أَنَزْلنَا البقرة  َما يَْكتُُمونَ  ال ِذينَ  إِن  

 014أَنَزَل البقرة  َما يَْكتُُمونَ  ال ِذينَ  إِن  

 

 080َعِليم )*(فََمْن البقرة  َسِميع   الل هَ  إِن  

ن البقرة  َسِميع   الل هَ  ن  أَ   944َعِليم )*(م 

 

 42َراِجعُوَن البقرة  إِلَْيهِ  َوأَن ُهمْ 

 012َراِجعُوَن البقرة  إِلَْيهِ  َوإِن ا

 

 28بَقََرة  البقرة  إِن َها

 22بَقََرة  البقرة  إِن َها

 10بَقََرة  البقرة  إِن َها

 11اْلبَقََر البقرة  إِن  

 

ب ِِهمْ  ِمن اْلَحقُّ  أَن هُ  ا بِغَافِلٍ  الل هُ  َوَما ر   044يَْعَملُوَن البقرة  َعم 

ب ِكَ  ِمن لَْلَحقُّ  َوإِن هُ  ا بِغَافِلٍ  الل هُ  َوَما ر   042تَْعَملُوَن البقرة  َعم 

 

 921فاَلَ البقرة  َطل قََها فَِإن

 921فاَلَ البقرة  َطل قََها فَِإن

 

 992ِه البقرة الل   ُحُدودَ  يُِقيَما أاَل  

 992الل ِه البقرة  ُحُدودَ  يُِقيَما أاَل  

 921الل ِه البقرة  ُحُدودَ  يُِقيَما أَن

 

 088بِاإِلثِْم البقرة  الن اِس 

 902َوإِثُْمُهَما البقرة  ِللن اِس 

 

 081لَعَل ُهْم البقرة  ِللن اِس  َءايَاتِهِ 
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 990لَعَل ُهْم البقرة  ِللن اِس  َءايَاتِهِ 

 

 018َعلَْيُكُم البقرة  ُكتِبَ  َءاَمنُوا ال ِذينَ  اأَيَُّهايَ 

 082َعلَْيُكُم البقرة  ُكتِبَ  َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 

 92َكثِيًرا البقرة  بِهِ 

 92َكثِيًرا البقرة  بِهِ 

 

 920الل هَ البقرة  َوات قُوا بِهِ 

 

 989الل هَ البقرة  َوات قُوا بُِكمْ 

 

 011ن البقرة أَ  اْلبِر  

 082بِأَن البقرة  اْلبِرُّ 

 

 929فاَلَ البقرة  أََجلَُهن   فَبَلَْغنَ 

 924فاَلَ البقرة  أََجلَُهن   بَلَْغنَ 

 

 41َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ  ال تِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُروا إِْسَراِءيلَ  يَابَنِي

 41َعلَْيُكْم البقرة  عَْمتُ أَنْ  ال تِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُروا إِْسَراِءيلَ  يَابَنِي

 099َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ  ال تِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُروا إِْسَراِءيلَ  يَابَنِي

 

ْلتُُكمْ  َوأَن ِي َعلَْيُكمْ  أَْنعَْمتُ  ال تِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُروا إِْسَراِءيلَ  يَابَنِي  َعن نَْفس   تَْجِزي ال   يَْوًما اْلَعالَِميَن)*(َوات قُوا َعلَى فَض 

 41ِمْنَها البقرة  يُْقبَلُ  َوالَ  َشْيئًا ن ْفٍس 

ْلتُُكمْ  َوأَن ِي َعلَْيُكمْ  أَْنعَْمتُ  ال تِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُروا إِْسَراِءيلَ  يَابَنِي  َعن نَْفس   تَْجِزي ال   يَْوًما اْلَعالَِميَن)*(َوات قُوا َعلَى فَض 

 099ِمْنَها البقرة  لُ يُْقبَ  َوالَ  َشْيئًا ن ْفٍس 

 

 008األَيَاِت البقرة  بَي ن ا

 990َءايَاتِِه البقرة  َويُبَي ِنُ 

 

 041قِْبلَتََك البقرة  تَبِعُوا

 041قِْبلَةَ البقرة  بِتَابِعٍ 

 041قِْبلَتَُهْم البقرة  بِتَابِعٍ 

 

 041َوَما البقرة  قِْبلَتَكَ  تَبِعُوا

 041رة َوَما البق قِْبلَتَُهمْ  بِتَابِعٍ 

 

ة   تِْلكَ  ا َولَُكم َكَسبَتْ  َما لََها َخلَتْ  قَدْ  أُم  ا تُْسئَلُونَ  َوالَ  َكَسْبتُمْ  م   024يَْعَملُوَن)*(َوقَالُوا البقرة  َكانُوا َعم 

ة   تِْلكَ  ا َولَُكم َكَسبَتْ  َما لََها َخلَتْ  قَدْ  أُم  ا تُْسئَلُونَ  َوالَ  َكَسْبتُمْ  م   040وَن)*(َسيَقُوُل البقرة يَْعَملُ  َكانُوا َعم 
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 081فاَلَ البقرة  الل هِ  ُحُدودُ  تِْلكَ 

 992فاَلَ البقرة  الل هِ  ُحُدودُ  تِْلكَ 

 

ابُ  ُهوَ  إِن هُ  َعلَْيهِ  فَتَابَ  ِحيُم البقرة  الت و   21الر 

ابُ  ُهوَ  إِن هُ  َعلَْيُكمْ  فَتَابَ  ِحيُم البقرة  الت و   14الر 

 

 10َظاِلُموَن البقرة  َوأَنتُمْ  بَْعِدهِ  ِمن اْلِعْجلَ  ات َخْذتُمُ  ثُم  

 29َظاِلُموَن البقرة  َوأَنتُمْ  بَْعِدهِ  ِمن اْلِعْجلَ  ات َخْذتُمُ  ثُم  

 

 942قَاَل البقرة  َوُجنُوِدهِ  بَِجالُوتَ 

 911قَالُوا البقرة  َوُجنُوِدهِ  ِلَجالُوتَ 

 

 942قَاَل البقرة  بِاْلُجنُودِ 

 942اَل البقرة قَ  َوُجنُوِدهِ 

 911قَالُوا البقرة  َوُجنُوِدهِ 

 

 019يَقُوالَ البقرة  َحت ى

 904يَقُوَل البقرة  َحت ى

 

 ِ  022فََما البقرة  اْلَحج 

 ِ  021َوَما البقرة  اْلَحج 

 

 081فاَلَ البقرة  الل هِ  ُحُدودُ 

 992فاَلَ البقرة  الل هِ  ُحُدودُ 

 992فاَلَ البقرة  الل هِ  ُحُدودَ 

 

 02اْلَمْوِت البقرة  ذَرَ حَ 

 942اْلَمْوِت البقرة  َحذَرَ 

 

 044َما البقرة  َوَحْيثُ 

 011َما البقرة  َوَحْيثُ 

 

 918قَاَل البقرة  َويُِميتُ  يُْحيِ 

 918قَاَل البقرة  َوأُِميتُ  أُْحيِ 

 921قَاَل البقرة  اْلَمْوتَى تُْحيِ 

 

ا فَأَْخَرَجُهَما  22َكانَا البقرة  ِمم 

ا ُمْخِرج    19ُكنتُْم البقرة  م 

 

 998أََراُدوا البقرة  إِنْ  ذَِلكَ 
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 922أََراَدا البقرة  فَِإنْ  ذَِلكَ 

 

 902تَتَفَك ُروَن البقرة  لََعل ُكمْ  األَيَاتِ  لَُكمُ  الل هُ  يُبَي ِنُ  َكذَِلكَ 

 922تَتَفَك ُروَن البقرة  لََعل ُكمْ  األَيَاتِ  لَُكمُ  الل هُ  يُبَي ِنُ  َكذَِلكَ 

 

 002ال ِذيَن البقرة  قَالَ  َكذَِلكَ 

 008ال ِذيَن البقرة  قَالَ  َكذَِلكَ 

 

 21َكِلَماٍت البقرة  َرب ِهِ 

 094بَِكِلَماٍت البقرة  َربُّهُ 

 

 982تَْحِمْل البقرة  َوالَ  َرب نَا

ْلنَا البقرة  َوالَ  َرب نَا  982تَُحم ِ

 

 998بِأَنفُِسِهن  البقرة  يَتََرب ْصنَ 

 924بِأَنفُِسِهن  البقرة  ب ْصنَ يَتَرَ 

 

 922أَْوالََدُهن  البقرة  يُْرِضْعنَ 

 922أَْوالََدُكْم البقرة  تَْستَْرِضعُوا

 

 901قُْل البقرة  يُنِفقُونَ  َماذَا يَْسئَلُونَكَ 

 902قُِل البقرة  يُنِفقُونَ  َماذَا َويَْسئَلُونَكَ 

 

َماَء البقرة  َويَْسِفكُ   21الد ِ

 84ِدَماَءُكْم البقرة  تَْسِفُكونَ 

 

 21أَنفَُسُهْم البقرة  بِهِ  اْشتََرْوا

 019أَنفَُسُهْم البقرة  بِهِ  َشَرْوا

 

 08الَ البقرة  فَُهمْ  ُعْمي   بُْكم   ُصم  

 010الَ البقرة  فَُهمْ  ُعْمي   بُْكم   ُصم  

 

 924َوابِل  البقرة  فَأََصابَهُ 

 921َوابِل  البقرة  أََصابََها

 921بِل  البقرة َوا يُِصْبَها

 

 924َوالل هُ البقرة  بِاْلَمْعُروفِ 

 941َوالل هُ البقرة  َمْعُروفٍ 

 

 081َعلَى البقرة  َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 
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 922َعلَى البقرة  َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 

 940َعلَى البقرة  َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 

 

 081اْلُمت ِقيَن البقرة  َعلَى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 

 940اْلُمت ِقيَن البقرة  َعلَى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 

 

 921الن َِكاحِ البقرة  ُعْقَدةَ 

 921الن َِكاحِ البقرة  ُعْقَدةُ 

 

 02َخلَْوا البقرة  َوإِذَا َءاَمن ا قَالُوا َءاَمنُوا ال ِذينَ  لَقُوا يَْعلَُموَن)*(َوإِذَا

 11َخالَ البقرة  َوإِذَا َءاَمن ا قَالُوا واَءاَمنُ  ال ِذينَ  لَقُوا يَْعلَُموَن)*(َوإِذَا

 

 920أَْمَوالَُهم البقرة  يُنِفقُونَ  َعِليم )*(ال ِذينَ 

 912أَْمَوالَُهم البقرة  يُنِفقُونَ  َعِليم )*(ال ِذينَ 

 

 912َحِكيم  البقرة  َعِزيز   الل هَ  أَن   فَاْعلَُموا

 921 َحِكيم  البقرة َعِزيز   الل هَ  أَن   َواْعلَمْ 

 

 088َعِن البقرة  تَْعلَُموَن)*(يَْسئَلُونَكَ 

 902َعِن البقرة  تَْعلَُموَن)*(يَْسئَلُونَكَ 

 

 082قَْبِلُكْم البقرة  ِمن ال ِذينَ  َعلَى

 982قَْبِلنَا البقرة  ِمن ال ِذينَ  َعلَى

 

وُكم البقرة  َعلَْيُكمْ   12ِليَُحاجُّ

ة  البقرة  َعلَْيُكمْ   011ُحج 

 

ْبرِ  نُواَواْستَِعي  41َوإِن َها البقرة  َوالص الَةِ  بِالص 

ْبرِ  اْستَِعينُوا  012إِن  البقرة  َوالص الَةِ  بِالص 

 

 21ِمْنهُ البقرة  فَانفََجَرتْ 

رُ   14ِمْنهُ البقرة  يَتَفَج 

 

 922فَِريَضةً البقرة  لَُهن   تَْفِرُضوا

 921فَِريَضةً البقرة  لَُهن   فََرْضتُمْ 

 

 924أَنفُِسِهن  البقرة  فِي فَعَْلنَ 

 941أَنفُِسِهن  البقرة  فِي فَعَْلنَ 

 

ِ البقرة  فِي  022اْلَحج 
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ِ البقرة  فِي  021اْلَحج 

 021اْلَحج  البقرة  فِيِهن  

 

ْنُهمْ  َرُسوالً  فِيِهمْ   092َءايَاتَِك البقرة  َعلَْيِهمْ  يَتْلُوا م ِ

نُكمْ  َرُسوالً  فِيُكمْ   010َءايَاتِنَا البقرة  مْ َعلَْيكُ  يَتْلُوا م ِ

 

 049َعلَْيَها البقرة  َكانُوا ال تِي قِْبلَتِِهمُ 

 042َعلَْيَها البقرة  ُكنتَ  ال تِي اْلِقْبلَةَ 

 

 018الس بِيِل البقرة  َسَواءَ  َضل   فَقَدْ 

 09الس بِيِل المائدة  َسَواءَ  َضل   فَقَدْ 

 0الس بِيِل الممتحنة  َسَواءَ  َضل   فَقَدْ 

 

 002يَْعلَُموَن البقرة  الَ  ال ِذينَ  قَالَ 

 008يَْعلَُموَن البقرة  الَ  ال ِذينَ  َوقَالَ 

 

 28بَقََرة  البقرة  إِن َها يَقُولُ  إِن هُ  قَالَ 

 22بَقََرة  البقرة  إِن َها يَقُولُ  إِن هُ  قَالَ 

 10بَقََرة  البقرة  إِن َها يَقُولُ  إِن هُ  قَالَ 

 

 28ال  البقرة  بَقََرة   إِن َها قُولُ يَ  إِن هُ  قَالَ 

 10ال  البقرة  بَقََرة   إِن َها يَقُولُ  إِن هُ  قَالَ 

 

 00نَْحُن البقرة  إِن َما قَالُوا

 019نَْحُن البقرة  إِن َما يَقُوالَ 

 

 28َما البقرة  ل نَا يُبَي ِن َرب كَ  لَنَا اْدعُ  قَالُوا

 22َما البقرة  ل نَا ي ِنيُبَ  َرب كَ  لَنَا اْدعُ  قَالُوا

 11َما البقرة  ل نَا يُبَي ِن َرب كَ  لَنَا اْدعُ  قَالُوا

 

 28ِهَي البقرة  َما ل نَا يُبَي ِن َرب كَ  لَنَا اْدعُ  قَالُوا

 11ِهَي البقرة  َما ل نَا يُبَي ِن َرب كَ  لَنَا اْدعُ  قَالُوا

 

 21اْضِرب البقرة  فَقُْلنَا

 12وهُ البقرة اْضِربُ  فَقُْلنَا

 

 941إِن  البقرة  نَبِيُُّهمْ  لَُهمْ  َوقَالَ 

 948إِن  البقرة  نَبِيُُّهمْ  لَُهمْ  َوقَالَ 

 

 41َعلَى البقرة  إِال   لََكبِيَرة  



69 

 

 042َعلَى البقرة  إِال   لََكبِيَرةً 

 

 12اْلِكتَاَب البقرة  يَْكتُبُونَ 

 989َوْليَْكتُب البقرة  فَاْكتُبُوهُ 

 010ِكتَاَب البقرة  اْلِكتَابَ 

 

 12بِأَْيِديِهْم البقرة  اْلِكتَابَ 

 12أَْيِديِهْم البقرة  َكتَبَتْ 

 

 019يُعَل ُِموَن البقرة  َكفَُروا

 019فَيَتَعَل ُموَن البقرة  تَْكفُرْ 

 

 010ال ِذي البقرة  َكَمثَلِ  َكفَُروا

 924ال ِذيَن البقرة  اْلَكافِِريَن)*(َوَمثَلُ 

 

 92َعِليم )*(َوإِْذ البقرة  َشْيءٍ  بُِكل ِ 

 920َعِليم )*(َوإِذَا البقرة  َشْيءٍ  بُِكل ِ 

 

 922َعل َمُكم البقرة  َكَما

 989َعل َمهُ البقرة  َكَما

 

 000نََصاَرى البقرة  أَوْ  ُهوًدا َكانَ 

 041نََصاَرى البقرة  أَوْ  ُهوًدا َكانُوا

 021نََصاَرى البقرة  أَوْ  ُهوًدا ُكونُوا

 

 989أَْب البقرة يَ  َوالَ 

 989يَأَْب البقرة  َوالَ 

 

 012َعلَْيِه البقرة  إِثْمَ  فاَلَ 

 089َعلَْيِه البقرة  إِثْمَ  فاَلَ 

 912َعلَْيِه البقرة  إِثْمَ  فاَلَ 

 912َعلَْيِه البقرة  إِثْمَ  فاَلَ 

 

ِحيم  البقرة  َغفُور   الل هَ  إِن   َعلَْيهِ  إِثْمَ  فاَلَ   012ر 

ِحيم  البقرة  َغفُور   الل هَ  إِن   هِ َعلَيْ  إِثْمَ  فاَلَ   089ر 

 

 912َوَمن البقرة  َعلَْيهِ  إِثْمَ  فاَلَ 

 912ِلَمِن البقرة  َعلَْيهِ  إِثْمَ  فاَلَ 

 

)*(إِن َما البقرة  َعُدو   لَُكمْ  إِن هُ  الش ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  تَت بِعُوا َوالَ  بِين   028مُّ
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)*(فَِإن البقرة  َعُدو   لَُكمْ  إِن هُ  َطانِ الش يْ  ُخُطَواتِ  تَت بِعُوا َوالَ  بِين   918مُّ

 

 99ِلل ِه البقرة  تَْجعَلُوا فاَلَ 

 994الل هَ البقرة  تَْجعَلُوا َوالَ 

 

 942لَنَا البقرة  َطاقَةَ  الَ 

 982لَنَا البقرة  َطاقَةَ  الَ 

 

 990يُْؤِمن  البقرة  َحت ى اْلُمْشِرَكاتِ  تَنِكُحوا َوالَ 

 990يُْؤِمنُوا البقرة  َحت ى اْلُمْشِرِكينَ  نِكُحواتُ  َوالَ 

 

 902أَن البقرة  َوَعَسى لَُكمْ 

 902أَن البقرة  َوَعَسى لَُكمْ 

 

 011َمن البقرة  اْلبِر   َولَِكن  

 082َمن البقرة  اْلبِر   َولَِكن  

 

 09يَْشعُُروَن البقرة  ال   َولَِكن

 014تَْشعُُروَن البقرة  ال   َولَِكن

 

ا البقرة  لَنَا  20ِمم 

 28َما البقرة  لَنَا

 22َما البقرة  لَنَا

 11َما البقرة  لَنَا

 

 29يَْحَزنُوَن البقرة  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ  فَلَُهمْ 

 914وَن البقرة يَْحَزنُ  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ  فَلَُهمْ 

 929يَْحَزنُوَن البقرة  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ 

 911يَْحَزنُوَن البقرة  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ 

 

 024َكَسبَْت البقرة  َما لََها

 040َكَسبَْت البقرة  َما لََها

 982َكَسبَْت البقرة  َما لََها

 

 912اْقتَتََل البقرة  َما الل هُ  َشاءَ  َولَوْ 

 912اْقتَتَلُوا البقرة  َما الل هُ  َشاءَ  َولَوْ 

 

 011أَن البقرة  اْلبِر   لَْيسَ 

 082بِأَن البقرة  اْلبِرُّ  َولَْيسَ 

 



71 

 

 912َعاٍم البقرة  ِمائَةَ 

 912َعاٍم البقرة  ِمائَةَ 

 

ا  919َوالل هُ البقرة  َسبُواكَ  ِمم 

ا  924َوالل هُ البقرة  َكَسبُوا ِمم 

 

 044فََولُّوا البقرة  ُكنتُمْ  َما

 011فََولُّوا البقرة  ُكنتُمْ  َما

 

 019َخالٍَق البقرة  ِمنْ  األَِخَرةِ  فِي لَهُ  َما

 911َخالٍَق البقرة  ِمنْ  األَِخَرةِ  فِي لَهُ  َوَما

 

نْ  أَنفَْقتُم َما  901ْيٍر البقرة خَ  م ِ

 

 919َخْيٍر البقرة  ِمنْ  تُنِفقُوا َوَما

 919َخْيٍر البقرة  ِمنْ  تُنِفقُوا َوَما

 912َخْيٍر البقرة  ِمنْ  تُنِفقُوا َوَما

 

 022اْلَهْديِ البقرة  ِمنَ  اْستَْيَسرَ  فََما

 022اْلَهْديِ البقرة  ِمنَ  اْستَْيَسرَ  فََما

 

 922لَى البقرة عَ  َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َمتَاًعا

 940َعلَى البقرة  َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َمتَاع  

 

 920أَْمَوالَُهْم البقرة  يُنِفقُونَ  ال ِذينَ  َمثَلُ 

 921أَْمَوالَُهُم البقرة  يُنِفقُونَ  ال ِذينَ  َوَمثَلُ 

 

 084أَْو البقرة  َمِريًضا

 081أَْو البقرة  َمِريًضا

 022أَْو البقرة  َمِريًضا

 

 084َسفٍَر البقرة  َعلَى أَوْ  اَمِريضً 

 081َسفٍَر البقرة  َعلَى أَوْ  َمِريًضا

 

 992تَْسِريح  البقرة  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَِإْمَساك  

ُحوُهن  البقرة  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَأَْمِسُكوُهن    920َسر ِ

 

 042َخَرْجَت البقرة  َحْيثُ  َوِمنْ 

 011َخَرْجَت البقرة  َحْيثُ  َوِمنْ 

 020أَْخَرُجوُكْم البقرة  ثُ َحيْ  ِمنْ 
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 042اْلَحَراِم البقرة  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََول ِ  َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ 

 011اْلَحَراِم البقرة  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََول ِ  َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ 

 

 901َعِليم  البقرة  بِهِ  الل هَ  فَِإن   َخْيرٍ  ِمنْ 

 912َعِليم  البقرة  بِهِ  الل هَ  فَِإن   َخْيرٍ  ِمنْ 

 

 48َوالَ البقرة  َعْدل   ِمْنَها

 092َوالَ البقرة  َعْدل   ِمْنَها

 

ق   الل هِ  ِعندِ  ِمنْ   82َمعَُهْم البقرة  ل َِما ُمَصد ِ

ق   الل هِ  ِعندِ  ِمنْ   010َمعَُهْم البقرة  ل َِما ُمَصد ِ

 

 020َوالَ البقرة  اْلقَتْلِ  ِمنَ 

 901َوالَ البقرة  ْلقَتْلِ ا ِمنَ 

 

 041َكتََم البقرة  ِمم ن

 042لَيَْكتُُموَن البقرة  ِمْنُهمْ 

 

 092ِمْنُهم البقرة  َءاَمنَ  َمنْ 

 912َوِمْنُهم البقرة  َءاَمنَ  َمنْ 

 

ِل البقرة  َوَمن  018يَتَبَد 

لَهُ البقرة  فََمن  080بَد 

ْل البقرة  َوَمن  900يُبَد ِ

 

عَ  َوَمن  018ْيًرا البقرة خَ  تََطو 

عَ  فََمن  084َخْيًرا البقرة  تََطو 

 

ْنيَا البقرة  فِي َءاتِنَا َرب نَا يَقُولُ  َمن  911الدُّ

ْنيَا البقرة  فِي َءاتِنَا َرب نَا يَقُولُ  َمن  910الدُّ

 

ا البقرة  َكانَ  َمن  21َعُدوًّ

ا البقرة  َكانَ  َمن  28َعُدوًّ

 

 084ِمنُكم البقرة  َكانَ  فََمن

 022ِمنُكم البقرة  َكانَ  َمنفَ 

 929ِمنُكْم البقرة  َكانَ  َمن

 

ِريًضا ِمنُكم َكانَ  فََمن  084أَْو البقرة  م 
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ِريًضا ِمنُكم َكانَ  فََمن  022أَْو البقرة  م 

 

 22بِأَْسَمائِِهْم البقرة  أَنبِئُْهم

 22بِأَْسَمائِِهْم البقرة  أَنبَأَُهم

 

ْنُهم البقر فَِريق   نَبَذَهُ   011ة م ِ

َن البقرة  فَِريق   نَبَذَ   010م ِ

 

 901قُل البقرة  يُنِفقُونَ 

 902قُل البقرة  يُنِفقُونَ 

 

 84الَ البقرة  ِميثَاقَُكمْ 

 912الَ البقرة  اْلُوثْقَى

 

 

 22أََحُدُهْم البقرة  يََودُّ 

 922أََحُدُكْم البقرة  أَيََودُّ 

 

 024َواْعلَُموا البقرة  الل هَ  َوات قُوا

 022َواْعلَُموا البقرة  الل هَ  قُواَوات  

 912َواْعلَُموا البقرة  الل هَ  َوات قُوا

 992َواْعلَُموا البقرة  الل هَ  َوات قُوا

 920َواْعلَُموا البقرة  الل هَ  َوات قُوا

 922َواْعلَُموا البقرة  الل هَ  َوات قُوا

 989َويُعَل ُِمُكُم البقرة  الل هَ  َوات قُوا

 

 024أَن  البقرة  َواْعلَُموا الل هَ  قُواَوات  

 022أَن  البقرة  َواْعلَُموا الل هَ  َوات قُوا

 920أَن  البقرة  َواْعلَُموا الل هَ  َوات قُوا

 922أَن  البقرة  َواْعلَُموا الل هَ  َوات قُوا

 

 912أَن ُكم البقرة  َواْعلَُموا الل هَ  َوات قُوا

 992أَن ُكم البقرة  َواْعلَُموا هَ الل   َوات قُوا

 

 024الل هَ البقرة  أَن   َواْعلَُموا الل هَ  َوات قُوا

 022الل هَ البقرة  أَن   َواْعلَُموا الل هَ  َوات قُوا

 920الل هَ البقرة  أَن   َواْعلَُموا الل هَ  َوات قُوا

 922الل هَ البقرة  أَن   َواْعلَُموا الل هَ  َوات قُوا

 

 48يَْوًما البقرة  َوات قُوا
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 092يَْوًما البقرة  َوات قُوا

 980يَْوًما البقرة  َوات قُوا

 

 82إِال  البقرة  تََول ْيتُمْ 

 942إِال  البقرة  تََول ْوا

 

نُكْم البقرة  قَِليالً  إِال   تََول ْيتُمْ   82م ِ

ْنُهْم البقرة  قَِليالً  إِال   تََول ْوا  942م ِ

 

 044َوْجَهَك البقرة  َول ِ فَ 

 042َوْجَهَك البقرة  فََول ِ 

 011َوْجَهَك البقرة  فََول ِ 

 011ُوُجوَهُكْم البقرة  تَُولُّوا

 044ُوُجوَهُكْم البقرة  فََولُّوا

 011ُوُجوَهُكْم البقرة  فََولُّوا

 

 044َشْطَر البقرة  َوْجَهكَ  فََول ِ 

 042َشْطَر البقرة  َوْجَهكَ  فََول ِ 

 011َشْطَر البقرة  َوْجَهكَ  ل ِ فَوَ 

 044َشْطَرهُ البقرة  ُوُجوَهُكمْ  فََولُّوا

 011َشْطَرهُ البقرة  ُوُجوَهُكمْ  فََولُّوا

 

 044اْلَحَراِم البقرة  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََول ِ 

 042اْلَحَراِم البقرة  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََول ِ 

 011اْلَحَراِم البقرة  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََول ِ 

 

 044َوإِن  البقرة  َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  فََولُّوا ُكنتُمْ  َما َوَحْيثُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََول ِ 

 011ال  البقرة ِلئَ  َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  فََولُّوا ُكنتُمْ  َما َوَحْيثُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََول ِ 

 

ا البقرة  ل ُهم فََوْيل   م   12م ِ

ا البقرة  ل ُهم َوَوْيل   م   12م ِ

 

ْعُدوَداتٍ  أَي اًما  084فََمن البقرة  م 

ْعُدوَداتٍ  أَي امٍ   912فََمن البقرة  م 

 

 آل عمران

 

 49الل هَ آل_عمران  إِن   يَاَمْريَمُ  اْلَمالَئَِكةُ  قَالَتِ  َوإِذْ 

 41الل هَ آل_عمران  إِن   يَاَمْريَمُ  اْلَمالَئَِكةُ  تِ قَالَ  إِذْ 
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 01بَِصير  آل_عمران  َوالل هُ  الل هِ 

 022بَِصير  آل_عمران  َوالل هُ  الل هِ 

 

ُدوِر)*(إِن آل_عمران  بِذَاتِ  َعِليم   الل هَ   002الصُّ

ُدوِر)*(إِن  آل_عمران  بِذَاتِ  َعِليم   َوالل هُ   014الصُّ

 

 04ُحْسُن آل_عمران  ِعنَدهُ  َوالل هُ 

 021ُحْسُن آل_عمران  ِعنَدهُ  َوالل هُ 

 

 11الظ اِلِميَن آل_عمران  يُِحبُّ  الَ  َوالل هُ 

 041الظ اِلِميَن آل_عمران  يُِحبُّ  الَ  َوالل هُ 

 

 11يَْشتَُروَن آل_عمران  ال ِذينَ  إِن  

 011اْشتََرُوا آل_عمران  ال ِذينَ  إِن  

 

 

 4الل ِه آل_عمران  بِأَيَاتِ  َكفَُروا ِذينَ ال   إِن  

 90الل ِه آل_عمران  بِأَيَاتِ  يَْكفُُرونَ  ال ِذينَ  إِن  

 

نَ  أَْوالَُدُهم َوالَ  أَْمَوالُُهمْ  َعْنُهمْ  تُْغنِيَ  لَن َكفَُروا ال ِذينَ  إِن    01َوأُولَئَِك آل_عمران  َشْيئًا الل هِ  م ِ

نَ  أَْوالَُدُهم َوالَ  أَْمَوالُُهمْ  َعْنُهمْ  تُْغنِيَ  لَن َكفَُروا ال ِذينَ  إِن    002َوأُولَئَِك آل_عمران  َشْيئًا الل هِ  م ِ

 

ُرَك آل_عمران  الل هَ  أَن    22يُبَش ِ

ُرِك آل_عمران  الل هَ  إِن    41يُبَش ِ

 

 091َوتَت قُوا آل_عمران  تَْصبُِروا َوإِن

 082ران َوتَت قُوا آل_عم تَْصبُِروا َوإِن

 091َوتَت قُوا آل_عمران  تَْصبُِروا إِن

 

 018لَُهْم آل_عمران  نُْمِلي أَن َما

 018لَُهْم آل_عمران  نُْمِلي إِن َما

 

 29الل هَ آل_عمران  فَِإن   تََول ْوا فَِإن

 22الل هَ آل_عمران  فَِإن   تََول ْوا فَِإن

 

 21ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ 

 11ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ  أَْهلَ يَا

 10ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ 

 28ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ 

 22ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ 
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 11الل ِه آل_عمران  بِأَيَاتِ  تَْكفُُرونَ  ِلمَ  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ 

 28الل ِه آل_عمران  بِأَيَاتِ  تَْكفُُرونَ  ِلمَ  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ 

 

 011تُِطيعُوا آل_عمران  إِن َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 042تُِطيعُوا آل_عمران  إِن َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 

 012ُوُجوه  آل_عمران  تَْبيَضُّ 

 011ُوُجوُهُهْم آل_عمران  اْبيَض تْ 

 

 029الل ِه آل_عمران  ِرْضَوانَ  ات بَعَ 

 014الل ِه آل_عمران  ِرْضَوانَ  َوات بَعُوا

 

 041األَِخَرِة آل_عمران  ثََوابَ 

 048األَِخَرِة آل_عمران  ثََوابِ 

 

ُرُكمُ   98نَْفَسهُ آل_عمران  الل هُ  َويَُحذ ِ

ُرُكمُ   21نَْفَسهُ آل_عمران  الل هُ  َويَُحذ ِ

 

 048ثََواِب آل_عمران  َوُحْسنَ 

 021ران الث َواِب آل_عم ُحْسنُ 

 

 00َوالل هُ آل_عمران  بِذُنُوبِِهمْ 

 20َوالل هُ آل_عمران  ذُنُوبَُكمْ 

 

 01فِيَها آل_عمران  َخاِلِدينَ  األَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمن تَْجِري َجن ات   َرب ِِهمْ 

 022فِيَها آل_عمران  َخاِلِدينَ  األَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمن تَْجِري َوَجن ات   َرب ِِهمْ 

 

 041ذُنُوبَنَا آل_عمران  لَنَا اْغِفرْ  اَرب نَ 

 022ذُنُوبَنَا آل_عمران  لَنَا فَاْغِفرْ  َرب نَا

 

 012ُوُجوه  آل_عمران  َوتَْسَودُّ 

 012ُوُجوُهُهْم آل_عمران  اْسَود تْ 

 

نْ  َطائِفَة    22اْلِكتَاِب آل_عمران  أَْهلِ  م ِ

نْ  َطائِفَة    19اْلِكتَاِب آل_عمران  أَْهلِ  م ِ

 

 01يَقُولُوَن آل_عمران  اْلِعبَاِد)*(ال ِذينَ بِ 

 089قَالُوا آل_عمران  ِلْلعَبِيِد)*(ال ِذينَ 
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 21تَْعِقلُوَن)*(َهاأَنتُْم آل_عمران 

 008تَْعِقلُوَن)*(َهاأَنتُْم آل_عمران 

 

 019اْلُمْؤِمنِيَن)*(إِْذ آل_عمران  َعلَى

 024إِْذ آل_عمران  اْلُمْؤِمنِينَ  َعلَى

 

 014َوالل هُ آل_عمران  وبُِكمْ قُلُ  فِي

 012َوالل هُ آل_عمران  قُلُوبِِهمْ  فِي

 021َوالل هُ آل_عمران  قُلُوبِِهمْ  فِي

 

 014َعِليم  آل_عمران  َوالل هُ  قُلُوبُِكمْ  فِي

 021أَْعلَُم آل_عمران  َوالل هُ  قُلُوبِِهمْ  فِي

 

 014إِلَى آل_عمران  اْلقَتْلُ 

 018_عمران إِللَى آل قُتِْلتُمْ 

 

 011أَْو آل_عمران  الل هِ  َسبِيلِ  فِي قُتِْلتُمْ 

 021أَِو آل_عمران  الل هِ  َسبِيلِ  فِي قَاتِلُوا

 

 019َعفَا آل_عمران  َولَقَدْ 

 011َعفَا آل_عمران  َولَقَدْ 

 

 28ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ  قُلْ 

 22ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ  قُلْ 

 

 41الل هُ آل_عمران  َكذَِلكَ  الَ قَ 

 41الل هُ آل_عمران  َكذَِلكِ  قَالَ 

 

 80َءأَْقَرْرتُْم آل_عمران  قَالَ 

 80أَْقَرْرنَا آل_عمران  قَالُوا

 

 21ِعنِد آل_عمران  ِمنْ  ُهوَ  قَالَتْ 

 021ِعنِد آل_عمران  ِمنْ  ُهوَ  قُلْ 

 18ِعنِد آل_عمران  ِمنْ  ُهوَ  َويَقُولُونَ 

 

 21الل ِه آل_عمران  ِعندِ  ِمنْ  وَ هُ  قَالَتْ 

 18الل ِه آل_عمران  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ  َويَقُولُونَ 

 

 21ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ 

 11ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ 
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 10ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ 

 28ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ 

 22ِلَم آل_عمران  اْلِكتَابِ 

 

 21 تُْقبََل آل_عمران ل ن ُكْفًرا

 20يُْقبََل آل_عمران  فَلَن ُكف ار  

 

 41اْلِكتَاَب آل_عمران  فَيَُكوُن)*(َويُعَل ُِمهُ 

 12اْلِكتَاَب آل_عمران  تُعَل ُِمونَ  ُكنتُمْ 

 

 2اْلَحِكيُم آل_عمران  اْلعَِزيزُ  ُهوَ  إِال   إِلَهَ  الَ 

 08اْلَحِكيُم آل_عمران  اْلعَِزيزُ  ُهوَ  إِال   إِلَهَ  الَ 

 

 018ال ِذيَن آل_عمران  ْحَسبَن  يَ  َوالَ 

 081ال ِذيَن آل_عمران  يَْحَسبَن   َوالَ 

 

 

 044َشْيئًا آل_عمران  الل هَ  يَُضر   فَلَن

وا لَن  012َشْيئًا آل_عمران  الل هَ  يَُضرُّ

وا لَن  011َشْيئًا آل_عمران  الل هَ  يَُضرُّ

 

 82َمن آل_عمران  أَْسلَمَ  َولَهُ 

 84*(َوَمن آل_عمران ُمْسِلُموَن) لَهُ 

 

ا  29تُِحبُّوَن آل_عمران  ِمم 

 019تُِحبُّوَن آل_عمران  َما

 

ونَ  ِلمَ   21فِي آل_عمران  تَُحاجُّ

ونَ  فَِلمَ   22فِيَما آل_عمران  تَُحاجُّ

 

 44إِْذ آل_عمران  لََدْيِهمْ  ُكنتَ  َوَما

 44إِْذ آل_عمران  لََدْيِهمْ  ُكنتَ  َوَما

 

 094_عمران َربُُّكم آل يُِمد ُكمْ 

 091َربُُّكم آل_عمران  يُْمِدْدُكمْ 

 

 22َوإِن ِي آل_عمران  َمْريَمَ 

 49إِن  آل_عمران  يَاَمْريَمُ 

 41إِن  آل_عمران  يَاَمْريَمُ 

 21أَن ى آل_عمران  يَاَمْريَمُ 
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اِلِحيَن)*(قَالَ  ِمنَ   22ِلي آل_عمران  يَُكونُ  أَن ى َرب ِ  الص 

اِلِحيَن)*( َوِمنَ   42ِلي آل_عمران  يَُكونُ  أَن ى َرب ِ  قَالَتْ الص 

 

 041يُِرْد آل_عمران  َوَمن ِمْنَها

ن ِمنُكم  019يُِريُد آل_عمران  م 

ن َوِمنُكم  019يُِريُد آل_عمران  م 

 

 041ثََواَب آل_عمران  يُِردْ  َوَمن

 041ثََواَب آل_عمران  يُِردْ  َوَمن

 

 2_عمران َواإِلنِجيَل آل الت ْوَراةَ  َوأَنَزلَ 

 21َواإِلنِجيُل آل_عمران  الت ْوَراةُ  أُنِزلَتِ 

 

نَ  بِنِْعَمةٍ   010َوفَْضٍل آل_عمران  الل هِ  م ِ

نَ  بِنِْعَمةٍ   014َوفَْضٍل آل_عمران  الل هِ  م ِ

 

 21ِعنِد آل_عمران  ِمنْ  ُهوَ  قَالَتْ  َهذَا

 021ِعنِد آل_عمران  ِمنْ  ُهوَ  قُلْ  َهذَا

 

 08ِكيُم)*(إِن  آل_عمران اْلحَ  اْلعَِزيزُ  ُهوَ 

 29اْلَحِكيُم)*(فَِإن آل_عمران  اْلعَِزيزُ  لَُهوَ 

 

 21ِعنِد آل_عمران  ِمنْ  ُهوَ 

 18ِعنِد آل_عمران  ِمنْ  ُهوَ 

 18ِعنِد آل_عمران  ِمنْ  ُهوَ 

 021ِعنِد آل_عمران  ِمنْ  ُهوَ 

 

 21الل ِه آل_عمران  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ 

 18ران الل ِه آل_عم ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ 

 18الل ِه آل_عمران  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ 

 29الل هَ آل_عمران  فَِإن   تََول ْوا

 22الل هَ آل_عمران  فَِإن   تََول ْوا

 

 11ثُم  آل_عمران  اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ 

 020ثُم  آل_عمران  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ 

 

 2فِيِه آل_عمران  َرْيبَ  ال   ِليَْومٍ 

 91فِيِه آل_عمران  بَ َريْ  ال   ِليَْومٍ 
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 011اْلَجْمعَاِن آل_عمران  اْلتَقَى يَْومَ 

 022اْلَجْمعَاِن آل_عمران  اْلتَقَى يَْومَ 

 

 النساء

 

 41َعِظيًما النساء  أَْجًرا ل ُدْنهُ  ِمن َويُْؤتِ 

ن ألَتَْينَاُهم  21َعِظيًما النساء  أَْجًرا ل ُدن ا م ِ

 

 10ِحْذَرُكْم النساء  ُخذُوا

 019ِحْذَرُكْم النساء  واَوُخذُ 

 

 019ِحْذَرُهْم النساء  َوْليَأُْخذُوا

 

 82َحْيُث النساء  َواْقتُلُوُهمْ  فَُخذُوُهمْ 

 20َحْيُث النساء  َواْقتُلُوُهمْ  فَُخذُوُهمْ 

 

 092الل هُ النساء  َوَكانَ  األَْرِض 

 020الل هُ النساء  َوَكانَ  األَْرِض 

 

 21ُم النساء َجَهن   َمأَْواُهمْ  فَأُولَئِكَ 

 090َجَهن ُم النساء  َمأَْواُهمْ  أُولَئِكَ 

 

 99إِن هُ النساء  َسلَفَ  قَدْ  َما إِال  

 92إِن  النساء  َسلَفَ  قَدْ  َما إِال  

 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا َءاَمنُوا َوال ِذينَ   11أَبًَدا النساء  يَهافِ  َخاِلِدينَ  األَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمن تَْجِري َجن اتٍ  َسنُْدِخلُُهمْ  الص 

 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا َءاَمنُوا َوال ِذينَ   099أَبًَدا النساء  فِيَها َخاِلِدينَ  األَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمن تَْجِري َجن اتٍ  َسنُْدِخلُُهمْ  الص 

 

 24لَُهُم النساء  َواْستَْغفَرَ  الل هَ 

 021لَُهْم النساء  ِليَْغِفرَ  الل هُ 

 028لَُهْم النساء  ْغِفرَ ِليَ  الل هُ 

 

 002بَِعيًدا)*(إِن النساء  َضالاَلً  َضل   فَقَدْ  بِالل هِ 

 021بَِعيًدا)*(إِن  النساء  َضالاَلً  َضلُّوا قَدْ  الل هِ 

 

 22الل هُ النساء  َوَكانَ  الل هُ 

 29الل هُ النساء  َوَكانَ  الل هِ 

 011الل هُ النساء  َوَكانَ  الل هِ 
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 19لَهُ النساء  تَِجدَ  لَنفَ  الل هُ 

 88لَهُ النساء  تَِجدَ  فَلَن الل هُ 

 042لَهُ النساء  تَِجدَ  فَلَن الل هُ 

 

 092الل هُ النساء  َوَكانَ  األَْرِض  فِي َوَما الس َماَواتِ  فِي َما َوِلل هِ 

 020الل هُ النساء  َوَكانَ  األَْرِض  فِي َوَما الس َماَواتِ  فِي َما ِلل هِ 

 

 89لََوَجُدوا النساء  الل هِ 

 001يَِجِد النساء  الل هَ 

 011يَِجْد النساء  الل هِ 

 

 89فِيِه النساء  لََوَجُدوا الل هِ 

 011فِي النساء  يَِجدْ  الل هِ 

 

 9أَْمَواِلُكْم النساء  إِلَى

 2أَْمَوالَُهْم النساء  إِلَْيِهمْ 

 2أَْمَوالَُهْم النساء  إِلَْيِهمْ 

 

 12نُكْم النساء مِ  األَْمرِ 

 82ِمْنُهْم النساء  األَْمرِ 

 

 021ثُم  النساء  َكفَُروا ثُم   َءاَمنُوا

 021ثُم  النساء  َكفَُروا ثُم   َءاَمنُوا

 

 10َسبِيالً النساء  َءاَمنُوا

 040َسبِيالً النساء  اْلُمْؤِمنِينَ 

 

ا النساء  َكانَ  الل هَ  إِن    42َعفُوًّ

ا النساء  َكانَ  الل هَ  فَِإن    042َعفُوًّ

 

 22َكاَن النساء  َمن يُِحبُّ  الَ  الل هَ  إِن  

 011َكاَن النساء  َمن يُِحبُّ  الَ  الل هَ  إِن  

 

 48فَقَد النساء  بِالل هِ  يُْشِركْ  َوَمن يََشاءُ  ِلَمن ذَِلكَ  ُدونَ  َما َويَْغِفرُ  بِهِ  يُْشَركَ  أَن يَْغِفرُ  الَ  الل هَ  إِن  

 002فَقَد النساء  بِالل هِ  يُْشِركْ  َوَمن يََشاءُ  ِلَمن ذَِلكَ  ُدونَ  َما َويَْغِفرُ  بِهِ  يُْشَركَ  أَن يَْغِفرُ  الَ  الل هَ  إِن  

 

 020الس َماَواِت النساء  فِي َما ِلل هِ  فَِإن   تَْكفُُروا َوإِن

 011الس َماَواِت النساء  فِي َما ِلل هِ  فَِإن   تَْكفُُروا َوإِن

 

 098اْمَرأَة  النساء  َوإِنِ 
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ا النساء  إِنِ   012اْمُرؤ 

 

 22َعِليًما)*(إِن  النساء  بِِهمْ 

 091َعِليًما)*(َوإِِن النساء  بِهِ 

 

 18بَِصيًرا)*(يَاأَيَُّها النساء 

 024بَِصيًرا)*(يَاأَيَُّها النساء 

 

 002بَِعيًدا)*(إِن النساء 

 022بَِعيًدا)*(إِن  النساء 

 021النساء  بَِعيًدا)*(إِن  

 

 00َكانَْت النساء  َوإِن تََركَ  َما ثُلُثَا

ا الثُّلُثَانِ   012َكانُوا النساء  َوإِن تََركَ  ِمم 

 

 01ِمن النساء  يَتُوبُونَ  ثُم  

 1لَُكْم النساء  الل هُ  َجعَلَ 

 21لَُكْم النساء  الل هُ  َجعَلَ 

 

 11ل ُدنَك النساء  ِمن ل نَا َواْجعَل

 11ل ُدنَك النساء  ِمن ال نَ  َواْجعَل

 

ْؤِمنٍَة النساء  َرقَبَةٍ  فَتَْحِريرُ   29مُّ

ْؤِمنٍَة النساء  َرقَبَةٍ  فَتَْحِريرُ   29مُّ

ْؤِمنٍَة النساء  َرقَبَةٍ  َوتَْحِريرُ   29مُّ

 

نْ  َحَكًما  21أَْهِلِه النساء  م ِ

نْ  َوَحَكًما  21أَْهِلَها النساء  م ِ

 

 92بِِهن  النساء  َدَخْلتُم

 92بِِهن  النساء  َخْلتُمدَ 

 

 18اْلَمْوُت النساء  يُْدِرككُّمُ 

 011اْلَمْوُت النساء  يُْدِرْكهُ 

 

 2أَْمَوالَُهْم النساء  إِلَْيِهمْ  فَاْدفَعُوا

 2أَْمَوالَُهْم النساء  إِلَْيِهمْ  َدفَْعتُمْ 

 

ْنيَا  24الل ِه النساء  فَِعندَ  الدُّ

ْنيَا  024 الل ِه النساء فَِعندَ  الدُّ
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 00األُنثَيَْيِن النساء  َحظ ِ  ِمثْلُ  ِللذ َكرِ 

 012األُنثَيَْيِن النساء  َحظ ِ  ِمثْلُ  فَِللذ َكرِ 

 

بُعُ  ا الرُّ  09تََرْكَن النساء  ِمم 

بُعُ  ا الرُّ  09تََرْكتُْم النساء  ِمم 

 

َجالِ   11َوالن َِساِء النساء  الر ِ

َجالِ   28َوالن َِساِء النساء  الر ِ

 012َونَِساًء النساء  ِرَجاالً 

 

َجالِ  ا النساء  نَِصيب   ِللر ِ م   1م ِ

َجالِ  ا النساء  نَِصيب   ِللر ِ م   29م ِ

 

َل النساء  ال ِذي َواْلِكتَابِ  َوَرُسوِلهِ   022نَز 

 022أَنَزَل النساء  ال ِذي َواْلِكتَابِ  َرُسوِلهِ 

 

 10َسبِيالً)*(أُولَئَِك النساء 

 011لنساء َسبِيالً)*(أُولَئَِك ا

 28َسبِيالً)*(فَأُولَئَِك النساء 

 

 18َءاَمنُوا النساء  ال ِذينَ  بَِصيًرا)*(يَاأَيَُّها َسِميعًا

 024َءاَمنُوا النساء  ال ِذينَ  بَِصيًرا)*(يَاأَيَُّها َسِميعًا

 

 12فَِمن النساء  َسي ِئَةٍ 

 048ِمَن النساء  بِالسُّوءِ 

 

 14ء أَْجًرا النسا نُْؤتِيهِ  فََسْوفَ 

 004أَْجًرا النساء  نُْؤتِيهِ  فََسْوفَ 

 019أُُجوَرُهْم النساء  يُْؤتِيِهمْ  َسْوفَ 

 

 14َعِظيًما النساء  أَْجًرا نُْؤتِيهِ  فََسْوفَ 

 004َعِظيًما النساء  أَْجًرا نُْؤتِيهِ  فََسْوفَ 

 

 21نَاًرا النساء  نُْصِليهِ  فََسْوفَ 

 12نَاًرا النساء  نُْصِليِهمْ  َسْوفَ 

 

 019فَْلتَقُْم النساء  الَةَ الص  

 049قَاُموا النساء  الص الَةِ 
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َجالِ  ِمنَ  َواْلُمْستَْضعَِفينَ   11َواْلِوْلَداِن النساء  َوالن َِساءِ  الر ِ

َجالِ  ِمنَ  اْلُمْستَْضعَِفينَ   28َواْلِوْلَداِن النساء  َوالن َِساءِ  الر ِ

 

 21بَِعيًدا النساء  َضالاَلً  يُِضل ُهمْ 

 002بَِعيًدا النساء  َضالاَلً  َضل  

 022بَِعيًدا النساء  َضالاَلً  َضل  

 021بَِعيًدا النساء  َضالاَلً  َضلُّوا

 

 2لَُكم النساء  َطابَ 

 4لَُكْم النساء  ِطْبنَ 

 

ِهينًا)*(َوال ِذيَن النساء  َعذَابًا ِلْلَكافِِرينَ  َوأَْعتَْدنَا  21مُّ

ِهينًا)*(َوال ِذيَن النساء  َعذَابًا ِلْلَكافِِرينَ  َوأَْعتَْدنَا  010مُّ

 

 18إِن  النساء  بِاْلعَْدلِ 

 021َوإِن النساء  تَْعِدلُوا

 

 94َحِكيًما)*(َوَمن النساء  َعِليًما

 29َحِكيًما)*(َوَمن النساء  َعِليًما

 000َحِكيًما)*(َوَمن النساء  َعِليًما

 

 92َوَحالَئُِل النساء  َعلَْيُكمْ 

 94النساء  َوأُِحل   َعلَْيُكمْ 

 

 24َسبِيالً النساء  َعلَْيِهن  

 21َسبِيالً النساء  َعلَْيِهمْ 

 

بِينًا النساء  ُسْلَطانًا َعلَْيِهمْ   20مُّ

بِينًا النساء  ُسْلَطانًا َعلَْيُكمْ   044مُّ

 

 

 091اْلِكتَاِب النساء  فِي َعلَْيُكمْ 

 041اْلِكتَاِب النساء  فِي َعلَْيُكمْ 

 

 012ساء فِي الن يُْفتِيُكمْ 

 091فِيِهن  النساء  يُْفتِيُكمْ 

 

لَ   21اْلُمَجاِهِديَن النساء  الل هُ  فَض 

لَ   21اْلُمَجاِهِديَن النساء  الل هُ  َوفَض 
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 2اْليَتَاَمى النساء  فِي

 091يَتَاَمى النساء  فِي

 

 29ُمْؤِمنًا النساء  يَْقتُلَ 

 22ُمْؤِمنًا النساء  يَْقتُلْ 

 29ساء ُمْؤِمنًا الن قَتَلَ 

 

 002بَِعيًدا)*(إِن النساء  َضالاَلً  َضل   فَقَدْ 

 022بَِعيًدا)*(إِن  النساء  َضالاَلً  َضل   فَقَدْ 

 021بَِعيًدا)*(إِن  النساء  َضالاَلً  َضلُّوا قَدْ 

 

 091فِيِهن  النساء  يُْفتِيُكمْ  الل هُ  قُلِ 

 012فِي النساء  يُْفتِيُكمْ  الل هُ  قُلِ 

 

ْعُروفًا النساء  قَْوالً  مْ لَهُ  َوقُولُوا  1م 

ْعُروفًا النساء  قَْوالً  لَُهمْ  َوقُولُوا  8م 

 

يثَاق  النساء  َوبَْينَُهم بَْينَُكمْ  قَْومٍ   21م ِ

يثَاق  النساء  َوبَْينَُهم بَْينَُكمْ  قَْومٍ   29م ِ

 

 9ِخْفتُْم النساء  َكبِيًرا)*(َوإِنْ 

 24ِخْفتُْم النساء  َكبِيًرا)*(َوإِنْ 

 

 42قَِليالً النساء  إِال   يُْؤِمنُونَ  فاَلَ  ُكْفِرِهمْ بِ 

 011قَِليالً النساء  إِال   يُْؤِمنُونَ  فاَلَ  بُِكْفِرِهمْ 

 

ْنُهَما َواِحدٍ  ِلُكل ِ   00السُُّدُس النساء  م ِ

ْنُهَما َواِحدٍ  فَِلُكل ِ   09السُُّدُس النساء  م ِ

 

 024َسِميعًا النساء  الل هُ  َوَكانَ 

 048َسِميعًا النساء  الل هُ  َوَكانَ 

 

 29َحِكيًما)*(َوَمن النساء  َعِليًما الل هُ  َوَكانَ 

 000َحِكيًما)*(َوَمن النساء  َعِليًما الل هُ  َوَكانَ 

 

 09َولَد  النساء  ل ُكمْ  يَُكن

 09َولَد  النساء  لَُكمْ  َكانَ 

 

 82أَْوِليَاَء النساء  ِمْنُهمْ  تَت ِخذُوا فاَلَ 

 82َوِليًّا النساء  ِمْنُهمْ  ِخذُواتَت   َوالَ 
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 042َهُؤالَِء النساء  إِلَى الَ 

 042َهُؤالَِء النساء  إِلَى َوالَ 

 

 21الس لََم النساء  إِلَْيُكمُ  َوأَْلقَْوا

 24الس الََم النساء  إِلَْيُكمُ  أَْلقَى

 20الس لََم النساء  إِلَْيُكمُ  َويُْلقُوا

 

 021الل هُ النساء  يَُكنِ  لَمْ 

 028الل هُ النساء  يَُكنِ  لَمْ 

 

 00إِْخَوة  النساء  لَهُ 

 09أَخ  النساء  َولَهُ 

 012أُْخت  النساء  َولَهُ 

 

 021ِليَْهِديَُهْم النساء  َوالَ  لَُهمْ 

 028ِليَْهِديَُهْم النساء  َوالَ  لَُهمْ 

 

 00الن ِْصُف النساء  فَلََها

 012نِْصُف النساء  فَلََها

 

 010ساء َولَد  الن لَهُ 

 012َولَد  النساء  لَهُ 

 

 010ل هُ النساء  َولَد   لَهُ 

 012َولَهُ النساء  َولَد   لَهُ 

 

 00َوإِن النساء  تََركَ  َما

ا  00إِن النساء  تََركَ  ِمم 

ا  012َوإِن النساء  تََركَ  ِمم 

ا  09إِن النساء  تََرْكتُمْ  ِمم 

 

 00َكانَْت النساء  َوإِن تََركَ  َما

ا  00َكاَن النساء  إِن كَ تَرَ  ِمم 

ا  012َكانُوا النساء  َوإِن تََركَ  ِمم 

 

ا  09َدْيٍن النساء  أَوْ  بَِها يُوِصينَ  َوِصي ةٍ  بَْعدِ  ِمنْ  تََرْكنَ  ِمم 

ا  09َدْيٍن النساء  أَوْ  بَِها تُوُصونَ  َوِصي ةٍ  بَْعدِ  ِمنْ  تََرْكتُمْ  ِمم 

 

ا  1وَن النساء َواألَْقَربُ  اْلَواِلَدانِ  تََركَ  ِمم 
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ا  1َواألَْقَربُوَن النساء  اْلَواِلَدانِ  تََركَ  ِمم 

ا  22َواألَْقَربُوَن النساء  اْلَواِلَدانِ  تََركَ  ِمم 

 

لَ  َما  29الل هُ النساء  فَض 

لَ  بَِما  24الل هُ النساء  فَض 

 

 029ساء َوِكيالً الن بِالل هِ  َوَكفَى األَْرِض  فِي َوَما الس َماَواتِ  فِي َما

 010َوِكيالً النساء  بِالل هِ  َوَكفَى األَْرِض  فِي َوَما الس َماَواتِ  فِي َما

 

 011الل ِه النساء  َرُسولَ  َمْريَمَ  اْبنَ  ِعيَسى اْلَمِسيحَ 

 010الل ِه النساء  َرُسولُ  َمْريَمَ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ 

 

 019َوْليَأُْخذُوا النساء  َمعَكَ 

 019ُخذُوا النساء َوْليَأْ  َمعَكَ 

 

 12لَيَقُولَن  النساء  الل هِ  ِمنَ 

 040قَالُوا النساء  الل هِ  ِمنَ 

 099قِيالً النساء  الل هِ  ِمنَ 

 

 00َدْيٍن النساء  أَوْ  بَِها يُوِصي َوِصي ةٍ  بَْعدِ  ِمن

 09َدْيٍن النساء  أَوْ  بَِها يُوِصينَ  َوِصي ةٍ  بَْعدِ  ِمن

 09َدْيٍن النساء  أَوْ  بَِها وُصونَ تُ  َوِصي ةٍ  بَْعدِ  ِمن

 09َدْيٍن النساء  أَوْ  بَِها يُوَصى َوِصي ةٍ  بَْعدِ  ِمن

 

 99َما النساء  إِال   الن َِساءِ  ِمنَ 

 94َما النساء  إِال   الن َِساءِ  ِمنَ 

 

 81َشفَاَعةً النساء  يَْشفَعْ  َمن

 81َشفَاَعةً النساء  يَْشفَعْ  َوَمن

 

 81ساء أَْصَدُق الن َوَمنْ 

 099أَْصَدُق النساء  َوَمنْ 

 

 81الل ِه النساء  ِمنَ  أَْصَدقُ  َوَمنْ 

 099الل ِه النساء  ِمنَ  أَْصَدقُ  َوَمنْ 

 

 88َسبِيالً النساء  لَهُ  تَِجدَ  فَلَن الل هُ  يُْضِللِ  َوَمن

 042َسبِيالً النساء  لَهُ  تَِجدَ  فَلَن الل هُ  يُْضِللِ  َوَمن

 

 29نًا النساء ُمْؤمِ  قَتَلَ  َوَمن
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 22ُمْؤِمنًا النساء  يَْقتُلْ  َوَمن

 

 29َما النساء  تَتََمن ْوا

 091َوَما النساء  َويَُمن ِيِهمْ 

 

ا النساء  نَِصيب   َوِللن َِساءِ  م   1م ِ

ا النساء  نَِصيب   َوِللن َِساءِ  م   29م ِ

 

ْفُروًضا النساء  نَِصيبًا  1م 

ْفُروًضا النساء  نَِصيبًا  008م 

 

ا يب  نَِص  م   1َواألَْقَربُوَن النساء  اْلَواِلَدانِ  تََركَ  م ِ

ا نَِصيب   م   1َواألَْقَربُوَن النساء  اْلَواِلَدانِ  تََركَ  م ِ

 

 82ال ِذيَن النساء  نَِصيًرا)*(إِال  

 041ال ِذيَن النساء  نَِصيًرا)*(إِال  

 

 09تََرَك النساء  َما نِْصفُ 

 012تََرَك النساء  َما نِْصفُ 

 

 2َما النساء  فَانِكُحوا

 99َما النساء  تَنِكُحوا

 

َسل َمة   َوِديَة    29أَْهِلِه النساء  إِلَى مُّ

َسل َمة   فَِديَة    29أَْهِلِه النساء  إِلَى مُّ

 

 098َكاَن النساء  الل هَ  فَِإن   َوتَت قُوا

 092َكاَن النساء  الل هَ  فَِإن   َوتَت قُوا

 

 12نُكْم النساء مِ  األَْمرِ  َوأُوِلي

 82ِمْنُهْم النساء  األَْمرِ  أُوِلي

 

 المائدة

 

 001َمْريََم المائدة  اْبنَ  يَاِعيَسى الل هُ  قَالَ  إِذْ 

 002َمْريََم المائدة  اْبنَ  يَاِعيَسى الل هُ  قَالَ  َوإِذْ 

 

 001َوإِْذ المائدة  بِِإْذنِي

 001َوإِْذ المائدة  بِِإْذنِي
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 49ِت المائدة ِللسُّحْ  أَك الُونَ 

 29السُّْحَت المائدة  َوأَْكِلِهمُ 

 22السُّْحَت المائدة  َوأَْكِلِهمُ 

 

 29َكانُوا المائدة  َما لَبِئْسَ  السُّْحتَ  َوأَْكِلِهمُ 

 22َكانُوا المائدة  َما لَبِئْسَ  السُّْحتَ  َوأَْكِلِهمُ 

 

 04نََصاَرى المائدة  إِن ا قَالُوا ال ِذينَ 

 89نََصاَرى المائدة  إِن ا قَالُوا ال ِذينَ 

 

 01َءاَمنُوا المائدة  ال ِذينَ  اْلَجِحيِم)*(يَاأَيَُّها أَْصَحابُ  أُولَئِكَ  بِأَيَاتِنَا َوَكذ بُوا َكفَُروا َوال ِذينَ 

 22نُوا المائدة َءامَ  ال ِذينَ  اْلَجِحيِم)*(يَاأَيَُّها أَْصَحابُ  أُولَئِكَ  بِأَيَاتِنَا َوَكذ بُوا َكفَُروا َوال ِذينَ 

 

ا المائدة  َغفُور   الل هَ  ِحيم )*(م   28ر 

ا المائدة  َغفُور   َوالل هُ  ِحيم )*(م   14ر 

 

 90َوالَ المائدة  لَُكمْ  الل هُ 

 81َوالَ المائدة  لَُكمْ  الل هُ 

 

 01َوَما المائدة  َواألَْرِض  الس َماَواتِ  ُمْلكُ  َوِلل هِ 

 08َوَما المائدة  َواألَْرِض  َواتِ الس َما ُمْلكُ  َوِلل هِ 

 091َوَما المائدة  َواألَْرِض  الس َماَواتِ  ُمْلكُ  ِلل هِ 

 

 01بَْينَُهَما المائدة  َوَما َواألَْرِض  الس َماَواتِ  ُمْلكُ  َوِلل هِ 

 08بَْينَُهَما المائدة  َوَما َواألَْرِض  الس َماَواتِ  ُمْلكُ  َوِلل هِ 

 

 48ُكنتُْم المائدة  بَِما فَيُنَب ِئُُكم َجِميعًا عُُكمْ َمْرجِ  الل هِ  إِلَى

 011ُكنتُْم المائدة  بَِما فَيُنَب ِئُُكم َجِميعًا َمْرِجعُُكمْ  الل هِ  إِلَى

 

 012اْلغُيُوِب المائدة  َعال مُ  أَنتَ  إِن كَ 

 002اْلغُيُوِب المائدة  َعال مُ  أَنتَ  إِن كَ 

 

 00ِديَُهْم المائدة أَيْ  إِلَْيُكمْ  يَْبُسُطوا أَن

 98يََدَك المائدة  إِلَي   بََسطتَ  لَئِن

 

 99ن ْدُخلََها المائدة  لَن َوإِن ا

 94ن ْدُخلََها المائدة  لَن إِن ا

 

 01لَُكْم المائدة  يُبَي ِنُ  َرُسولُنَا َجاَءُكمْ  قَدْ  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ 

 02لَُكْم المائدة  يُبَي ِنُ  َرُسولُنَا َجاَءُكمْ  قَدْ  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ 
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 04اْلعََداَوةَ المائدة  بَْينَُهمُ 

 24اْلعََداَوةَ المائدة  بَْينَُهمُ 

 20اْلعََداَوةَ المائدة  بَْينَُكمُ 

 

 04َواْلبَْغَضاَء المائدة  اْلعََداَوةَ  بَْينَُهمُ 

 24َواْلبَْغَضاَء المائدة  اْلعََداَوةَ  بَْينَُهمُ 

 20َواْلبَْغَضاَء المائدة  ةَ اْلعََداوَ  بَْينَُكمُ 

 

 04اْلِقيَاَمِة المائدة  يَْومِ  إِلَى َواْلبَْغَضاءَ  اْلعََداَوةَ  بَْينَُهمُ 

 24اْلِقيَاَمِة المائدة  يَْومِ  إِلَى َواْلبَْغَضاءَ  اْلعََداَوةَ  بَْينَُهمُ 

 

 42فِيَها المائدة  الت ْوَراةُ 

 44فِيَها المائدة  الت ْوَراةَ 

 

 22قَوا المائدة ات   ثُم  

 22ات قَوا المائدة  ثُم  

 

 48أَْهَواَءُهْم المائدة  تَت بِعْ  َوالَ  الل هُ  أَنَزلَ  بَِما بَْينَُهم فَاْحُكم

 42أَْهَواَءُهْم المائدة  تَت بِعْ  َوالَ  الل هُ  أَنَزلَ  بَِما بَْينَُهم اْحُكم

 

ْيِد المائدة  ُمِحل ِي  0الص 

 9وا المائدة فَاْصَطادُ  َحلَْلتُمْ 

 

 4الط ي ِبَاُت المائدة  لَُكمُ  أُِحل  

 1الط ي ِبَاُت المائدة  لَُكمُ  أُِحل  

 

 1َءاَمنُوا المائدة  ال ِذينَ  اْلَخاِسِريَن)*(يَاأَيَُّها

 12َءاَمنُوا المائدة  ال ِذينَ  َخاِسِريَن)*(يَاأَيَُّها

 

ْنُهْم المائدة  َكثِيًرا َوتََرى  29م ِ

 

ْنُهْم المائدة  ثِيًراكَ  تََرى  81م ِ

 

ب انِيُّونَ   44َواألَْحبَاُر المائدة  َوالر 

ب انِيُّونَ   22َواألَْحبَاُر المائدة  الر 

 

ْنُهم َكثِيًرا َولَيَِزيَدن   ا م ِ ب ِكَ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ  م   24َوُكْفًرا المائدة  ُطْغيَانًا ر 

ْنُهم َكثِيًرا َولَيَِزيَدن   ا م ِ ب ِكَ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ  م   28َوُكْفًرا المائدة  ُطْغيَانًا ر 
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اُعونَ   40ِلْلَكِذِب المائدة  َسم 

اُعونَ   49ِلْلَكِذِب المائدة  َسم 

 

ْيدِ   0ُحُرم  المائدة  َوأَنتُمْ  الص 

ْيدَ   21ُحُرم  المائدة  َوأَنتُمْ  الص 

 

 21الس بِيِل المائدة  َسَواءِ  َعن َوأََضلُّ 

 11الس بِيِل المائدة  َسَواءِ  َعن لُّواَوضَ 

 

 19َوَرب ُكْم المائدة  َرب ِي الل هَ  اْعبُُدوا

 001َوَرب ُكْم المائدة  َرب ِي الل هَ  اْعبُُدوا

 

 29َوأَْكِلِهُم المائدة  َواْلعُْدَوانِ 

 81اْلُمْعتَِديَن)*(َوُكلُوا المائدة 

 

 2اْليَْوَم المائدة  فِْسق  

 018)*(يَْوَم المائدة اْلفَاِسِقينَ 

 

 44َونُور  المائدة  ُهًدى فِيَها

 42َونُور  المائدة  ُهًدى فِيهِ 

 

 01الل هَ المائدة  إِن   قَالُوا ال ِذينَ  َكفَرَ  لَقَدْ 

 19الل هَ المائدة  إِن   قَالُوا ال ِذينَ  َكفَرَ  لَقَدْ 

 12الل هَ المائدة  إِن   قَالُوا ال ِذينَ  َكفَرَ  لَقَدْ 

 

 01قُْل المائدة  َمْريَمَ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُهوَ  الل هَ  إِن   قَالُوا ال ِذينَ  َكفَرَ  لَقَدْ 

 19َوقَاَل المائدة  َمْريَمَ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُهوَ  الل هَ  إِن   قَالُوا ال ِذينَ  َكفَرَ  لَقَدْ 

 

ب ِِهْم المائدة  نم ِ  إِلَْيِهم أُنِزلَ  َوَما َواإِلنِجيلَ  الت ْوَراةَ  أَقَاُموا  22ر 

ن إِلَْيُكم أُنِزلَ  َوَما َواإِلنِجيلَ  الت ْوَراةَ  تُِقيُموا ب ُِكْم المائدة  م ِ  28ر 

 

 82إِْطعَاُم المائدة  فََكف اَرتُهُ 

 21َطعَاُم المائدة  َكف اَرة  

 

 09َجن اٍت المائدة  َوألُْدِخلَن ُكمْ  َسي ِئَاتِِكمْ  َعْنُكمْ  ألَُكف َِرن  

 11أَنفُُسُهُم المائدة  تَْهَوى الَ  بَِما َرُسول   َجاَءُهمْ  ُكل َما

 

 92اْلقَْوِم المائدة  َعلَى تَأْسَ  فاَلَ 

 28اْلقَْوِم المائدة  َعلَى تَأْسَ  فاَلَ 
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 9قَْوٍم المائدة  َشنَئَانُ  يَْجِرَمن ُكمْ  َوالَ 

 8قَْوٍم المائدة  َشنَئَانُ  يَْجِرَمن ُكمْ  َوالَ 

 

 21تُْفِلُحوَن)*(إِن  المائدة  ُكمْ لَعَل  

 21تُْفِلُحوَن)*(إِن َما المائدة  لَعَل ُكمْ 

 

 44يَْحُكم المائدة  لَمْ 

 41يَْحُكم المائدة  لَمْ 

 41يَْحُكم المائدة  لَمْ 

 

 94َداُموا المائدة  َما

 22ُدْمتُْم المائدة  َما

 

 94فِيَها المائدة  َداُموا َما

 001ائدة فِيِهْم الم ُدْمتُ  َما

 

 2الل هُ المائدة  يُِريدُ  َما

 40الل هُ المائدة  يُِردِ  لَمْ 

 

 22ِمْنُهْم المائدة  تُقُب ِلَ  َما

 91ِمَن المائدة  يُتَقَب لْ  َولَمْ 

 

 

 01اْبَن المائدة  اْلَمِسيحَ 

 19يَابَنِي المائدة  اْلَمِسيحُ 

 

 04قَالُوا المائدة  ال ِذينَ  َوِمنَ 

 40الُوا المائدة قَ  ال ِذينَ  ِمنَ 

 

 44ُهُم المائدة  فَأُولَئِكَ  الل هُ  أَنَزلَ  بَِما يَْحُكم ل مْ  َوَمن

 41ُهُم المائدة  فَأُولَئِكَ  الل هُ  أَنَزلَ  بَِما يَْحُكم ل مْ  َوَمن

 41ُهُم المائدة  فَأُولَئِكَ  الل هُ  أَنَزلَ  بَِما يَْحُكم ل مْ  َوَمن

 

 41مائدة أَنَزَل ال بَِما اإِلنِجيلِ 

 22أُنِزَل المائدة  َوَما َواإِلنِجيلَ 

 28أُنِزَل المائدة  َوَما َواإِلنِجيلَ 

 

لَ  نَ  َمائَِدةً  َعلَْينَا يُنَز ِ  009الس َماِء المائدة  م ِ

نَ  َمائَِدةً  َعلَْينَا أَنِزلْ   004الس َماِء المائدة  م ِ
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ا َحظًّا َونَُسوا م  ُروا م ِ  02بِِه المائدة  ذُك ِ

ا َحظًّا ُسوافَنَ  م  ُروا م ِ  04بِِه المائدة  ذُك ِ

 

 11َولَِعبًا المائدة  ُهُزًوا

 18َولَِعبًا المائدة  ُهُزًوا

 

 20أَِخيِه المائدة  َسْوَءةَ  يَُواِري

 20أَِخي المائدة  َسْوَءةَ  فَأَُواِريَ 

 

 

ْؤِمنِيَن المائدة  ُكنتُم إِن الل هَ  َوات قُوا  11مُّ

ْؤِمنِيَن المائدة  ُكنتُم نإِ  الل هَ  ات قُوا  009مُّ

 

َءاَمنُوا المائدة  ات قَوا  22و 

َءاَمنُوا المائدة  ات قَوا  22و 

 

 11َءاَمنُوا المائدة  َوال ِذينَ  َوَرُسولُهُ  الل هُ  َوِليُُّكمُ 

 12َءاَمنُوا المائدة  َوال ِذينَ  َوَرُسولَهُ  الل هَ  يَتََول  

 

 األنعام

 

 018َرب َِك األنعام  َءايَاتِ  بَْعضُ  يَأْتِيَ 

 018َرب َِك األنعام  َءايَاتِ  بَْعضُ  يَأْتِي

 

ا فَُكلُوا  008َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

ا تَأُْكلُوا  002َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

ا فَُكلُوا  008َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

ا لُواتَأْكُ   002َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

 

 09يُْؤِمنُوَن األنعام  الَ  فَُهمْ  أَنفَُسُهمْ  َخِسُروا ال ِذينَ 

 91يُْؤِمنُوَن األنعام  الَ  فَُهمْ  أَنفَُسُهمْ  َخِسُروا ال ِذينَ 

 

 82َعِليم  األنعام  َحِكيم   َرب كَ  إِن  

 098األنعام  َعِليم   َحِكيم   َرب كَ  إِن  

 

ْيتَةً األنعام  يَُكن َوإِن  022م 

 041َمْيتَةً األنعام  يَُكونَ  أَن

 

 11َرب ِي األنعام  َهذَا قَالَ  بَاِزًغا

 18َرب ِي األنعام  َهذَا قَالَ  بَاِزَغةً 
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 21ُكنتُْم األنعام  بَِما يُنَب ِئُُكم ثُم  

 012َكانُوا األنعام  بَِما يُنَب ِئُُهم ثُم  

 

 22أَثَْمَر األنعام  إِذَا ِرهِ ثَمَ 

 040أَثَْمَر األنعام  إِذَا ثََمِرهِ 

 

مَ  َءالذ َكَرْينِ  قُلْ  اثْنَْينِ  ا األُنثَيَْينِ  أَمِ  َحر   042األُنثَيَْيِن األنعام  أَْرَحامُ  َعلَْيهِ  اْشتََملَتْ  أَم 

مَ  َءالذ َكَرْينِ  قُلْ  اثْنَْينِ  ا األُنثَيَْينِ  أَمِ  َحر   044األُنثَيَْيِن األنعام  أَْرَحامُ  َعلَْيهِ  اْشتََملَتْ  أَم 

 

 042َوِمَن األنعام  اثْنَْينِ 

 044َوِمَن األنعام  اثْنَْينِ 

 

 12َويَْوَم األنعام  بِاْلَحق ِ 

 040يَْوَم األنعام  َحق هُ 

 

 81تُْشِرُكوَن األنعام  َما أََخافُ 

 80أَْشَرْكتُْم األنعام  َما أََخافُ 

 

 012َوُهَو األنعام  األَْبَصارُ  هُ تُْدِركُ 

 012َوُهَو األنعام  األَْبَصارَ  يُْدِركُ 

 

َم األنعام  َءالذ َكَرْينِ   042َحر 

َم األنعام  َءالذ َكَرْينِ   044َحر 

 

اُكم ذَِلُكمْ   010لَعَل ُكْم األنعام  بِهِ  َوص 

اُكم ذَِلُكمْ   019لَعَل ُكْم األنعام  بِهِ  َوص 

 012لَعَل ُكْم األنعام  بِهِ  اُكمَوص   ذَِلُكمْ 

 

 0يَْعِدلُوَن األنعام  بَِرب ِِهمْ 

 011يَْعِدلُوَن األنعام  بَِرب ِِهمْ 

 

 042األُنثَيَْيِن األنعام  أَْرَحامُ 

 044األُنثَيَْيِن األنعام  أَْرَحامُ 

 

ْيتُونَ  انَ  َوالز  م   22ُمتََشابٍِه األنعام  َوَغْيرَ  ُمْشتَبًِها َوالرُّ

ْيتُونَ وَ  انَ  الز  م   040ُمتََشابٍِه األنعام  َوَغْيرَ  ُمتََشابًِها َوالرُّ

 

 40تُْشِرُكوَن)*(َولَقَْد األنعام 

 24لَقَد األنعام  ُشَرَكاُؤا
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 012أَْشَرُكوا األنعام  َما الل هُ  َشاءَ  اْلُمْشِرِكيَن)*(َولَوْ 

 048أَْشَرْكنَا األنعام  َما الل هُ  َشاءَ  لَوْ  أَْشَرُكوا

 

 011َعْنَها األنعام  َوَصَدفَ 

 011َعْن األنعام  يَْصِدفُونَ 

 

ْحَمةَ األنعام  نَْفِسهِ  َعلَى  09الر 

ْحَمةَ األنعام  نَْفِسهِ  َعلَى  14الر 

 

 11بِِه األنعام  تَْستَْعِجلُونَ  َما ِعنِدي

 18بِِه األنعام  تَْستَْعِجلُونَ  َما ِعنِدي

 

ْلنَا األنعام  قَدْ   21فَص 

ْلنَا األنعام  دْ قَ   28فَص 

ْلنَا األنعام  قَدْ   092فَص 

َل األنعام  َوقَدْ   002فَص 

 

ْلنَا قَدْ   21ِلقَْوٍم األنعام  األَيَاتِ  فَص 

ْلنَا قَدْ   28ِلقَْوٍم األنعام  األَيَاتِ  فَص 

ْلنَا قَدْ   092ِلقَْوٍم األنعام  األَيَاتِ  فَص 

 

 9أََجالً األنعام  قََضى

 21أََجل  األنعام  ِليُْقَضى

 

 042َءالذ َكَرْيِن األنعام  قُلْ 

 044َءالذ َكَرْيِن األنعام  قُلْ 

 

 41الل ِه األنعام  َعذَابُ  أَتَاُكمْ  إِنْ  أََرَءْيتَُكمْ  قُلْ 

 41الل ِه األنعام  َعذَابُ  أَتَاُكمْ  إِنْ  أََرَءْيتَُكمْ  قُلْ 

 

 12َرب ِي األنعام  َهذَا قَالَ 

 11ي األنعام َرب ِ  َهذَا قَالَ 

 18َرب ِي األنعام  َهذَا قَالَ 

 

ا َرب ِي َهذَا قَالَ   12قَاَل األنعام  أَفَلَ  فَلَم 

ا َرب ِي َهذَا قَالَ   11قَاَل األنعام  أَفَلَ  فَلَم 

 

 04إِن ِي األنعام  اْلُمْشِرِكيَن)*(قُلْ  ِمنَ  تَُكونَن  

 020إِن  األنعام  اْلُمْشِرِكيَن)*(قُلْ  ِمنَ  َكانَ 
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 090َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  لَمْ 

 090َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  لَمْ 

 

 090َوإِن هُ األنعام  َعلَْيهِ  الل هِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  لَمْ 

 090َوإِن هُ األنعام  َعلَْيهِ  الل هِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  لَمْ 

 

ا  18قَاَل األنعام  أَفَلَتْ  فَلَم 

ا  12قَاَل األنعام  أَفَلَ  فَلَم 

ا  11قَاَل األنعام  أَفَلَ  فَلَم 

 

ْلنَا األنعام  أَن نَا َولَوْ   000نَز 

 011أُنِزَل األنعام  أَن ا لَوْ 

 

ا  008َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

ا  002َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

ا  008َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

 

ا  002َعلَْيِه األنعام  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

 

ا  008إِن األنعام  َعلَْيهِ  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

ا  008إِن األنعام  َعلَْيهِ  الل هِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم 

 

 80َوالَ األنعام  أَْشَرْكتُمْ  َما

 048َوالَ األنعام  أَْشَرْكنَا َما

 

 044اْلبَقَِر األنعام  َوِمنَ 

 042اْلبَقَِر األنعام  َوِمنَ 

 

 19ِحَسابِِهم األنعام  ِمنْ 

 22ِحَسابِِهم األنعام  ِمنْ 

 19ِحَسابَِك األنعام  ِمنْ 

 

ن ِحَسابِِهم ِمنْ   19َشْيٍء األنعام  م ِ

ن ِحَسابِِهم ِمنْ   22َشْيٍء األنعام  م ِ

 

فُ  َكْيفَ  انُظرْ   42نعام األَيَاِت األ نَُصر ِ

فُ  َكْيفَ  انُظرْ   21األَيَاِت األنعام  نَُصر ِ

 

 29ُمبَاَرك  األنعام  أَنَزْلنَاهُ  ِكتَاب   َوَهذَا
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 011ُمبَاَرك  األنعام  أَنَزْلنَاهُ  ِكتَاب   َوَهذَا

 

 028أَْنعَام  األنعام  َهِذهِ 

 022األَْنعَاِم األنعام  َهِذهِ 

 

 08نعام ِعبَاِدِه األ فَْوقَ  اْلقَاِهرُ  َوُهوَ 

 20ِعبَاِدِه األنعام  فَْوقَ  اْلقَاِهرُ  َوُهوَ 

 

 األعراف

 

 082َصاِلًحا األعراف  َءاتَْيتَنَا

 021َصاِلًحا األعراف  َءاتَاُهَما

 

 22الل ِه األعراف  َءاالَءَ 

 14الل ِه األعراف  َءاالَءَ 

 

 22َعْنَها األعراف  َواْستَْكبَُروا بِأَيَاتِنَا َكذ بُوا َوال ِذينَ 

 41َعْنَها األعراف  َواْستَْكبَُروا بِأَيَاتِنَا َكذ بُوا ال ِذينَ 

 

 11إِن  األعراف  قَالُوا الل هُ 

 028إِن ُكْم األعراف  قَالَ  َءاِلَهة  

 

ة    012يَْعِدلُوَن األعراف  َوبِهِ  بِاْلَحق ِ  يَْهُدونَ  أُم 

ة    080راف يَْعِدلُوَن األع َوبِهِ  بِاْلَحق ِ  يَْهُدونَ  أُم 

 

 21بَأُْسنَا األعراف  يَأْتِيَُهم أَن اْلقَُرى أَْهلُ  أَفَأَِمنَ 

 

 28بَأُْسنَا األعراف  يَأْتِيَُهم أَن اْلقَُرى أَْهلُ  أَِمنَ 

 

 22الل ِه األعراف  َمْكرَ  أَفَأَِمنُوا

 22الل ِه األعراف  َمْكرَ  يَأَْمنُ 

 

 042َسبِيَل األعراف  يََرْوا َوإِن

 042َسبِيَل األعراف  ايََروْ  َوإِن

 

 022َغافِِليَن األعراف  َعْنَها َوَكانُوا بِأَيَاتِنَا َكذ بُوا بِأَن ُهمْ 

 042َغافِِليَن األعراف  َعْنَها َوَكانُوا بِأَيَاتِنَا َكذ بُوا بِأَن ُهمْ 

 

 011اْلَحق  األعراف  إِال   الل هِ  َعلَى أَقُولَ  ال   أَن

 022اْلَحق  األعراف  إِال   الل هِ  لَىعَ  يَقُولُوا ال   أَن
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 021لَُهْم األعراف  أَمْ  بَِها

 021لَُهْم األعراف  أَمْ  بَِها

 021لَُهْم األعراف  أَمْ  بَِها

 

 012َولَُهْم األعراف  بَِها

 012َولَُهْم األعراف  بَِها

 

 4بَيَاتًا األعراف  بَأُْسنَا

 21بَيَاتًا األعراف  بَأُْسنَا

 

 29لَُكْم األعراف  َوأَنَصحُ  َرب ِي ِرَساالَتِ  ُكمْ أُبَل ِغُ 

 22لَُكْم األعراف  َونََصْحتُ  َرب ِي ِرَساالَتِ  أَْبلَْغتُُكمْ 

 12لَُكْم األعراف  َونََصْحتُ  َرب ِي ِرَسالَةَ  أَْبلَْغتُُكمْ 

 

ا األعراف  بَنِي  024إِْسَراِءيَل)*(فَلَم 

 021بَِما األعراف  إِْسَراِءيلَ  بَنِي

 

 012َوبِِه األعراف  اْلَحق ِ بِ 

 080َوبِِه األعراف  بِاْلَحق ِ 

 

 22بَْعِد األعراف  ِمن ُخلَفَاءَ  َجعَلَُكمْ  إِذْ  َواْذُكُروا

 14بَْعِد األعراف  ِمن ُخلَفَاءَ  َجعَلَُكمْ  إِذْ  َواْذُكُروا

 

 22َءاالََء األعراف  فَاْذُكُروا

 14َءاالََء األعراف  فَاْذُكُروا

 

 22الل ِه األعراف  َءاالَءَ  افَاْذُكُرو

 14الل ِه األعراف  َءاالَءَ  فَاْذُكُروا

 

 44فََهْل األعراف  َحقًّا َربُّنَا

 12فََهل األعراف  بِاْلَحق ِ  َرب ِنَا

 

ن َرُسول   ِ األعراف  م ِ ب   20ر 

ن َرُسول   ِ األعراف  م ِ ب   21ر 

ن َرُسول   ِ األعراف  م ِ ب   014ر 

ن ُمْرَسل   ب ِ  م ِ  11ِه األعراف ر 

 

ن َرُسول   ب ِ  م ِ  20اْلعَالَِميَن األعراف  ر 

ن َرُسول   ب ِ  م ِ  21اْلعَالَِميَن األعراف  ر 
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ن َرُسول   ب ِ  م ِ  014اْلعَالَِميَن األعراف  ر 

 

ُسولَ  ي   الن بِي   الر   011ال ِذي األعراف  األُم ِ

ِ  َوَرُسوِلهِ  ِ  الن بِي  ي   018ال ِذي األعراف  األُم ِ

 

 42أَن األعراف  اْلَجن ةِ  أَْصَحابَ 

 11أَن األعراف  اْلَجن ةِ  أَْصَحابَ 

 

 018ُهُم األعراف  فَأُولَئِكَ  يُْضِللْ 

 012ُهُم األعراف  أُولَئِكَ  أََضلُّ 

 

ن ِذْكر   َجاَءُكمْ  أَن أََوَعِجْبتُمْ  ب ُِكمْ  م ِ نُكمْ  َرُجلٍ  َعلَى ر   22ِليُنِذَرُكْم األعراف  م ِ

ن ِذْكر   َجاَءُكمْ  أَن ِجْبتُمْ أََوعَ  ب ُِكمْ  م ِ نُكمْ  َرُجلٍ  َعلَى ر   22ِليُنِذَرُكْم األعراف  م ِ

 

 11اْلُمْعتَِديَن)*(َوالَ األعراف 

 011َوالَ األعراف  األَْعَداءَ 

 

 42يَْعِرفُوَن األعراف  ِرَجال   األَْعَرافِ 

 48يَْعِرفُونَُهم األعراف  ِرَجاالً  األَْعَرافِ 

 

ْجُز األعراف  ِهمُ َعلَيْ   024الر ِ

 029ِرْجًزا األعراف  َعلَْيِهمْ 

 

 020أَْكثََرُهْم األعراف  َولَِكن   الل هِ  ِعندَ 

 081أَْكثََر األعراف  َولَِكن   الل هِ  ِعندَ 

 

 92َمْسِجٍد األعراف  ُكل ِ  ِعندَ 

 20َمْسِجٍد األعراف  ُكل ِ  ِعندَ 

 

 22َوأَن األعراف  اْلَحق ِ  بِغَْيرِ 

 042َوإِن األعراف  اْلَحق ِ  غَْيرِ بِ 

 

 98قَالُوا األعراف  فَاِحَشةً 

 98أَتَقُولُوَن األعراف  بِاْلفَْحَشاءِ 

 

 22تُْفِلُحوَن)*(قَالُوا األعراف 

 011اْلُمْفِلُحوَن)*(قُْل األعراف 

 

 091نَِساَءُهْم األعراف  َونَْستَْحيِ  أَْبنَاَءُهمْ  َسنُقَت ِلُ 

 040نَِساَءُكْم األعراف  َويَْستَْحيُونَ  َءُكمْ أَْبنَا يُقَت ِلُونَ 
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ِ األعراف  َرب ِنَا ُرُسلُ  َجاَءتْ  لَقَدْ   42بِاْلَحق 

ِ األعراف  َرب ِنَا ُرُسلُ  َجاَءتْ  قَدْ   12بِاْلَحق 

 

نْ  لَُكم َما الل هَ  اْعبُُدوا يَاقَْومِ  قَالَ  ن بَي ِنَة   َجاَءتُْكم قَدْ  َغْيُرهُ  إِلَهٍ  م ِ ب ِ  م ِ  12ُكْم األعراف ر 

نْ  لَُكم َما الل هَ  اْعبُُدوا يَاقَْومِ  قَالَ  ن بَي ِنَة   َجاَءتُْكم قَدْ  َغْيُرهُ  إِلَهٍ  م ِ ب ُِكْم األعراف  م ِ  81ر 

 

 22إِن ا األعراف  قَْوِمهِ  ِمن َكفَُروا ال ِذينَ  اْلَملُ  قَالَ 

 21األعراف  لَئِنِ  قَْوِمهِ  ِمن َكفَُروا ال ِذينَ  اْلَملُ  َوقَالَ 

 

 012فِْرَعْوَن األعراف  قَْومِ  ِمن اْلَملُ  قَالَ 

 091فِْرَعْوَن األعراف  قَْومِ  ِمن اْلَملُ  َوقَالَ 

 

ْجَز األعراف  َعن ا َكَشْفتَ   024الر ِ

ْجَز األعراف  َعْنُهمُ  َكَشْفنَا  021الر ِ

 

 1َظاِلِميَن)*(فَلَنَْسئَلَن  األعراف  ُكن ا

 029وَن)*(َوْسئَْلُهْم األعراف يَْظِلمُ  َكانُوا

 

 41الظ اِلِميَن األعراف  اْلقَْومِ  َمعَ  تَْجعَْلنَا الَ 

 011الظ اِلِميَن األعراف  اْلقَْومِ  َمعَ  تَْجعَْلنِي َوالَ 

 

 12إِْصالَِحَها األعراف  بَْعدَ  األَْرِض  فِي تُْفِسُدوا َوالَ 

 81ا األعراف إِْصالَِحهَ  بَْعدَ  األَْرِض  فِي تُْفِسُدوا َوالَ 

 

ن َرُسول   َولَِكن ِي ب ِ  م ِ  20َرب ِي األعراف  ِرَساالَتِ  اْلعَالَِميَن)*(أُبَل ِغُُكمْ  ر 

ن َرُسول   َولَِكن ِي ب ِ  م ِ  21َرب ِي األعراف  ِرَساالَتِ  اْلعَالَِميَن)*(أُبَل ِغُُكمْ  ر 

 

 012َءاذَان  األعراف  َولَُهمْ 

 021َءاذَان  األعراف  لَُهمْ 

 

 44َربُّنَا األعراف  َوَعَدنَا امَ 

 44َربُُّكْم األعراف  َوَعدَ  َما

 

ب ُِكمْ  ِمن  12َهِذِه األعراف  ر 

ب ِي ِمن  912َهذَا األعراف  ر 

 

 21إِن ا األعراف  قَْوِمهِ  ِمن

 22إِن ا األعراف  قَْوِمهِ  ِمن

 21لَئِِن األعراف  قَْوِمهِ  ِمن
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 21ي األعراف فِ  لَنََراكَ  إِن ا قَْوِمهِ  ِمن

 22فِي األعراف  لَنََراكَ  إِن ا قَْوِمهِ  ِمن

 

 

 24َمعَهُ األعراف  َوال ِذينَ  فَأَنَجْينَاهُ 

 19َمعَهُ األعراف  َوال ِذينَ  فَأَنَجْينَاهُ 

 

 44اْلَجن ِة األعراف  أَْصَحابُ  َونَاَدى

 42اْلَجن ِة األعراف  أَْصَحابَ  َونَاَدْوا

 

 029الَ األعراف  اْلُهَدى إِلَى تَْدُعوُهمْ  يَنُصُروَن)*(َوإِن ُهمْ أَنفُسَ  َوالَ  نَْصًرا

 021الَ األعراف  اْلُهَدى إِلَى تَْدُعوُهمْ  يَنُصُروَن)*(َوإِن أَنفَُسُهمْ  َوالَ  نََصَرُكمْ 

 

 011فَعََل األعراف  بَِما أَتُْهِلُكنَا

 012فَعََل األعراف  بَِما أَفَتُْهِلُكنَا

 

 01ُهْم األعراف أَْكثَرَ  تَِجدُ 

 019أَْكثََرُهْم األعراف  َوَجْدنَا

 019ألَْكثَِرِهم األعراف  َوَجْدنَا

 

 44َحقًّا األعراف  َربُّنَا َوَعَدنَا َما َوَجْدنَا

ا َوَجدتُّم  44َحقًّا األعراف  َربُُّكمْ  َوَعدَ  م 

 

 12لَُكْم األعراف  َونََصْحتُ  َرب ِي ةَ ِرَسالَ  أَْبلَْغتُُكمْ  لَقَدْ  يَاقَْومِ  َوقَالَ  َعْنُهمْ  فَتََول ى

 22لَُكْم األعراف  َونََصْحتُ  َرب ِي ِرَساالَتِ  أَْبلَْغتُُكمْ  لَقَدْ  يَاقَْومِ  َوقَالَ  َعْنُهمْ  فَتََول ى

 

 األنفال

 

 4ل ُهم األنفال  َحقًّا اْلُمْؤِمنُونَ  ُهمُ  أُولَئِكَ 

 14نفال ل ُهم األ َحقًّا اْلُمْؤِمنُونَ  ُهمُ  أُولَئِكَ 

 

 42َحِكيم )*(َولَْو األنفال  َعِزيز   الل هَ 

 21َحِكيم )*(ل ْوالَ األنفال  َعِزيز   َوالل هُ 

 

 99الل ِه األنفال  ِعندَ  الد َواب ِ  َشر   إِن  

 11الل ِه األنفال  ِعندَ  الد َواب ِ  َشر   إِن  

 

نُكم يَُكن َوإِن ائَة  األنفال  م ِ  21م ِ

ائَة  األنفال  نُكمم ِ  يَُكن فَِإن  22م ِ
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 01لَِقيتُم األنفال  إِذَا َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 41لَِقيتُم األنفال  إِذَا َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 

 91الل هَ األنفال  تَُخونُوا

 10الل هَ األنفال  َخانُوا

 

 92َولَْو األنفال  ألَْسَمعَُهمْ 

 20لَْو األنفال  َسِمْعنَا

 

 02اْلِعقَاِب)*(ذَِلُكْم األنفال  َشِديدُ 

 19اْلِعقَاِب)*(ذَِلَك األنفال  َشِديدُ 

 

نُكم األنفال  يَُكن َوإِن ِمائَتَْينِ  يَْغِلبُوا َصابُِرونَ   21م ِ

نُكْم األنفال  يَُكن َوإِن ِمائَتَْينِ  يَْغِلبُوا َصابَِرة    22م ِ

 

 92فِيِهْم األنفال  الل هُ  َعِلمَ 

 11فِي األنفال  الل هُ  مِ يَْعلَ 

 

 49بَي ِنٍَة األنفال  َعن

 49بَي ِنٍَة األنفال  َعن

 

 21أَْلفًا األنفال  يَْغِلبُوا

 22أَْلفَْيِن األنفال  يَْغِلبُوا

 

نََصُروا َءاَووا َوال ِذينَ  الل هِ  َسبِيلِ  فِي  19أُولَئَِك األنفال  و 

 14أُولَئَِك األنفال  نََصُرواو   َءاَووا َوال ِذينَ  الل هِ  َسبِيلِ  فِي

 

 49َمْفعُوالً األنفال  َكانَ  أَْمًرا الل هُ  ِليَْقِضيَ 

 44َمْفعُوالً األنفال  َكانَ  أَْمًرا الل هُ  ِليَْقِضيَ 

 

بَُهْم األنفال  الل هُ  َكانَ  َوَما  22ِليُعَذ ِ

بَُهْم األنفال  الل هُ  َكانَ  َوَما  22ُمعَذ ِ

 

 التوبة

 

 11فَْضِلِه التوبة  نمِ  َءاتَانَا

ن َءاتَاُهم  12فَْضِلِه التوبة  م ِ

 

 28يُنِفُق التوبة  َما يَت ِخذُ 
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 22يُنِفُق التوبة  َما َويَت ِخذُ 

 

 24إِلَْيِهْم التوبة  َرَجْعتُمْ  إِذَا

 099إِلَْيِهْم التوبة  َرَجعُوا إِذَا

 

 4َعاَهدتُّم التوبة  ال ِذينَ  إِال  

 1اَهدتُّم التوبة عَ  ال ِذينَ  إِال  

 

 091لَُهم التوبة  ُكتِبَ  إِال  

 090لَُهم التوبة  ُكتِبَ  إِال  

 

ةً التوبة  َوالَ  إِالًّ   8ِذم 

ةً التوبة  َوالَ  إِالًّ   01ِذم 

 

نَ  َعاَهدتُّم ال ِذينَ   0اْلُمْشِرِكيَن التوبة  م ِ

نَ  َعاَهدتُّم ال ِذينَ   4اْلُمْشِرِكيَن التوبة  م ِ

 

 92بِالل ِه التوبة  يُْؤِمنُونَ  الَ  ال ِذينَ 

 41بِالل ِه التوبة  يُْؤِمنُونَ  الَ  ال ِذينَ 

 

 20ِلْلُمْؤِمنِيَن التوبة  َويُْؤِمنُ  بِالل هِ 

 19َواْلُمْؤِمنَاِت التوبة  اْلُمْؤِمنِينَ  الل هُ 

 

َن التوبة  بَِريء   الل هَ   2م ِ

أَ  ِلل هِ   004ِمْنهُ التوبة  تَبَر 

 

 21َحِكيم )*(َوِمْنُهُم التوبة  َعِليم   هُ َوالل  

 21َحِكيم )*(َوِمَن التوبة  َعِليم   َوالل هُ 

 

ابُ  ُهوَ  الل هَ  َوأَن   ِحيُم التوبة  الت و   014الر 

ابُ  ُهوَ  الل هَ  إِن   ِحيُم التوبة  الت و   008الر 

 

َكاةَ  َوَءاتَُوا الص الَةَ  َوأَقَاُموا تَابُوا فَِإن  1التوبة  الز 

َكاةَ التوبة  َوَءاتَُوا الص الَةَ  َوأَقَاُموا تَابُوا فَِإن  00الز 

 

 44َوأَنفُِسِهْم التوبة  بِأَْمَواِلِهمْ  يَُجاِهُدوا أَن

 80َوأَنفُِسِهْم التوبة  بِأَْمَواِلِهمْ  يَُجاِهُدوا أَن

 

 12َرُضوا التوبة  أَن ُهمْ 

 29يُْرُضوهُ التوبة  أَن
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 22ْوا التوبة تَْرضَ  فَِإن

 82َرِضيتُم التوبة  إِن ُكمْ 

 

 01الل ِه التوبة  َمَساِجدَ  يَْعُمُروا أَن

 08الل ِه التوبة  َمَساِجدَ  يَْعُمرُ  إِن َما

 

 14َوبَِرُسوِلِه التوبة  بِالل هِ  َكفَُروا أَن ُهمْ 

 81َوَرُسوِلِه التوبة  بِالل هِ  َكفَُروا بِأَن ُهمْ 

 8َوَرُسوِلِه التوبة  بِالل هِ  واَكفَرُ  إِن ُهمْ 

 

 001َعلَْيِهْم التوبة  تَابَ  ثُم  

 008َعلَْيِهْم التوبة  تَابَ  ثُم  

 

 89يَْكِسبُوَن التوبة  َكانُوا بَِما َجَزاءً 

 21يَْكِسبُوَن التوبة  َكانُوا بَِما َجَزاءً 

 

 20َوُرْهبَانَُهْم التوبة  أَْحبَاَرُهمْ 

ْهبَ  األَْحبَارِ   24اِن التوبة َوالرُّ

 

ْنيَا  11َكافُِروَن التوبة  َوُهمْ  أَنفُُسُهمْ  َوتَْزَهقَ  الدُّ

ْنيَا  81َكافُِروَن التوبة  َوُهمْ  أَنفُُسُهمْ  َوتَْزَهقَ  الدُّ

 

 24َوَرُسولُهُ التوبة  َعَملَُكمْ  الل هُ  َوَسيََرى

 011َوَرُسولُهُ التوبة  َعَملَُكمْ  الل هُ  فََسيََرى

 

 29َكانُوا التوبة  نإِ  يُْرُضوهُ 

 81يَُكونُوا التوبة  بِأَن َرُضوا

 22يَُكونُوا التوبة  بِأَن َرُضوا

 

 81َوُطبَِع التوبة  اْلَخَواِلفِ  َمعَ  يَُكونُوا بِأَن َرُضوا

 22َوَطبََع التوبة  اْلَخَواِلفِ  َمعَ  يَُكونُوا بِأَن َرُضوا

 

 22فَِإن التوبة  َعْنُهمْ  ِلتَْرَضْوا

 22فَِإن  التوبة  ْنُهمْ عَ  تَْرَضْوا

 

 91َرُحبَْت التوبة  بَِما األَْرضُ  َعلَْيُكمُ  َوَضاقَتْ 

 008َرُحبَْت التوبة  بَِما األَْرضُ  َعلَْيِهمُ  َضاقَتْ 

 

بَُهم  11فِي التوبة  بَِها ِليُعَذ ِ

بَُهم  81فِي التوبة  بَِها يُعَذ ِ
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 18ِمْنَها التوبة  أُْعُطوا

 18ة ِمْنَها التوب يُْعَطْوا

 

 9الل ِه التوبة  ُمْعِجِزي َغْيرُ  أَن ُكمْ  َواْعلَُموا

 2الل ِه التوبة  ُمْعِجِزي َغْيرُ  أَن ُكمْ  فَاْعلَُموا

 

 018ِمْن التوبة  الت ْقَوى َعلَى

 012ِمَن التوبة  تَْقَوى َعلَى

 

 01َمَساِجَد التوبة  يَْعُمُروا

 08َمَساِجَد التوبة  يَْعُمرُ 

 02ْلَمْسِجِد التوبة ا َوِعَماَرةَ 

 

 02َكاَن التوبة  تَْعَملُوَن)*(َما

 090َكاَن التوبة  يَْعَملُوَن)*(َوَما

 

 8َوتَأْبَى التوبة  بِأَْفَواِهِهمْ 

 29َويَأْبَى التوبة  بِأَْفَواِهِهمْ 

 

َدقَاِت التوبة  فِي  18الص 

َدقَاِت التوبة  فِي  12الص 

 

 1اْلُمْشِرِكيَن التوبة  فَاْقتُلُوا

 22اْلُمْشِرِكيَن التوبة  َوقَاتِلُوا

 

 091لَُهم التوبة  ُكتِبَ 

 090لَُهم التوبة  ُكتِبَ 

 

 8فِيُكْم التوبة  يَْرقُبُوا الَ 

 01فِي التوبة  يَْرقُبُونَ  الَ 

 

 11أَْمَوالُُهْم التوبة  تُْعِجْبكَ  فاَلَ 

 81أَْمَوالُُهْم التوبة  تُْعِجْبكَ  َوالَ 

 

 20التوبة ال ِذيَن  َعلَى َوالَ 

 29ال ِذيَن التوبة  َعلَى َوالَ 

 

 20َما التوبة  يَِجُدونَ  الَ 

 29َما التوبة  أَِجدُ  الَ 
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 29ِليُْرُضوُكْم التوبة  لَُكمْ 

 22ِلتَْرَضْوا التوبة  لَُكمْ 

 

مَ  َما  92الل هُ التوبة  َحر 

مَ  َما  21الل هُ التوبة  َحر 

مَ  َما  21الل هُ التوبة  َحر 

 

 22بَِخالَقُِكْم التوبة  ْمتَْعتُمفَاْستَ 

 22بَِخالَقِِهْم التوبة  فَاْستَْمتَعُوا

 

تَْينِ   010ثُم  التوبة  َمر 

تَْينِ   092ثُم  التوبة  َمر 

 

 82اْلَخاِلِفيَن التوبة  َمعَ 

 81اْلَخَواِلِف التوبة  َمعَ 

 22اْلَخَواِلِف التوبة  َمعَ 

 

 42اْلقَاِعِديَن التوبة  َمعَ 

 82قَاِعِديَن التوبة الْ  َمعَ 

 

 20يُْؤذُوَن التوبة  ال ِذينَ  َوِمْنُهمُ 

 20يُْؤذُوَن التوبة  َوال ِذينَ  ِمنُكمْ 

 

 0إِلَى التوبة  َوَرُسوِلهِ  الل هِ  ِمنَ 

 2إِلَى التوبة  َوَرُسوِلهِ  الل هِ  ِمنَ 

 

 28َمن التوبة  األَْعَرابِ  َوِمنَ 

 22َمن التوبة  األَْعَرابِ  َوِمنَ 

 

 012َعلَى التوبة  بُْنيَانَهُ  أَس سَ  َمنْ أَفَ 

 012َعلَى التوبة  بُْنيَانَهُ  أَس سَ  َمنْ 

 

نْ  نَ  َحْولَُكم َوِمم   010األَْعَراِب التوبة  م ِ

نَ  َحْولَُهم َوَمنْ   091األَْعَراِب التوبة  م ِ

 

 28فِي التوبة  انِفُروا

 80فِي التوبة  تَنِفُروا

 

 49لَُم التوبة يَعْ  َوالل هُ  أَنفَُسُهمْ 
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 44َعِليم  التوبة  َوالل هُ  َوأَنفُِسِهمْ 

 

 09أَْيَمانَُهم التوبة  نََكثُوا

 02أَْيَمانَُهم التوبة  نََكثُوا

 

 011ات بَعُوُهم التوبة  َوال ِذينَ  َواألَنَصارِ  اْلُمَهاِجِرينَ 

 001ات بَعُوهُ التوبة  ال ِذينَ  َواألَنَصارِ  َواْلُمَهاِجِرينَ 

 

 48َكاِرُهوَن التوبة  مْ َوهُ 

 14َكاِرُهوَن التوبة  َوُهمْ 

 

 20يُنِفقُوَن التوبة  َما يَِجُدونَ 

 29يُنِفقُوَن التوبة  َما يَِجُدوا

 

 11الل هُ التوبة  يُِريدُ  إِن َما أَْوالَُدُهمْ 

 81الل هُ التوبة  يُِريدُ  إِن َما َوأَْوالَُدُهمْ 

 

 يونس

 

 10َوقَْد يونس  َءاألَنَ 

 20َوقَْد يونس  األَنَ ءَ 

 

بِين  يونس  لََساِحر   َهذَا إِن    9مُّ

بِين  يونس  لَِسْحر   َهذَا إِن    12مُّ

 

 02اْلُمْجِرِميَن)*(ثُم  يونس 

 11اْلُمْجِرُموَن)*(أَثُم  يونس 

 

ْنيَا  92َمْرِجعُُكْم يونس  إِلَْينَا ثُم   الدُّ

ْنيَا  11نس َمْرِجعُُهْم يو إِلَْينَا ثُم   الدُّ

 

 1َغافِلُوَن يونس  َءايَاتِنَا َعنْ 

 29لَغَافِلُوَن يونس  َءايَاتِنَا َعنْ 

 

ب َِك يونس  ِمن اْلَحقُّ  َجاَءكَ  لَقَدْ   24ر 

ب ُِكْم يونس  ِمن اْلَحقُّ  َجاَءُكمُ  قَدْ   018ر 

 

 41يُْظلَُموَن يونس  الَ  َوُهمْ  بِاْلِقْسطِ  بَْينَُهم قُِضيَ 

 14يُْظلَُموَن يونس  الَ  َوُهمْ  اْلِقْسطِ بِ  بَْينَُهم َوقُِضيَ 
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ن يونس  ُشَرَكائُِكم ِمن َهلْ  قُلْ   24م 

ن يونس  ُشَرَكائُِكم ِمن َهلْ  قُلْ   21م 

 

 10َكاَن يونس  إِن يَاقَْومِ 

 84ُكنتُْم يونس  إِن يَاقَْومِ 

 

ِ يونس  إِلَى يَْهِدي َمن  21اْلَحق 

ِ يونس  إِلَى يَْهِدي أَفََمن  21اْلَحق 

 

 هود

 

ْيَحةُ  َظلَُموا ال ِذينَ  َوأََخذَ   21أاَلَ هود  فِيَها يَْغنَْوا ل مْ  َجاثِِميَن)*(َكأَن ِديَاِرِهمْ  فِي فَأَْصبَُحوا الص 

ْيَحةُ  َظلَُموا ال ِذينَ  َوأََخذَتِ   24أاَلَ هود  فِيَها يَْغنَْوا ل مْ  َجاثِِميَن)*(َكأَن ِديَاِرِهمْ  فِي فَأَْصبَُحوا الص 

 

ن ا هود  بَِرْحَمةٍ  َمعَهُ  َءاَمنُوا َوال ِذينَ   18م ِ

ن ا هود  بَِرْحَمةٍ  َمعَهُ  َءاَمنُوا َوال ِذينَ   22م ِ

ن ا هود  بَِرْحَمةٍ  َمعَهُ  َءاَمنُوا َوال ِذينَ   24م ِ

 

 21فِْرَعْوَن هود  أَْمرَ 

 21فِْرَعْوَن هود  أَْمرُ 

 

 12َعلَى هود  َرب ِي إِن  

 11َعلَى هود  َرب ِي إِن  

 

 28ِمن ا هود  تَْسَخُروا إِن

 28ِمنُكْم هود  نَْسَخرُ  فَِإن ا

 

 41ِمْن هود  اْبنِي

 12ِمْن هود  بَنَاتِكَ 

 

 12أَْمَر هود  َوات بَعُوا

 21أَْمَر هود  فَات بَعُوا

 

 20َرب ِي هود  إِن   إِلَْيهِ  تُوبُوا ثُم  

 21د َرب ِي هو إِن   إِلَْيهِ  تُوبُوا ثُم  

 

 84ُمِحيٍط)*(َويَاقَْوِم هود 

 29ُمِحيط )*(َويَاقَْوِم هود 

 

 01الس ي ِئَاُت هود  ذََهبَ 
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 004الس ي ِئَاِت هود  يُْذِهْبنَ 

 

 01َولَِكن  هود  َرب ِكَ 

 92َولَِكن ِي هود  َرب ِِهمْ 

 

 42لَْيَس هود  َما تَْسئَْلنِ 

 41لَْيَس هود  َما أَْسئَلَكَ 

 

 22َوَما هود  َشاءَ 

 48أَُمٍم هود  َوَعلَى

 

 2إِلَْيِه هود  تُوبُوا ثُم   َرب ُكمْ  اْستَْغِفُروا

 19إِلَْيِه هود  تُوبُوا ثُم   َرب ُكمْ  اْستَْغِفُروا

 21إِلَْيِه هود  تُوبُوا ثُم   َرب ُكمْ  َواْستَْغِفُروا

 

 81يَاُشعَْيُب هود  قَالُوا

 20يَاُشعَْيُب هود  قَالُوا

 

ن بَي ِنَةٍ  َعلَى ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ  ْومِ يَاقَ  قَالَ  ب ِي هود  م ِ  98ر 

ن بَي ِنَةٍ  َعلَى ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ  يَاقَْومِ  قَالَ  ب ِي هود  م ِ  22ر 

ن بَي ِنَةٍ  َعلَى ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ  يَاقَْومِ  قَالَ  ب ِي هود  م ِ  88ر 

 

ن بَي ِنَةٍ  لَىعَ  ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ  يَاقَْومِ  قَالَ  ب ِي م ِ  98َوَءاتَانِي هود  ر 

ن بَي ِنَةٍ  َعلَى ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ  يَاقَْومِ  قَالَ  ب ِي م ِ  22َوَءاتَانِي هود  ر 

 

 29يَانُوُح هود  قَالُوا

 42يَانُوُح هود  قَالَ 

 

 98أََرَءْيتُْم هود  يَاقَْومِ 

 22أََرَءْيتُْم هود  يَاقَْومِ 

 88ْيتُْم هود أََرءَ  يَاقَْومِ 

 

 92َعلَْيِه هود  أَْسئَلُُكمْ  الَ  َويَاقَْومِ 

 10َعلَْيِه هود  أَْسئَلُُكمْ  الَ  يَاقَْومِ 

 

 21ُهوٍد هود  قَْومِ 

 82ُهوٍد هود  قَْومَ 

 

 21بُْعًدا هود  أاَلَ  َرب ُهمْ  َكفَُروا

 28بُْعًدا هود  أاَلَ  َرب ُهمْ  َكفَُروا
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 21بُْعًدا هود  أاَلَ 

 28ْعًدا هود بُ  أاَلَ 

 21بُْعًدا هود  أاَلَ 

 

ا  18أَْمُرنَا هود  َجاءَ  َولَم 

ا  24أَْمُرنَا هود  َجاءَ  َولَم 

ا  22أَْمُرنَا هود  َجاءَ  فَلَم 

ا  89أَْمُرنَا هود  َجاءَ  فَلَم 

ا  010أَْمُر هود  َجاءَ  لَم 

 

ا ْينَا هود  أَْمُرنَا َجاءَ  َولَم   18نَج 

ا ْينَا هود  نَاأَْمرُ  َجاءَ  َولَم   24نَج 

ا ْينَا هود  أَْمُرنَا َجاءَ  فَلَم   22نَج 

 

 22َغْيَر هود  تَِزيُدونَنِي فََما

 010َغْيَر هود  َزاُدوُهمْ  َوَما

 

 29َءابَاُؤنَا هود  يَْعبُدُ  َما

 81َءابَاُؤنَا هود  يَْعبُدُ  َما

 

ْينَاُهم هود  ِمن ا  18َونَج 

نْ   002أَنَجْينَا هود  ِمم 

 

ْينَاُهم ِمن ا ْن هود  َونَج   18م ِ

نْ   002ِمْنُهْم هود  أَنَجْينَا ِمم 

 

 21إِن هود  الل هِ  ِمنَ  يَنُصُرنِي َمن

 22إِْن هود  الل هِ  ِمنَ  يَنُصُرنِي فََمن

 

 يوسف

 

 22َمْوثِقًا يوسف  تُْؤتُونِ 

 22َمْوثِقَُهم يوسف  َءاتَْوهُ 

 

 11ثُم  يوسف  أَِخيهِ 

 12يوسف ثُم   أَِخيهِ 

 

ئُْب يوسف  يَأُْكلَهُ   02الذ ِ

ئُْب يوسف  أََكلَهُ   04الذ ِ
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ئُْب يوسف  فَأََكلَهُ   01الذ ِ

 

 42َسْبع  يوسف  يَأُْكلُُهن  

 42َسْبع  يوسف  يَأُْكلُُهن  

 

 22ِمْنهُ يوسف  الط ْيرُ  تَأُْكلُ 

 40ِمن يوسف  الط ْيرُ  فَتَأُْكلُ 

 

 8أَبِينَا يوسف  إِلَى

 80ْم يوسف أَبِيكُ  إِلَى

 22أَبِيِهْم يوسف  إِلَى

 22أَبََوْيِه يوسف  إِلَْيهِ 

 

 22قَالُوا يوسف  أَبِيِهمْ  إِلَى

 22َوقَاَل يوسف  أَبََوْيهِ  إِلَْيهِ 

 80فَقُولُوا يوسف  أَبِيُكمْ  إِلَى

 

ئُْب يوسف  يَأُْكلَهُ  أَن  02الذ ِ

ئُْب يوسف  أََكلَهُ  لَئِنْ   04الذ ِ

 

 22اْلُمْحِسنِيَن)*(قَاَل يوسف  ِمنَ  نََراكَ  إِن ا

 18اْلُمْحِسنِيَن)*(قَاَل يوسف  ِمنَ  نََراكَ  إِن ا

 

 11لََساِرقُوَن يوسف  إِن ُكمْ 

 11يَْسِرْق يوسف  إِن

 

 20لََخاِطئِيَن)*(قَاَل يوسف  ُكن ا َوإِن

 21َخاِطئِيَن)*(قَاَل يوسف  ُكن ا إِن ا

 

 92ِمن يوسف  قُد   قَِميُصهُ  َكانَ  إِن

 91ِمن يوسف  قُد   قَِميُصهُ  َكانَ  َوإِن

 

 09لََحافُِظوَن)*(قَاَل يوسف  لَهُ  َوإِن ا

 22لََحافُِظوَن)*(قَاَل يوسف  لَهُ  َوإِن ا

 

 82اْلَحِكيُم يوسف  اْلعَِليمُ  ُهوَ  إِن هُ 

 011اْلَحِكيُم يوسف  اْلعَِليمُ  ُهوَ  إِن هُ 

 

 21إِلَْيِهْم يوسف  ُرد تْ  بَِضاَعتَُهمْ 

 21إِلَْينَا يوسف  ُرد تْ  بَِضاَعتُنَا



112 

 

 

 21ِمن يوسف  تَْدُخلُوا

 21ِمْن يوسف  َواْدُخلُوا

 28ِمْن يوسف  َدَخلُوا

 

 90األَْرِض يوسف  فِي ِليُوُسفَ  َمك ن ا َوَكذَِلكَ 

 12األَْرِض يوسف  فِي ِليُوُسفَ  َمك ن ا َوَكذَِلكَ 

 

 92ُكنِت يوسف  إِن كِ  ِلذَنبِكِ 

 21ُكن ا يوسف  إِن ا بَنَاذُنُو

 

 28ِعْلٍم يوسف  لَذُو

 12ِعْلٍم يوسف  ِذي

 

 22يَاأَبَانَا يوسف  قَالُوا أَبِيِهمْ  إِلَى َرَجعُوا

 80يَاأَبَانَا يوسف  فَقُولُوا أَبِيُكمْ  إِلَى اْرِجعُوا

 

 92ن ْفِسي يوسف  َعن َراَوَدتْنِي

 10ن ْفِسِه يوسف  َعن َراَودتُّهُ 

 29ن ْفِسِه يوسف  َعن هُ َراَودتُّ 

 

 42يَابَِساٍت يوسف  َوأَُخرَ  ُخْضرٍ  ُسنباُلَتٍ  َوَسْبعَ  ِعَجاف   َسْبع   يَأُْكلُُهن   ِسَمانٍ  بَقََراتٍ  َسْبعَ 

 42يَابَِساٍت يوسف  َوأَُخرَ  ُخْضرٍ  ُسنباُلَتٍ  َوَسْبعِ  ِعَجاف   َسْبع   يَأُْكلُُهن   ِسَمانٍ  بَقََراتٍ  َسْبعِ 

 

 11َن)*(قَالُوا يوسف لََساِرقُو

 12َساِرقِيَن)*(قَالُوا يوسف 

 

ْجِن يوسف  يَاَصاِحبَيِ   22الس ِ

ْجِن يوسف  يَاَصاِحبَيِ   40الس ِ

 

 22َكْيَدُهن  يوسف  َعن ِي تَْصِرفْ 

 24َكْيَدُهن  يوسف  َعْنهُ  فََصَرفَ 

 

 2األََحاِديِث يوسف  تَأِْويلِ  ِمن َويُعَل ُِمكَ 

 010األََحاِديِث يوسف  أِْويلِ تَ  ِمن َوَعل ْمتَنِي

 90األََحاِديِث يوسف  تَأِْويلِ  ِمن َوِلنُعَل َِمهُ 

 

 1إِْخَوتَِك يوسف  َعلَى

 24أَِخيِه يوسف  َعلَى
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 00يُوُسَف يوسف  َعلَى

 22يُوُسَف يوسف  َعلَى

 84يُوُسَف يوسف  َعلَى

 22يُوُسَف يوسف  َعلَى

 

نَ  َعنُكم أُْغنِي  21يوسف  َشْيءٍ  ِمن الل هِ  م ِ

نَ  َعْنُهم يُْغنِي  28َشْيٍء يوسف  ِمن الل هِ  م ِ

 

 29ِرَحاِلِهْم يوسف  فِي

 11َرْحِل يوسف  فِي

 11َرْحِلِه يوسف  فِي

 

ِ يوسف  َغيَابَتِ  فِي  01اْلُجب 

ِ يوسف  َغيَابَتِ  فِي  01اْلُجب 

 

 1يُوُسَف يوسف  فِي

 81يُوُسَف يوسف  فِي

 

 2يُوُسَف يوسف  اْقتُلُوا

 01يُوُسَف يوسف  تُلُواتَقْ 

 

 92ِمن يوسف  قُد   قَِميُصهُ 

 91ِمن يوسف  قُد   قَِميُصهُ 

 98ِمن يوسف  قُد   قَِميَصهُ 

 

 91ُدبٍُر يوسف  ِمن قُد   قَِميُصهُ 

 98ُدبٍُر يوسف  ِمن قُد   قَِميَصهُ 

 

 00يَاأَبَانَا يوسف  قَالُوا

 01يَاأَبَانَا يوسف  قَالُوا

 22يوسف  يَاأَبَانَا قَالُوا

 21يَاأَبَانَا يوسف  قَالُوا

 21يَاأَبَانَا يوسف  قَالُوا

 

 01إِن ا يوسف  يَاأَبَانَا قَالُوا

 24إِن ِي يوسف  أَبُوُهمْ  قَالَ 

 80إِن  يوسف  يَاأَبَانَا فَقُولُوا

 

 00َما يوسف  يَاأَبَانَا قَالُوا

 21َما يوسف  يَاأَبَانَا قَالُوا
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 12ْد يوسف لَقَ  تَالل هِ  قَالُوا

 20لَقَْد يوسف  تَالل هِ  قَالُوا

 

 18اْلعَِزيُز يوسف  يَاأَيَُّها قَالُوا

 88اْلعَِزيُز يوسف  يَاأَيَُّها قَالُوا

 

لَتْ  بَلْ  قَالَ   08َجِميل  يوسف  فََصْبر   أَْمًرا أَنفُُسُكمْ  لَُكمْ  َسو 

لَتْ  بَلْ  قَالَ   82ِميل  يوسف جَ  فََصْبر   أَْمًرا أَنفُُسُكمْ  لَُكمْ  َسو 

 

 1الَ يوسف  يَابُنَي   قَالَ 

 21الَ يوسف  يَابَنِي   َوقَالَ 

 

 20َما يوسف  ِلل هِ  َحاشَ  َوقُْلنَ 

 10َما يوسف  ِلل هِ  َحاشَ  قُْلنَ 

 

 42اْلَمِلُك يوسف  َوقَالَ 

 11اْلَمِلُك يوسف  َوقَالَ 

 14اْلَمِلُك يوسف  َوقَالَ 

 42اْلَمِلُك يوسف  َوقَالَ 

 11اْلَمِلُك يوسف  َوقَالَ 

 14اْلَمِلُك يوسف  َوقَالَ 

 

 11بِِه يوسف  ائْتُونِي اْلَمِلكُ  َوقَالَ 

 14بِِه يوسف  ائْتُونِي اْلَمِلكُ  َوقَالَ 

 

 91َجَزاُء يوسف  َما قَالَتْ 

 14َجَزاُؤهُ يوسف  فََما قَالُوا

 

 1إِن  يوسف  َكْيًدا

 98إِن  يوسف  َكْيِدُكن  

 24يوسف إِن هُ  َكْيَدُهن  

 

ْوحِ  ِمن تَاْيئَُسوا َوالَ   81الل ِه يوسف  ر 

ْوحِ  ِمن يَاْيئَسُ  الَ   81الل ِه يوسف  ر 

 

 22َوْجِه يوسف  َعلَى فَأَْلقُوهُ 

 22َوْجِهِه يوسف  َعلَى أَْلقَاهُ 

 

ا َزُهم َولَم   12بَِجَهاِزِهْم يوسف  َجه 
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ا َزُهم فَلَم   11بَِجَهاِزِهْم يوسف  َجه 

 

 22َعلَى يوسف  َدَخلُوا اَولَم  

ا  22َعلَى يوسف  َدَخلُوا فَلَم 

ا  88َعلَْيِه يوسف  َدَخلُوا فَلَم 

 

ا  22إِلَْيِه يوسف  َءاَوى يُوُسفَ  َعلَى َدَخلُوا َولَم 

ا  22إِلَْيِه يوسف  َءاَوى يُوُسفَ  َعلَى َدَخلُوا فَلَم 

 

 21اْلعَِزيِز يوسف  اْمَرأَتُ 

 10يوسف  اْلعَِزيزِ  اْمَرأَتُ 

 

 91ُدبٍُر يوسف  ِمن

 91ُدبٍُر يوسف  ِمن

 98ُدبٍُر يوسف  ِمن

 

 11ُوِجَد يوسف  َمن

 12َوَجْدنَا يوسف  َمن

 

ْنُهَما نَاجٍ   49اْذُكْرنِي يوسف  م ِ

 41َواد َكَر يوسف  ِمْنُهَما نََجا

 

 8إِن  يوسف  ُعْصبَة   َونَْحنُ 

 04إِن ا يوسف  ُعْصبَة   َونَْحنُ 

 08أَْمًرا يوسف  أَنفُُسُكمْ 

 

 82أَْمًرا يوسف  أَنفُُسُكمْ 

اَرة  يوسف  الن ْفسَ   12ألَم 

 

نَ  َمْوثِقًا  22الل ِه يوسف  م ِ

نَ  َمْوثِقًا  81الل ِه يوسف  م ِ

 

 2أَبِيُكْم يوسف  َوْجهُ 

 22أَبِي يوسف  َوْجهِ 

 

 12أَِخيِه يوسف  ِوَعاءِ 

 12أَِخيِه يوسف  ِوَعاءِ 

 

 1ِه يوسف َوإِْخَوتِ  يُوُسفَ 

 82َوأَِخيِه يوسف  بِيُوُسفَ 
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 8َوأَُخوهُ يوسف  لَيُوُسفُ 

 81َوأَِخيِه يوسف  يُوُسفَ 

 

 90فِي يوسف  ِليُوُسفَ 

 12فِي يوسف  ِليُوُسفَ 

 11فِي يوسف  يُوُسفُ 

 

 الرعد

 

 92َمئَاٍب)*(َكذَِلَك الرعد 

 22َمئَاِب)*(َوَكذَِلَك الرعد 

 

ن َءايَة   َعلَْيهِ  أُنِزلَ  الَ لَوْ  َكفَُروا ال ِذينَ  َويَقُولُ  ب ِِه الرعد  م ِ  1ر 

ن َءايَة   َعلَْيهِ  أُنِزلَ  لَْوالَ  َكفَُروا ال ِذينَ  َويَقُولُ  ب ِِه الرعد  م ِ  91ر 

 

ب ِكَ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ   0اْلَحقُّ الرعد  ر 

ب ِكَ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ   02اْلَحقُّ الرعد  ر 

 

 إبراهيم

 

 90ِه إبراهيم ِلل   َوبََرُزوا

 48ِلل ِه إبراهيم  َوبََرُزوا

 

 49الل هَ إبراهيم  تَْحَسبَن   َوالَ 

 41الل هَ إبراهيم  تَْحَسبَن   فاَلَ 

 

 99َعلَْيُكم إبراهيم  ِليَ 

 22َعلَى إبراهيم  ِلي

 

 94َكِلَمةً إبراهيم  َمثاَلً 

 92َكِلَمٍة إبراهيم  َوَمثَلُ 

 

 الحجر

 

 20اِجِديَن)*(قَاَل الحجر الس   َمعَ  يَُكونَ  أَن

 29الس اِجِديَن)*(قَاَل الحجر  َمعَ  تَُكونَ  أاَل  

 

َن الحجر  بَابًا  04م ِ

ْنُهْم الحجر  بَابٍ   44م ِ
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نْ  َصْلَصالٍ  ِمن ْسنُوٍن الحجر  َحَمإٍ  م ِ  92م 

نْ  َصْلَصالٍ  ِمن ْسنُوٍن الحجر  َحَمإٍ  م ِ  98م 

نْ  َصْلَصالٍ  ِمن ْسنُو َحَمإٍ  م ِ  22ٍن الحجر م 

 

 النحل

 

 22يَْعَملُوَن النحل  َكانُوا َما بِأَْحَسنِ  أَْجَرُهم

 21يَْعَملُوَن النحل  َكانُوا َما بِأَْحَسنِ  أَْجَرُهم

 

 29بَْينَُكْم النحل  َدَخالً  أَْيَمانَُكمْ  تَت ِخذُونَ 

 24بَْينَُكْم النحل  َدَخالً  أَْيَمانَُكمْ  تَت ِخذُوا

 

 014الل ِه النحل  بِأَيَاتِ  ِمنُونَ يُؤْ  الَ  ال ِذينَ 

 011الل ِه النحل  بِأَيَاتِ  يُْؤِمنُونَ  الَ  ال ِذينَ 

 

ن النحل  لَُكم َجعَلَ  َوالل هُ   19م ِ

ن النحل  لَُكم َجعَلَ  َوالل هُ   81م ِ

 

ِحيم  النحل  لََرُءوف   َرب ُكمْ  إِن    1ر 

ِحيم  النحل  لََرُءوف   َرب ُكمْ  فَِإن    41ر 

 

 82ِلْلُمْسِلِميَن النحل  َوبُْشَرى

 019ِلْلُمْسِلِميَن النحل  َوبُْشَرى

 

ٍة النحل  ُكل ِ  فِي بَعَثْنَا  22أُم 

ٍة النحل  ُكل ِ  فِي نَْبعَثُ   82أُم 

 

 22فِيِه النحل  يَْختَِلفُونَ  ال ِذي لَُهمُ  ِليُبَي ِنَ 

 24فِيِه النحل  اْختَلَفُوا ال ِذي لَُهمُ  ِلتُبَي ِنَ 

 

 001ِلل ِذيَن النحل  َرب كَ  إِن   ثُم  

 002ِلل ِذيَن النحل  َرب كَ  إِن   ثُم  

 

 21فِي النحل  إِن   َحَسنًا

 099فِي النحل  َوإِن هُ  َحَسنَةً 

 

 22بُُطونَِها النحل  ِمن يَْخُرجُ 

ن أَْخَرَجُكم  18بُُطوِن النحل  م ِ

 

 22لنحل قَْبِلِهْم ا ِمن ال ِذينَ  فَعَلَ  َكذَِلكَ 
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 21قَْبِلِهْم النحل  ِمن ال ِذينَ  فَعَلَ  َكذَِلكَ 

 

 80تَِقيُكُم النحل  َسَرابِيلَ 

 80تَِقيُكم النحل  َوَسَرابِيلَ 

 

 22ال ِذيَن النحل  َعلَى ُسْلَطان  

 011ال ِذيَن النحل  َعلَى ُسْلَطانُهُ 

 

 28يَْعلَُموَن)*(ِليُبَي َِن النحل  الَ 

 42بَي ِنَاِت النحل تَْعلَُموَن)*(بِالْ  الَ 

 

 22ال ِذي النحل  لَُهمُ 

 24ال ِذي النحل  لَُهمُ 

 

 29اْلَكِذَب النحل  أَْلِسنَتُُهمُ  َوتَِصفُ 

 002اْلَكِذَب النحل  أَْلِسنَتُُكمُ  تَِصفُ 

 

 اإلسراء

 

 1األَِخَرِة اإلسراء  َوْعدُ  َجاءَ  فَِإذَا

 014األَِخَرِة اإلسراء  َوْعدُ  َجاءَ  فَِإذَا

 

 ُ  02َكاَن اإلسراء  ولَئِكَ فَأ

 22َكاَن اإلسراء  أُولَئِكَ 

 

 82ُكفُوًرا)*(َوقَالُوا اإلسراء  إِال  

 22ُكفُوًرا)*(قُل اإلسراء  إِال  

 

 21بِِعبَاِدِه اإلسراء  َكانَ  إِن هُ 

 22بِِعبَاِدِه اإلسراء  َكانَ  إِن هُ 

 

 21بَِصيًرا اإلسراء  َخبِيًرا بِِعبَاِدهِ  َكانَ  إِن هُ 

 22بَِصيًرا اإلسراء  َخبِيًرا بِِعبَاِدهِ  َكانَ  إِن هُ 

 

 20لََك اإلسراء  تَُكونَ  أَوْ 

 22لََك اإلسراء  يَُكونَ  أَوْ 

 

 28لَُكْم اإلسراء  تَِجُدوا الَ  ثُم  

 22لَُكْم اإلسراء  تَِجُدوا الَ  ثُم  

 11لََك اإلسراء  تَِجدُ  الَ  ثُم  
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 82لََك اإلسراء  تَِجدُ  الَ  ثُم  

 

 011أَنَزْلنَاهُ اإلسراء  َوبِاْلَحق ِ 

 011نََزَل اإلسراء  َوبِاْلَحق ِ 

 

ونَ   011ِللَْذقَاِن اإلسراء  يَِخرُّ

ونَ   012ِللَْذقَاِن اإلسراء  َويَِخرُّ

 

 12إِال  اإلسراء  بِاألَيَاتِ  نُْرِسلَ 

 12إِال  اإلسراء  بِاألَيَاتِ  نُْرِسلُ 

 

 92َوالَ اإلسراء  الس بِيلِ 

 29بِيالً)*(َوالَ اإلسراء سَ 

 

 01بَِصيًرا)*(َمن اإلسراء  َخبِيًرا ِعبَاِدهِ 

 22بَِصيًرا)*(َوَمن اإلسراء  َخبِيًرا بِِعبَاِدهِ 

 

ونَكَ   12األَْرِض اإلسراء  ِمنَ  لَيَْستَِفزُّ

ُهم نَ  يَْستَِفز   012األَْرِض اإلسراء  م ِ

 

 18اْلفَْجِر اإلسراء  َوقُْرَءانَ 

 18ْجِر اإلسراء اْلفَ  قُْرَءانَ 

 

 42َجِديًدا اإلسراء  َخْلقًا لََمْبعُوثُونَ  أَِءن ا َوُرفَاتًا ِعَظاًما ُكن ا أَِءذَا َوقَالُوا

 28َجِديًدا اإلسراء  َخْلقًا لََمْبعُوثُونَ  أَِءن ا َوُرفَاتًا ِعَظاًما ُكن ا أَِءذَا َوقَالُوا

 

 الكهف

 

 20لكهف اْلبَْحِر ا فِي َسبِيلَهُ  فَات َخذَ 

 22اْلبَْحِر الكهف  فِي َسبِيلَهُ  َوات َخذَ 

 

 91أَبًَدا الكهف  إِذًا

 11أَبًَدا الكهف  إِذًا

 

 01أََوى الكهف  إِذْ 

 22أََوْينَا الكهف  إِذْ 

 

 01اْلَكْهِف الكهف  إِلَى

 02اْلَكْهِف الكهف  إِلَى
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 1َعلَى الكهف  َما َجعَْلنَا إِن ا

 8َعلَْيَها الكهف  َما لََجاِعلُونَ  َوإِن ا

 

 21َصْبًرا الكهف  َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَن إِن كَ 

 19َصْبًرا الكهف  َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَن إِن كَ 

 11َصْبًرا الكهف  َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَن إِن كَ 

 

 19َصْبًرا)*(قَاَل الكهف  َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَن إِن كَ 

 11ًرا)*(قَاَل الكهف َصبْ  َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَن إِن كَ 

 

 18َصْبًرا الكهف  ع لَْيهِ  تَْستَِطع لَمْ  َما بِتَأِْويلِ 

 89َصْبًرا الكهف  ع لَْيهِ  تَْسِطع لَمْ  َما تَأِْويلُ 

 

 21َمْجَمَع الكهف  أَْبلُغَ 

 20َمْجَمَع الكهف  بَلَغَا

 

 81بَلََغ الكهف  إِذَا َسبَبًا)*(َحت ى فَأَتْبَعَ 

 82بَلََغ الكهف  إِذَا *(َحت ىَسبَبًا) أَتْبَعَ 

 29بَلََغ الكهف  إِذَا َسبَبًا)*(َحت ى أَتْبَعَ 

 

 82بَلََغ الكهف  إِذَا َسبَبًا)*(َحت ى أَتْبَعَ  ثُم  

 29بَلََغ الكهف  إِذَا َسبَبًا)*(َحت ى أَتْبَعَ  ثُم  

 

َماِل الكهف  ذَاتَ   01الش ِ

َماِل الكهف  َوذَاتَ   08الش ِ

 

 82ْيِن الكهف اْلقَْرنَ  ِذي

 82اْلقَْرنَْيِن الكهف  يَاذَا

 24اْلقَْرنَْيِن الكهف  يَاذَا

 

 01اْليَِميِن الكهف  ذَاتَ 

 08اْليَِميِن الكهف  ذَاتَ 

 

 01َوَهي ِْئ الكهف  َرْحَمةً 

 02َويَُهي ِْئ الكهف  َرْحَمتِهِ 

 

 22َرب ِي الكهف  إِلَى ُرِددتُّ 

 81َرب ِِه الكهف  إِلَى يَُردُّ 

 

 82َوَجَدَها الكهف  ْمِس الش  
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 21َوَجَدَها الكهف  الش ْمِس 

 

 24َوُهَو الكهف  ِلَصاِحبِهِ 

 21َوُهَو الكهف  َصاِحبُهُ 

 

 10إِذَا الكهف  َحت ى فَانَطلَقَا

 14إِذَا الكهف  َحت ى فَانَطلَقَا

 11إِذَا الكهف  َحت ى فَانَطلَقَا

 

 40لَهُ الكهف  تَْستَِطيعَ 

 21الكهف  لَهُ  اْستََطاُعوا

 

 02لَبِثْتُْم الكهف  بَِما أَْعلَمُ 

 92لَبِثُوا الكهف  بَِما أَْعلَمُ 

 

 00اْلَكْهِف الكهف  فِي

 91َكْهِفِهْم الكهف  فِي

 

 21َصْبًرا الكهف  َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَن إِن كَ  قَالَ 

 19َصْبًرا الكهف  َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَن إِن كَ  أَقُلْ 

 

 82قَْرنَْيِن الكهف الْ  يَاذَا قُْلنَا

 24اْلقَْرنَْيِن الكهف  يَاذَا قَالُوا

 

 99َويَقُولُوَن الكهف  َكْلبُُهمْ 

 99قُل الكهف  َكْلبُُهمْ 

 

 20ُحوتَُهَما الكهف  نَِسيَا

 22اْلُحوَت الكهف  نَِسيتُ 

 

 مريم

 

ْحَمنِ  ِعندَ  ات َخذَ   18َعْهًدا مريم  الر 

ْحَمنِ  ِعندَ  ات َخذَ   81مريم  َعْهًدا الر 

 

 92الن ْخلَِة مريم  ِجْذعِ  إِلَى

 91الن ْخلَِة مريم  بِِجْذعِ  إِلَْيكِ 

 

يقًا َكانَ  إِن هُ   40ن بِيًّا مريم  ِصد ِ

يقًا َكانَ  إِن هُ   12ن بِيًّا مريم  ِصد ِ
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ا  04َولَْم مريم  بَِواِلَدْيهِ  َوبَرًّ

ا  29َولَْم مريم  بَِواِلَدتِي َوبَرًّ

 

 21بِيًّا مريم نَ  َوَجعَلَنِي

 42نَبِيًّا مريم  َجعَْلنَا

 

 2َشْيئًا مريم  تَكُ  َولَمْ  قَْبلُ  ِمن َخلَْقتُكَ 

 21َشْيئًا مريم  يَكُ  َولَمْ  قَْبلُ  ِمن َخلَْقنَاهُ 

 

 02اْلِكتَاِب مريم  فِي َواْذُكرْ 

 40اْلِكتَاِب مريم  فِي َواْذُكرْ 

 10اْلِكتَاِب مريم  فِي َواْذُكرْ 

 14اْلِكتَاِب مريم  يفِ  َواْذُكرْ 

 12اْلِكتَاِب مريم  فِي َواْذُكرْ 

 

ْحَمنُ   20ِعبَاَدهُ مريم  الر 

ْحَمنِ   22َعْبًدا مريم  الر 

 

 01َحيًّا مريم  يُْبعَثُ  َويَْومَ  يَُموتُ  َويَْومَ  ُوِلدَ  يَْومَ  َعلَْيهِ  َوَسالَم  

 22َحيًّا مريم  أُْبعَثُ  مَ َويَوْ  أَُموتُ  َويَْومَ  ُوِلدتُّ  يَْومَ  َعلَي   َوالس الَمُ 

 

َكاِة مريم  بِالص الَةِ   20َوالز 

َكاِة مريم  بِالص الَةِ   11َوالز 

 

 2َولَْم مريم  قَْبلُ 

 21َولَْم مريم  قَْبلُ 

 2َولَْم مريم  قَْبلُ 

 21َولَْم مريم  قَْبلُ 

 

 2تَُك مريم  َولَمْ  قَْبلُ 

 21يَُك مريم  َولَمْ  قَْبلُ 

 2مريم  تَكُ  َولَمْ  قَْبلُ 

 21يَُك مريم  َولَمْ  قَْبلُ 

 

 2َهي ِن  مريم  َعلَي   ُهوَ  َربُّكَ  قَالَ  َكذَِلكَ  قَالَ 

 90َهي ِن  مريم  َعلَي   ُهوَ  َربُّكِ  قَالَ  َكذَِلكِ  قَالَ 

 

 4َشِقيًّا مريم  َرب ِ  بُِدَعائِكَ  أَُكن

 48َشِقيًّا مريم  َرب ِي بُِدَعاءِ  أَُكونَ 
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 10يًّا مريم ن بِ  َرُسوالً  َوَكانَ 

 14ن بِيًّا مريم  َرُسوالً  َوَكانَ 

 

 1َعاقًِرا مريم  اْمَرأَتِي َوَكانَتِ 

 8َعاقًِرا مريم  اْمَرأَتِي َوَكانَتِ 

 

 2َولَْم مريم  قَْبلُ  ِمن

 21َولَْم مريم  قَْبلُ  ِمن

 

 2ِمْن مريم  َويَِرثُ 

 22ِمْن مريم  نُوِرثُ 

 طه

 

 12َوأَبَى)*(قَاَل طه 

 002ْلنَا طه أَبَى)*(فَقُ 

 

 14النَُّهى طه  ألُوِلي ألَيَاتٍ  ذَِلكَ  فِي إِن  

 098النَُّهى طه  ألُوِلي ألَيَاتٍ  ذَِلكَ  فِي إِن  

 

 19تَْقِضي طه  إِن َما

 004يُْقَضى طه  أَن

 

 11َهَدى طه  ثُم  

 89اْهتََدى طه  ثُم  

 

 21أَتَى طه  ثُم   َكْيَدهُ  فََجَمعَ 

 24ائْتُوا طه  ثُم   َكْيَدُكمْ  فَأَْجِمعُوا

 

 80َغَضبِي طه  َعلَْيُكمْ  فَيَِحل  

 80َغَضبِي طه  َعلَْيهِ  يَْحِللْ 

 82َغَضب  طه  َعلَْيُكمْ  يَِحل  

 

 011يَْوَم طه  يَْحِملُ 

 010ِحْمالً)*(يَْوَم طه 

 

ْبُهمْ   41قَْد طه  تُعَذ ِ

 20َوقَْد طه  بِعَذَابٍ 

 

 20َعاِكِفيَن طه  َعلَْيهِ 
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 21اِكفًا طه عَ  َعلَْيهِ 

 

 22فِي طه  اْقِذفِيهِ 

 22فِي طه  فَاْقِذفِيهِ 

 

 91فَِإذَا طه  فَأَْلقَاَها

 22فَِإذَا طه  أَْلقُوا

 

 02يُوَحى)*(إِن نِي طه  ِلَما

 28يُوَحى)*(أَِن طه  َما

 

 092َوَكذَِلَك طه  فَنَِسيتََها

 092تُنَسى)*(َوَكذَِلَك طه 

 

 األنبياء

 

 14َسْوٍء األنبياء  مَ قَوْ  َكانُوا إِن ُهمْ 

 11َسْوٍء األنبياء  قَْومَ  َكانُوا إِن ُهمْ 

 

 21إِْبَراِهيُم)*(قَالُوا األنبياء 

 29يَاإِْبَراِهيُم)*(قَاَل األنبياء 

 

ْينَاهُ األنبياء  لَهُ  فَاْستََجْبنَا  12فَنَج 

ْينَاهُ األنبياء  لَهُ  فَاْستََجْبنَا  88َونَج 

 

اِلِحيَن األنبياء  ِمنَ  إِن هُ  ْحَمتِنَارَ  فِي َوأَْدَخْلنَاهُ   11الص 

نَ  إِن ُهم َرْحَمتِنَا فِي َوأَْدَخْلنَاُهمْ  اِلِحيَن األنبياء  م ِ  82الص 

 

 21أَن  األنبياء  َكفَُروا ال ِذينَ  يَرَ 

 22إِن األنبياء  َكفَُروا ال ِذينَ  َرَءاكَ 

 

 12بِأَِلَهتِنَا األنبياء  َهذَا فَعَلَ 

 29بِأَِلَهتِنَا األنبياء  َهذَا تَ فَعَلْ 

 

 04َظاِلِميَن األنبياء  ُكن ا إِن ا يَاَوْيلَنَا قَالُوا

 42َظاِلِميَن األنبياء  ُكن ا إِن ا يَاَوْيلَنَا لَيَقُولُن  

 

ْينَاهُ األنبياء  لَهُ   12فَنَج 

ْينَاهُ األنبياء  لَهُ   88َونَج 
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 الحج

 

 98وا الحج َوأَْطِعمُ  ِمْنَها فَُكلُوا

 22َوأَْطِعُموا الحج  ِمْنَها فَُكلُوا

 

ى أََجلٍ  إِلَى َسمًّ  1ثُم  الحج  مُّ

ى أََجلٍ  إِلَى َسمًّ  22ثُم  الحج  مُّ

 

 04َما الحج  يَْفعَلُ  الل هَ  إِن  

 08َما الحج  يَْفعَلُ  الل هَ  إِن  

 

 92اْلعَتِيِق الحج  بِاْلبَْيتِ 

 22اْلعَتِيِق الحج  اْلبَْيتِ 

 

ْرنَاَها َكذَِلكَ   22لَُكْم الحج  َسخ 

َرَها َكذَِلكَ   21لَُكْم الحج  َسخ 

 

ْم الحج  َوَمن ذَِلكَ   21يُعَظ ِ

ْم الحج  َوَمن ذَِلكَ   29يُعَظ ِ

 

ن َرَزقَُهم َما َعلَى  98األَْنعَاِم الحج  بَِهيَمةِ  م ِ

ن َرَزقَُهم َما َعلَى  24األَْنعَاِم الحج  بَِهيَمةِ  م ِ

 

ةٍ  َوِلُكل ِ   24َمنَسًكا الحج  َجعَْلنَا أُم 

ةٍ  ِلُكل ِ   21َمنَسًكا الحج  َجعَْلنَا أُم 

 

 19الش ْيَطاُن الحج  أَْلقَى

 19الش ْيَطاُن الحج  يُْلِقي

 12الش ْيَطاُن الحج  يُْلِقي

 

 19يُْلِقي الحج  َما

 12يُْلِقي الحج  َما

 

 المؤمنون

 

 84قُْل المؤمنون  ِلل هِ  ونَ تَْعلَُموَن)*(َسيَقُولُ  ُكنتُمْ  إِن

 88قُْل المؤمنون  ِلل هِ  تَْعلَُموَن)*(َسيَقُولُونَ  ُكنتُمْ  إِن

 

 91َرُجل  المؤمنون  إِال   ُهوَ  إِنْ 

 28َرُجل  المؤمنون  إِال   ُهوَ  إِنْ 
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 02تُْبعَثُوَن)*(َولَقَْد المؤمنون 

 89لََمْبعُوثُوَن)*(لَقَْد المؤمنون 

 

 44المؤمنون  أَْرَسْلنَا ثُم  

 41أَْرَسْلنَا المؤمنون  ثُم  

 

 20َءاَخِريَن المؤمنون  قَْرنًا بَْعِدِهمْ  ِمن أَنَشأْنَا ثُم  

 49َءاَخِريَن المؤمنون  قُُرونًا بَْعِدِهمْ  ِمن أَنَشأْنَا ثُم  

 

اِحِميَن المؤمنون  َخْيرُ  َوأَنتَ  َواْرَحْمنَا  012الر 

 008اِحِميَن المؤمنون الر   َخْيرُ  َوأَنتَ  َواْرَحمْ 

 

 92َكذ بُوِن المؤمنون  بَِما انُصْرنِي َرب ِ  قَالَ 

 22َكذ بُوِن المؤمنون  بَِما انُصْرنِي َرب ِ  قَالَ 

 

 22فَُكنتُْم المؤمنون  َعلَْيُكمْ  تُتْلَى َءايَاتِي َكانَتْ 

 011فَُكنتُم المؤمنون  َعلَْيُكمْ  تُتْلَى َءايَاتِي تَُكنْ 

 

 02لَُكم المؤمنون  افَأَنَشأْنَ 

 َ  18لَُكُم المؤمنون  أَنَشأ

 

 النور

 

 20أَْو النور  إِْخَوانِِهن   بَنِي أَوْ  إِْخَوانِِهن  

 20أَْو النور  أََخَواتِِهن   بَنِي أَوْ  إِْخَوانِِهن  

 

 29َوإِذَا النور  َوَرُسوِلهِ  بِالل هِ  َءاَمنُوا ال ِذينَ 

 29فَِإذَا النور  َوَرُسوِلهِ  بِالل هِ  يُْؤِمنُونَ  ال ِذينَ 

 

 4يَْرُموَن النور  َوال ِذينَ 

 2يَْرُموَن النور  َوال ِذينَ 

 92يَْرُموَن النور  ال ِذينَ 

 

 4اْلُمْحَصنَاِت النور  يَْرُمونَ  َوال ِذينَ 

 92اْلُمْحَصنَاِت النور  يَْرُمونَ  ال ِذينَ 

 

 1ِمَن النور  َكانَ  إِن َعلَْيهِ  الل هِ 

 2ِمَن النور  َكانَ  إِن َعلَْيَها هِ الل  
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 41بَْينَُهْم النور  ِليَْحُكمَ  َوَرُسوِلهِ  الل هِ  إِلَى ُدُعوا بِاْلُمْؤِمنِيَن)*(َوإِذَا

 10بَْينَُهْم النور  ِليَْحُكمَ  َوَرُسوِلهِ  الل هِ  إِلَى ُدُعوا إِذَا اْلُمْؤِمنِينَ 

 

 20َءابَاِء النور  أَوْ 

 20النور َءابَائِِهن   أَوْ 

 

 20بُيُوِت النور  أَوْ 

 20بُيُوِت النور  أَوْ 

 20بُيُوِت النور  أَوْ 

 20بُيُوِت النور  أَوْ 

 20بُيُوِت النور  أَوْ 

 20بُيُوِت النور  أَوْ 

 20بُيُوِت النور  أَوْ 

 20بُيُوِت النور  أَوْ 

 

 20بُيُوِت النور  أَوْ  إِْخَوانُِكمْ  بُيُوتِ  أَوْ 

 20بُيُوِت النور  أَوْ  تُِكمْ أََخَوا بُيُوتِ  أَوْ 

 

 20أَْو النور  أَْخَواِلُكمْ  بُيُوتِ  أَوْ 

 20أَْو النور  َخاالَتُِكمْ  بُيُوتِ  أَوْ 

 

 20بُيُوِت النور  أَوْ  أَْعَماِمُكمْ  بُيُوتِ  أَوْ 

اتُِكمْ  بُيُوتِ  أَوْ   20بُيُوِت النور  أَوْ  َعم 

 

 21َويَْحفَُظوا النور  أَْبَصاِرِهمْ 

 20َويَْحفَْظَن النور  ن  أَْبَصاِرهِ 

 

 20أَْو النور  ِلبُعُولَتِِهن  

 20أَْو النور  بُعُولَتِِهن  

 20أَْو النور  بُعُولَتِِهن  

 

 08َحِكيم  النور  َعِليم   َوالل هُ  األَيَاتِ  لَُكمُ  الل هُ  َويُبَي ِنُ 

 18 َحِكيم  النور َعِليم   َوالل هُ  األَيَاتِ  لَُكمُ  الل هُ  يُبَي ِنُ 

 12َحِكيم  النور  َعِليم   َوالل هُ  َءايَاتِهِ  لَُكمْ  الل هُ  يُبَي ِنُ 

 

 9َوالَ النور  َجْلَدةٍ 

 4َوالَ النور  َجْلَدةً 

 

 92َواْلَخبِيثُوَن النور  ِلْلَخبِيثِينَ  اْلَخبِيثَاتُ 

 92ِلْلَخبِيثَاِت النور  َواْلَخبِيثُونَ  ِلْلَخبِيثِينَ 



128 

 

 

 1نور أَن  ال َواْلَخاِمَسةُ 

 2أَن  النور  َواْلَخاِمَسةَ 

 

 91َغْيَر النور  بُيُوتًا تَْدُخلُوا

 92َغْيَر النور  بُيُوتًا تَْدُخلُوا

 

 18َحِكيم  النور  َعِليم   َوالل هُ  األَيَاتِ  لَُكمُ  الل هُ  يُبَي ِنُ  َكذَِلكَ 

 12م  النور َحِكي َعِليم   َوالل هُ  َءايَاتِهِ  لَُكمْ  الل هُ  يُبَي ِنُ  َكذَِلكَ 

 

 4ُشَهَداَء النور  بِأَْربَعَةِ 

 02ُشَهَداَء النور  بِأَْربَعَةِ 

 8َشَهاَداٍت النور  أَْربَعَ 

 2َشَهاَداٍت النور  أَْربَعُ 

 

 2لَِمَن النور  إِن هُ  بِالل هِ  َشَهاَداتٍ  أَْربَعُ 

 8لَِمَن النور  إِن هُ  بِالل هِ  َشَهاَداتٍ  أَْربَعَ 

 

انِي  2ُمْشِرَكةً النور  أَوْ  َزانِيَةً  إِال   نِكحَ يَ  الَ  الز 

انِيَةُ   2ُمْشِرك  النور  أَوْ  َزانٍ  إِال   يَنِكُحَها الَ  َوالز 

 

 

 92النور اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن ِلْلَخبِيثَاِت 

 

 92النور َوالط ي ِبَاُت ِللط ي ِبِيَن َوالط ي ِبُوَن ِللط ي ِبَاِت 

 

 00َعِظيم )*(ل ْو النور 

 01َعِظيم )*(َولَْوالَ النور 

 

 98َعلَْيُكْم النور  َعِليم )*(ل ْيسَ 

 21َعلَى النور  َعِليم )*(ل ْيسَ 

 

َل النور  َما َعلَْيهِ   14ُحم ِ

ا َوَعلَْيُكم ْلتُْم النور  م   14ُحم ِ

 

وا ل ِْلُمْؤِمنِينَ  قُل  21فُُروَجُهْم النور  واَويَْحفَظُ  أَْبَصاِرِهمْ  ِمنْ  يَغُضُّ

 20فُُروَجُهن  النور  َويَْحفَْظنَ  أَْبَصاِرِهن   ِمنْ  يَْغُضْضنَ  ل ِْلُمْؤِمنَاتِ  َوقُل

 

 20إِال  النور  ِزينَتَُهن   يُْبِدينَ  َوالَ 

 20إِال  النور  ِزينَتَُهن   يُْبِدينَ  َوالَ 
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 4َشَهاَدةً النور  لَُهمْ 

 2ُشَهَداُء النور  لَُهمْ 

 

 01الل هَ النور  َوأَن   َوَرْحَمتُهُ  َعلَْيُكمْ  الل هِ  فَْضلُ  َولَْوالَ 

 91الل هَ النور  َوأَن   َوَرْحَمتُهُ  َعلَْيُكمْ  الل هِ  فَْضلُ  َولَْوالَ 

 

ن فَِمْنُهم  41َعلَى النور  يَْمِشي م 

ن َوِمْنُهم  41َعلَى النور  يَْمِشي م 

ن َوِمْنُهم  41نور َعلَى ال يَْمِشي م 

 

ن َمْوج    41فَْوقِِه النور  م ِ

ن َمْوج    41فَْوقِِه النور  م ِ

 

 18ثِيَابَُكم النور  تََضعُونَ 

 21ثِيَابَُهن  النور  يََضْعنَ 

 

 الفرقان

 

 1األَْسَواِق الفرقان  فِي َويَْمِشي الط عَامَ  يَأُْكلُ 

 91 األَْسَواِق الفرقان فِي َويَْمُشونَ  الط َعامَ  لَيَأُْكلُونَ 

 

ْحُجوًرا الفرقان  ِحْجًرا  99م 

ْحُجوًرا الفرقان  َوِحْجًرا  12م 

 

ا  22َوُمقَاًما الفرقان  ُمْستَقَرًّ

ا  12َوُمقَاًما الفرقان  ُمْستَقَرًّ

 

 00بِالس اَعِة الفرقان  َكذ بُوا

 00بِالس اَعِة الفرقان  َكذ بَ 

 

 01الس بِيَل الفرقان  َضلُّوا ُهمْ 

 44َسبِيالً الفرقان  أََضلُّ  ُهمْ 

 

 الشعراء

 

 012يَْوٍم الشعراء  َعذَابُ  فَيَأُْخذَُكمْ 

 082يَْوِم الشعراء  َعذَابُ  فَأََخذَُهمْ 

 

ِ الشعراء  َعلَى إِال    012َرب 
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ِ الشعراء  َعلَى إِال    091َرب 

ِ الشعراء  َعلَى إِال    041َرب 

ِ الشعراء  َعلَى إِال    024َرب 

ِ  َعلَى إِال    081الشعراء َرب 

 002َرب ِي الشعراء  َعلَى إِال  

 

ْؤِمنِيَن)*(َوإِن   أَْكثَُرُهم َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِن   ِحيمُ  اْلعَِزيزُ  لَُهوَ  َرب كَ  مُّ  012َكذ بَْت الشعراء  الر 

ْؤِمنِيَن)*(َوإِن   أَْكثَُرُهم َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِن   ِحيمُ  اْلعَِزيزُ  لَُهوَ  َرب كَ  مُّ  090َكذ بَْت الشعراء  الر 

ْؤِمنِيَن)*(َوإِن   أَْكثَُرُهم َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِن   ِحيمُ  اْلعَِزيزُ  لَُهوَ  َرب كَ  مُّ  022َكذ بَْت الشعراء  الر 

ْؤِمنِيَن)*(َوإِن   أَْكثَُرُهم َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِن   ِحيمُ  اْلعَِزيزُ  لَُهوَ  ب كَ رَ  مُّ  018َكذ بَْت الشعراء  الر 

ْؤِمنِيَن)*(َوإِن   أَْكثَُرُهم َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِن   ِحيمُ  اْلعَِزيزُ  لَُهوَ  َرب كَ  مُّ  014َكذ َب الشعراء  الر 

ْؤِمنِيَن)*(َوإِن   أَْكثَُرُهم َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِن   ِحيمُ  اْلعَِزيزُ  لَُهوَ  َرب كَ  مُّ  012قَْوُم الشعراء  َكذ بَتْ  الر 

ْؤِمنِيَن)*(َوإِن   أَْكثَُرُهم َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِن   ِحيمُ  اْلعَِزيزُ  لَُهوَ  َرب كَ  مُّ  018قَْوُم الشعراء  َكذ بَتْ  الر 

 

 011لَُهْم الشعراء  قَالَ  اْلُمْرَسِليَن)*(إِذْ 

 092لَُهْم الشعراء  قَالَ  ُمْرَسِليَن)*(إِذْ الْ 

 040لَُهْم الشعراء  قَالَ  اْلُمْرَسِليَن)*(إِذْ 

 021لَُهْم الشعراء  قَالَ  اْلُمْرَسِليَن)*(إِذْ 

 012لَُهْم الشعراء  قَالَ  اْلُمْرَسِليَن)*(إِذْ 

 

 011أَُخوُهْم الشعراء  لَُهمْ  قَالَ  اْلُمْرَسِليَن)*(إِذْ 

 092أَُخوُهْم الشعراء  لَُهمْ  قَالَ  َن)*(إِذْ اْلُمْرَسِلي

 040أَُخوُهْم الشعراء  لَُهمْ  قَالَ  اْلُمْرَسِليَن)*(إِذْ 

 021أَُخوُهْم الشعراء  لَُهمْ  قَالَ  اْلُمْرَسِليَن)*(إِذْ 

 

 10يَْغِفَر الشعراء  أَن نَْطَمعُ 

 89يَْغِفَر الشعراء  أَن أَْطَمعُ 

 

ِريَن)*(َماا ِمنَ  أَنتَ  إِن َما قَالُوا ثْلُنَا الشعراء  بََشر   إِال   أَنتَ  ْلُمَسح   012م ِ

ِريَن)*(َوَما ِمنَ  أَنتَ  إِن َما قَالُوا ثْلُنَا الشعراء  بََشر   إِال   أَنتَ  اْلُمَسح   081م ِ

 

 002تَنتَِه الشعراء  ل مْ  لَئِن قَالُوا

 021تَنتَِه الشعراء  ل مْ  لَئِن قَالُوا

 

 َرب ِ  َعلَى إِال   أَْجِريَ  إِنْ  أَْجرٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْسئَلُُكمْ  َوَما َوأَِطيعُونِ  الل هَ  فَات قُوا أَِمين   َرُسول   لَُكمْ  )*(إِن ِيتَت قُونَ  أاَلَ 

 012اْلعَالَِميَن الشعراء 

 َرب ِ  َعلَى إِال   أَْجِريَ  إِنْ  أَْجرٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  ئَلُُكمْ أَسْ  َوَما َوأَِطيعُونِ  الل هَ  فَات قُوا أَِمين   َرُسول   لَُكمْ  تَت قُوَن)*(إِن ِي أاَلَ 

 094اْلعَالَِميَن الشعراء 

 َرب ِ  َعلَى إِال   أَْجِريَ  إِنْ  أَْجرٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْسئَلُُكمْ  َوَما َوأَِطيعُونِ  الل هَ  فَات قُوا أَِمين   َرُسول   لَُكمْ  تَت قُوَن)*(إِن ِي أاَلَ 

 049الشعراء  اْلعَالَِمينَ 
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 َرب ِ  َعلَى إِال   أَْجِريَ  إِنْ  أَْجرٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْسئَلُُكمْ  َوَما َوأَِطيعُونِ  الل هَ  فَات قُوا أَِمين   َرُسول   لَُكمْ  تَت قُوَن)*(إِن ِي أاَلَ 

 020اْلعَالَِميَن الشعراء 

 َرب ِ  َعلَى إِال   أَْجِريَ  إِنْ  أَْجرٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْسئَلُُكمْ  َوَما َوأَِطيعُونِ  هَ الل   فَات قُوا أَِمين   َرُسول   لَُكمْ  تَت قُوَن)*(إِن ِي أاَلَ 

 011اْلعَالَِميَن الشعراء 

 

 النمل

 

 20ُمْسِلِميَن)*(قَالَْت النمل  َوأْتُونِي

 28ُمْسِلِميَن)*(قَاَل النمل  يَأْتُونِي

 

عَ  َءإِلَه   األَْرِض   29الل ِه النمل  م 

عَ  َءإِلَه   ِض َواألَرْ   24الل ِه النمل  م 

 

عَ  َءإِلَه    21الل ِه النمل  م 

عَ  َءإِلَه    20الل ِه النمل  م 

عَ  َءإِلَه    29الل ِه النمل  م 

عَ  َءإِلَه    22الل ِه النمل  م 

عَ  َءإِلَه    24الل ِه النمل  م 

 

عَ  َءإِلَه    21بَْل النمل  الل هِ  م 

عَ  َءإِلَه    20بَْل النمل  الل هِ  م 

 

 22أَن النمل  قَْبلَ  بِهِ  َءاتِيكَ  أَنَا

 41أَن النمل  قَْبلَ  بِهِ  َءاتِيكَ  أَنَا

 

 01ُجنُوُدهُ النمل  ِلُسلَْيَمانَ 

 08َوُجنُوُدهُ النمل  ُسلَْيَمانُ 

 

 88فَلَهُ النمل  بِاْلَحَسنَةِ  َجاءَ  تَْفعَلُوَن)*(َمن

 91َما النمل  مُ َويَْعلَ  َواألَْرِض  الس َماَواتِ  فِي

 

 92اْلَملَُؤا النمل  يَاأَيَُّها قَالَتْ 

 29اْلَملَُؤا النمل  يَاأَيَُّها قَالَتْ 

 28اْلَملَُؤا النمل  يَاأَيَُّها قَالَ 

 

 02إِن  النمل  َشْيءٍ  ُكل ِ 

 88إِن هُ النمل  َشْيءٍ  ُكل  

 

 92َعْرش  النمل  َولََها

 40َعْرَشَها النمل  لََها
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 11َمْكًرا النمل  َكْرنَاَومَ  َمْكًرا

 11َوَمَكْرنَا النمل  َمْكًرا َوَمَكُروا

 

 91اْلغَائِبِيَن النمل  ِمنَ 

 11َغائِبٍَة النمل  ِمنْ 

 

 18ِلل ِه النمل  اْلَحْمدُ  اْلُمنذَِريَن)*(قُلِ 

 29ِلل ِه النمل  اْلَحْمدُ  اْلُمنِذِريَن)*(َوقُلِ 

 

 89َعلَْيِهْم النمل  اْلقَْولُ  َوقَعَ 

 81َعلَْيِهم النمل  اْلقَْولُ  َوَوقَعَ 

 

 القصص

 

 1ُموَسى القصص  أُم ِ 

 01ُموَسى القصص  أُم ِ 

 

 21بِاْلُهَدى القصص  َجاءَ  بَِمن أَْعلَمُ  َرب ِي

 81بِاْلُهَدى القصص  َجاءَ  َمن أَْعلَمُ  َرب ِي

 

 10م القصص يَأْتِيكُ  الل هِ  َغْيرُ  إِلَه   َمنْ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِلَى َسْرَمًدا

 19يَأْتِيُكم القصص  الل هِ  َغْيرُ  إِلَه   َمنْ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِلَى َسْرَمًدا

 

 2َولًَدا القصص  نَت ِخذَهُ  أَوْ  يَنفَعَنَا أَن َعَسى

 2َوُجنُوَدُهَما القصص  َوَهاَمانَ  فِْرَعْونَ 

 8َوُجنُوَدُهَما القصص  َوَهاَمانَ  فِْرَعْونَ 

 

 44القصص  بَِجانِبِ  ُكنتَ 

 42بَِجانِِب القصص  ُكنتَ 

 

 01َظِهيًرا القصص  أَُكونَ 

 82َظِهيًرا القصص  تَُكونَن  

 

 11تُْرَجعُوَن القصص  َوإِلَْيهِ  اْلُحْكمُ  َولَهُ 

 88تُْرَجعُوَن القصص  َوإِلَْيهِ  اْلُحْكمُ  لَهُ 

 

 44بَِجانِِب القصص  ُكنتَ  َوَما

 42بَِجانِِب القصص  ُكنتَ  َوَما
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 29فَيَقُوُل القصص  يُنَاِديِهمْ  ْومَ َويَ 

 21فَيَقُوُل القصص  يُنَاِديِهمْ  َويَْومَ 

 14فَيَقُوُل القصص  يُنَاِديِهمْ  َويَْومَ 

 

 29تَْزُعُموَن القصص  ُكنتُمْ  ال ِذينَ  ُشَرَكاِءيَ  أَْينَ  فَيَقُولُ  يُنَاِديِهمْ  َويَْومَ 

 14تَْزُعُموَن القصص  ُكنتُمْ  ال ِذينَ  ِءيَ ُشَرَكا أَْينَ  فَيَقُولُ  يُنَاِديِهمْ  َويَْومَ 

 

 العنكبوت

 

 20اْلقَْريَِة العنكبوت  َهِذهِ  أَْهلِ 

 24اْلقَْريَِة العنكبوت  َهِذهِ  أَْهلِ 

 

 41َوِمْنُهم العنكبوت  األَْرضَ  بِهِ 

 22ِمن العنكبوت  األَْرضَ  بِهِ 

 

 01َولَئِن العنكبوت  الل هِ  َكعَذَابِ 

 92ن العنكبوت إِ  الل هِ  بِعَذَابِ 

 

 8تَْعَملُوَن)*(َوال ِذيَن العنكبوت 

 18اْلعَاِمِليَن)*(ال ِذيَن العنكبوت 

 

 94يُْؤِمنُوَن)*(َوقَاَل العنكبوت  ِلقَْومٍ 

 10يُْؤِمنُوَن)*(قُْل العنكبوت  ِلقَْومٍ 

 

 02تَْعلَُموَن)*(إِن َما العنكبوت  ُكنتُمْ 

 40يَْعلَُموَن)*(إِن  العنكبوت  َكانُوا

 

 92َوقَاَل العنكبوت  لُوط  

 29قَالُوا العنكبوت  لُوًطا

 

 41إِال  العنكبوت  بِأَيَاتِنَا يَْجَحدُ  َوَما

 42إِال  العنكبوت  بِأَيَاتِنَا يَْجَحدُ  َوَما

 

 01أَْوثَانًا العنكبوت  الل هِ  ُدونِ  ِمن

 91أَْوثَانًا العنكبوت  الل هِ  ُدونِ  ِمن

 

 الروم

 

يَاَح الروم  يُْرِسلَ  أَن  42الر ِ

 10ِريًحا الروم  أَْرَسْلنَا َولَئِنْ 
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 14بَْعِد الروم  ِمن َجعَلَ  ثُم  

 14بَْعِد الروم  ِمن َجعَلَ  ثُم  

 

ْنهُ  أَذَاقَُهم  22َرْحَمةً الروم  م ِ

ن َوِليُِذيقَُكم ْحَمتِِه الروم  م ِ  42ر 

 

 28ُهُم الروم  َوأُولَئِكَ  الل هِ  َوْجهَ  يُِريُدونَ 

 22ُهُم الروم  فَأُولَئِكَ  الل هِ  َوْجهَ  تُِريُدونَ 

 

 91َخلَقَُكم الروم  أَنْ  َءايَاتِهِ  َوِمنْ 

 90َخلََق الروم  أَنْ  َءايَاتِهِ  َوِمنْ 

 

 لقمان

 

 22َولَِدِه لقمان  َعن

 22َواِلِدِه لقمان  َعن

 

 24نَْفس  لقمان  تَْدِري َوَما

 24نَْفس  لقمان  تَْدِري َوَما

 

 األحزاب

 

 11َوالَ األحزاب  إِْخَوانِِهن   أَْبنَاءِ  َوالَ  إِْخَوانِِهن  

 11َوالَ األحزاب  أََخَواتِِهن   أَْبنَاءِ  َوالَ  إِْخَوانِِهن  

 

 22فَقَْد األحزاب  َوَرُسولَهُ  الل هَ 

 10فَقَْد األحزاب  َوَرُسولَهُ  الل هَ 

 

 98تُِرْدَن األحزاب  ُكنتُن   إِن

 92ِرْدَن األحزاب تُ  ُكنتُن   َوإِن

 

 98ألَْزَواِجَك األحزاب  قُل الن بِيُّ  يَاأَيَُّها

 12ألَْزَواِجَك األحزاب  قُل الن بِيُّ  يَاأَيَُّها

 

 11َخاِلَك األحزاب  َوبَنَاتِ 

 11َخاالَتَِك األحزاب  َوبَنَاتِ 

 

اتِكَ  َوبَنَاتِ   11َوبَنَاِت األحزاب  َعم 

كَ  َوبَنَاتِ   11حزاب َوبَنَاِت األ َعم ِ
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 21فِي األحزاب  َحَرج  

 28فِيَما األحزاب  َحَرجٍ 

 

 4ال الئِي األحزاب  أَْزَواَجُكمُ 

 11ال التِي األحزاب  أَْزَواَجكَ 

 

 28قَْبُل األحزاب  ِمن َخلَْوا ال ِذينَ  فِي الل هِ  ُسن ةَ 

 29قَْبُل األحزاب  ِمن َخلَْوا ال ِذينَ  فِي الل هِ  ُسن ةَ 

 

ةً   02َعلَْيُكْم األحزاب  أَِشح 

ةً   02َعلَى األحزاب  أَِشح 

 

 

 

 2َجاَءتُْكْم األحزاب  إِذْ  َعلَْيُكمْ 

 02َجاَء األحزاب  فَِإذَا َعلَْيُكمْ 

 

 1الل هُ األحزاب  َوَكانَ  قُلُوبُُكمْ 

 10الل هُ األحزاب  َوَكانَ  قُلُوبُِكمْ 

 

 12الل ِه األحزاب  ِعندَ  َكانَ 

 22ِه األحزاب الل   ِعندَ  َوَكانَ 

 

 01الل هَ األحزاب  َعاَهُدوا َكانُوا

 01الل ِه األحزاب  َعْهدُ  َوَكانَ 

 

 0َواْلُمنَافِِقيَن األحزاب  اْلَكافِِرينَ  تُِطعِ  َوالَ 

 48َواْلُمنَافِِقيَن األحزاب  اْلَكافِِرينَ  تُِطعِ  َوالَ 

 

 09َوَرُسولُهُ األحزاب  الل هُ  َوَعَدنَا َما

 99َوَرُسولُهُ األحزاب  الل هُ  اَوَعَدنَ  َما

 

ْحُكن   أَُمت ِْعُكن    98َجِميالً األحزاب  َسَراًحا َوأَُسر ِ

ُحوُهن   فََمت ِعُوُهن    42َجِميالً األحزاب  َسَراًحا َوَسر ِ

 

 21َوَطًرا األحزاب  ِمْنَها

 21َوَطًرا األحزاب  ِمْنُهن  

 

ِ األحزاب  يَانَِساءَ   21الن بِي 
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ِ األحزاب  يَانَِساءَ   29الن بِي 

 

 سبأ

 

َع سبأ  إِذَا  92فُز ِ

 10فَِزُعوا سبأ  إِذْ 

 

 1َهْل سبأ  َكفَُروا ال ِذينَ 

 22َهْل سبأ  َكفَُروا ال ِذينَ 

 

 20اْستَْكبَُروا سبأ  ِلل ِذينَ  اْستُْضِعفُوا ال ِذينَ  يَقُولُ 

 22سبأ اْستَْكبَُروا  ِلل ِذينَ  اْستُْضِعفُوا ال ِذينَ  َوقَالَ 

 

 22َرب ِي سبأ  إِن   قُلْ 

 22َرب ِي سبأ  إِن   قُلْ 

 48َرب ِي سبأ  إِن   قُلْ 

 

ْزقَ  يَْبُسطُ  َرب ِي إِن   قُلْ   22يََشاُء سبأ  ِلَمن الر ِ

ْزقَ  يَْبُسطُ  َرب ِي إِن   قُلْ   22يََشاُء سبأ  ِلَمن الر ِ

 

 1َهْل سبأ  َكفَُروا

 22َهْل سبأ  َكفَُروا

 01سبأ  َوَهلْ  َكفَُروا

 

 01إِال  سبأ  نَُجاِزي َوَهلْ  َكفَُروا

 22إِال  سبأ  يُْجَزْونَ  َهلْ  َكفَُروا

 

ْقتُمْ  قٍ  ُكل   ُمز ِ  1لَِفي سبأ  إِن ُكمْ  ُمَمز 

ْقنَاُهمْ  قٍ  ُكل   َوَمز   02فِي سبأ  إِن   ُمَمز 

 

 فاطر

 

 40َولَئِن فاطر  تَُزوالَ  أَن

 40إِْن فاطر  َزالَتَا َولَئِن

 

)*(َوال ِذي فاطر  َغفُور    21َشُكور 

)*(ال ِذي فاطر  لَغَفُور    24َشُكور 

 

 22ُكْفُرُهْم فاطر  اْلَكافِِرينَ  يَِزيدُ  َوالَ 

 22ُكْفُرُهْم فاطر  اْلَكافِِرينَ  يَِزيدُ  َوالَ 
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 يس

 

ْرَسلُوَن يس  إِلَْيُكم إِن ا  04مُّ

 02لَُمْرَسلُوَن يس  إِلَْيُكمْ  إِن ا

 

 92ُهْم يس  فَِإذَا َواِحَدةً  َصْيَحةً  إِال   تْ َكانَ  إِن

 12ُهْم يس  فَِإذَا َواِحَدةً  َصْيَحةً  إِال   َكانَتْ  إِن

 

 22ل ُهم يس  َوَءايَة  

 21ل ُهم يس  َوَءايَة  

 40ل ُهم يس  َوَءايَة  

 

 09ُمبِيٍن)*(َواْضِرْب يس 

)*(َوَضَرَب يس   11ُمبِين 

 

 29َن يس ُمْحَضُرو ل َدْينَا َجِميع  

 12ُمْحَضُروَن يس  ل َدْينَا َجِميع  

 

 1َعلَى يس  اْلقَْولُ  َحق  

 11َعلَى يس  اْلقَْولُ  َويَِحق  

 

 10لَُهم يس  َخلَْقنَا

 49لَُهم يس  َوَخلَْقنَا

 

 21أَْيِديِهْم يس  َعِملَتْهُ  َوَما

ا  10أَْيِدينَا يس  َعِملَتْ  ِمم 

 

 الصافات

 

 81اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ الصافات  نَْجِزي َكذَِلكَ  إِن ا

 020اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ الصافات  نَْجِزي َكذَِلكَ  إِن ا

 011اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن  الصافات  نَْجِزي َكذَِلكَ  إِن ا

 090اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن ُهَما الصافات  نَْجِزي َكذَِلكَ  إِن ا

 

 81اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ  يَن)*(إِن هُ اْلُمْحِسنِ  نَْجِزي َكذَِلكَ  إِن ا

 020اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ  اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ  نَْجِزي َكذَِلكَ  إِن ا

 090اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ  اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن ُهَما نَْجِزي َكذَِلكَ  إِن ا

 

 090َوإِن  الصافات  اْلُمْؤِمنِينَ  ِعبَاِدنَا ِمنْ  اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن ُهَما نَْجِزي كَ َكذَلِ  إِن ا
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 020َوإِن  الصافات  اْلُمْؤِمنِينَ  ِعبَاِدنَا ِمنْ  اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ  نَْجِزي َكذَِلكَ  إِن ا

 

 81اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ الصافات  نَْجِزي َكذَِلكَ 

 001اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ الصافات  ْجِزينَ  َكذَِلكَ 

 020اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ الصافات  نَْجِزي َكذَِلكَ 

 011اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن  الصافات  نَْجِزي َكذَِلكَ 

 090اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن ُهَما الصافات  نَْجِزي َكذَِلكَ 

 

 81اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  بَاِدنَاعِ  ِمنْ  اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ  نَْجِزي َكذَِلكَ 

 001اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ  اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ  نَْجِزي َكذَِلكَ 

 020اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ  اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ  نَْجِزي َكذَِلكَ 

 090اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  بَاِدنَاعِ  ِمنْ  اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن ُهَما نَْجِزي َكذَِلكَ 

 

 004َوَهاُروَن الصافات  ُموَسى َعلَى

 091َوَهاُروَن الصافات  ُموَسى َعلَى

 

 092اْلُمْرَسِليَن)*(إِْذ الصافات  لَِمنَ 

 022اْلُمْرَسِليَن)*(إِْذ الصافات  لَِمنَ 

 022اْلُمْرَسِليَن)*(إِْذ الصافات  لَِمنَ 

 

 014يُْبِصُروَن الصافات  فََسْوفَ  ِحيٍن)*(َوأَْبِصْرُهمْ  ت ىحَ  َعْنُهمْ  فَتََول  

 018يُْبِصُروَن الصافات  فََسْوفَ  ِحيٍن)*(َوأَْبِصرْ  َحت ى َعْنُهمْ  َوتََول  

 

 ص

 

 91َمئَاٍب ص  َوُحْسنَ  لَُزْلفَى ِعنَدنَا لَهُ  َوإِن  

 41َمئَاٍب ص  َوُحْسنَ  لَُزْلفَى ِعنَدنَا لَهُ  َوإِن  

 

 41َعْبَدنَا ص  اٍب)*(َواْذُكرْ َمئَ 

)*(َواْذُكرْ  اب   44ِعبَاَدنَا ص  أَو 

 

 99بَْعٍض ص  َعلَى بَْعُضنَا بَغَى

 94بَْعٍض ص  َعلَى بَْعُضُهمْ  لَيَْبِغي

 

 94أَن َما ص  َداُودُ 

 92إِن ا ص  يَاَداُودُ 

 

ْمتُُموهُ   21لَنَا ص  قَد 

 20لَنَا ص  قَد مَ 
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 12َمْرَحبًا ص  الَ 

 21َمْرَحبًا ص  الَ 

 

اب  ص  إِن هُ  اْلعَْبدُ  نِْعمَ   21أَو 

اب  ص  إِن هُ  اْلعَْبدُ  نِْعمَ   44أَو 

 

 الزمر

 

 42ُشفَعَاَء الزمر  الل هِ 

 44الش فَاَعةُ الزمر  ِلل هِ 

 

لَهُ  إِذَا ثُم   ْنهُ الزمر  نِْعَمةً  َخو   8م ِ

ْلنَاهُ  إِذَا ثُم   ن ا الزمر نِْعَمةً  َخو   42 م ِ

 

 10َخَزنَتَُها الزمر  لَُهمْ  َوقَالَ  أَْبَوابَُها فُتَِحتْ  َجاُءوَها إِذَا َحت ى ُزَمًرا

 12َخَزنَتَُها الزمر  لَُهمْ  َوقَالَ  أَْبَوابَُها َوفُتَِحتْ  َجاُءوَها إِذَا َحت ى ُزَمًرا

 

 94اْلِقيَاَمِة الزمر  يَْومَ  اْلعَذَابِ  ُسوءَ 

 41اْلِقيَاَمِة الزمر  يَْومَ  اْلعَذَابِ  ُسوءِ 

 

 48َكَسبُوا الزمر  َما َسي ِئَاتُ 

 10َكَسبُوا الزمر  َما َسي ِئَاتُ 

 10َكَسبُوا الزمر  َما َسي ِئَاتُ 

 

 10ال ِذيَن الزمر  َوِسيقَ 

 12ال ِذيَن الزمر  َوِسيقَ 

 

 10َكَسبُوا الزمر  َما َسي ِئَاتُ  فَأََصابَُهمْ 

 10َسبُوا الزمر كَ  َما َسي ِئَاتُ  َسيُِصيبُُهمْ 

 

ِ الزمر  بَْينَُهم َوقُِضيَ   22بِاْلَحق 

ِ الزمر  بَْينَُهم َوقُِضيَ   11بِاْلَحق 

 

 29الل ِه الزمر  َعلَى َكذَبَ 

 21الل ِه الزمر  َعلَى َكذَبُوا

 

 02اْلعَذَاِب الزمر  َكِلَمةُ 

 10اْلعَذَاِب الزمر  َكِلَمةُ 

 

 08األَْلبَاِب)*(أَفََمن الزمر 
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 90اِب)*(أَفََمن الزمر األَْلبَ 

 

 02َوِمن الزمر  الن ارِ 

ن الزمر  نُورٍ   99م ِ

 

 28ُهن  الزمر  َهلْ 

 28ُهن  الزمر  َهلْ 

 

 غافر

 

 21الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ  ال ِذينَ 

 12الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ  ال ِذينَ 

 22الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ  ال ِذينَ 

 

 21أَتَاُهْم غافر  ُسْلَطانٍ  بِغَْيرِ  الل هِ  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ  ال ِذينَ 

 12أَتَاُهْم غافر  ُسْلَطانٍ  بِغَْيرِ  الل هِ  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ  ال ِذينَ 

 

ِ غافر  يَْقِضي َوالل هُ   91بِاْلَحق 

ِ غافر  قُِضيَ  الل هِ   18بِاْلَحق 

 

 09َكفَْرتُْم غافر  َوْحَدهُ  هُ الل  

 84َوَكفَْرنَا غافر  َوْحَدهُ  بِالل هِ 

 

 4الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُ 

 21الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ 

 12الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ 

 22الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ 

 

 24)*(ُهَو غافر اْلعَالَِمينَ  َربُّ 

 22اْلعَالَِميَن)*(ُهَو غافر  ِلَرب ِ 

 

 92األَْرِض غافر  فِي يُْظِهرَ 

 92األَْرِض غافر  فِي َظاِهِرينَ 

 

 24اْلعَالَِميَن)*(ُهَو غافر 

 22اْلعَالَِميَن)*(ُهَو غافر 

 

 21ُسوُء غافر  ِلِفْرَعْونَ 

 41ُسوُء غافر  فِْرَعْونَ 
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 21اقَْوِم غافر يَ  َءاَمنَ  ال ِذي َوقَالَ 

 28يَاقَْوِم غافر  َءاَمنَ  ال ِذي َوقَالَ 

 

 29َعلَْيُكْم غافر  أََخافُ  إِن ِي َويَاقَْومِ 

 21َعلَْيُكم غافر  أََخافُ  إِن ِي يَاقَْومِ 

 

ةً   90األَْرِض غافر  فِي َوَءاثَاًرا قُو 

ةً   89األَْرِض غافر  فِي َوَءاثَاًرا قُو 

 

ا  84ا غافر بَأَْسنَ  َرأَْوا فَلَم 

ا  81بَأَْسنَا غافر  َرأَْوا لَم 

 

 91َكْيُد غافر  َوَما

 21َكْيُد غافر  َوَما

 

 98ُمْسِرف  غافر  ُهوَ  َمنْ 

 24ُمْسِرف  غافر  ُهوَ  َمنْ 

 

 2الس ي ِئَاِت غافر  َوقِِهمُ 

 2الس ي ِئَاِت غافر  تَقِ 

 

 فصلت

 

 00َطْوًعا فصلت  ائْتِيَا

 00 َطائِِعيَن فصلت أَتَْينَا

 

 91بَِما فصلت  َوُجلُوُدُهم

 90ِلَم فصلت  ِلُجلُوِدِهمْ 

 

 91َسْمعُُهْم فصلت  َعلَْيِهمْ  َشِهدَ 

 99َسْمعُُكْم فصلت  َعلَْيُكمْ  يَْشَهدَ 

 

 الشورى

 

 2إِلَْيَك الشورى  يُوِحي َكذَِلكَ 

 1إِلَْيَك الشورى  أَْوَحْينَا َوَكذَِلكَ 

 19رى إِلَْيَك الشو أَْوَحْينَا َوَكذَِلكَ 

 

 

 99الظ اِلِميَن الشورى  تََرى
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 44الظ اِلِميَن الشورى  َوتََرى

 

 91فِي الشورى  لَهُ  نَِزدْ 

 92فِيَها الشورى  لَهُ  نَِزدْ 

 

 21ُهْم الشورى  َغِضبُوا

 02َولَُهْم الشورى  َغَضب  

 

 1فِي الشورى  فَِريق  

 1فِي الشورى  َوفَِريق  

 

ن لَُهم ٍ الشورى  م ِ  8َوِلي 

نْ  لَُهم  42أَْوِليَاَء الشورى  م ِ

 

 02بِِه الشورى  َوص ى َما

ْينَا َوَما  02بِِه الشورى  َوص 

 

ينِ  ِمنَ   02َما الشورى  الد ِ

ينِ  ِمنَ   90َما الشورى  الد ِ

 

 91َحْرَث الشورى  يُِريدُ  َكانَ  َمن

 91َحْرَث الشورى  يُِريدُ  َكانَ  َوَمن

 

 42يََشاُء الشورى  ِلَمن يََهبُ 

 42يََشاُء الشورى  ِلَمن بُ َويَهَ 

 

 الزخرف

 

ةٍ  َعلَى َءابَاَءنَا َوَجْدنَا إِن ا  99َءاثَاِرِهم الزخرف  َعلَى َوإِن ا أُم 

ةٍ  َعلَى َءابَاَءنَا َوَجْدنَا إِن ا  92َءاثَاِرِهم الزخرف  َعلَى َوإِن ا أُم 

 

ا )*(َولَم   92َجاَءُهُم الزخرف  ُمبِين 

ا )*(َولَم   29اَء الزخرف جَ  ُمبِين 

 

 02ُمْقِرنِيَن)*(َوإِن ا الزخرف  لَهُ 

)*(َوإِن ُهْم الزخرف  لَهُ   22قَِرين 

 

 01َضَرَب الزخرف  بَِما

 18َضَربُوهُ الزخرف  َما

ا  11ُضِرَب الزخرف  َولَم 
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 الجاثية

 

 2الل ِه الجاثية  بَْعدَ 

 92الل ِه الجاثية  بَْعدِ 

 

 األحقاف

 

 8ف َشِهيًدا األحقا بِهِ 

 01َوَشِهَد األحقاف  بِهِ 

 

 20الل ِه األحقاف  َداِعيَ  أَِجيبُوا

 29الل ِه األحقاف  َداِعيَ  يُِجبْ 

 

 1يَْستَِجيُب األحقاف  ال   َمن

 29يُِجْب األحقاف  ال   َوَمن

 

 91الن اِر األحقاف  َعلَى َكفَُروا ال ِذينَ  يُْعَرضُ  َويَْومَ 

 24الن اِر األحقاف  َعلَى فَُرواكَ  ال ِذينَ  يُْعَرضُ  َويَْومَ 

 

 محمد

 

 9بَالَُهْم محمد  َوأَْصلَحَ 

 1بَالَُهْم محمد  َويُْصِلحُ 

 

 0أَْعَمالَُهْم محمد  أََضل  

 8أَْعَمالَُهْم محمد  َوأََضل  

 4أَْعَمالَُهْم محمد  يُِضل  

 

 2الل هُ محمد  أَنَزلَ  َما َكِرُهوا

لَ  َما َكِرُهوا  92 الل هُ محمد نَز 

 

 2لَُهْم)*(يَاأَيَُّها محمد 

 09لَُهْم)*(َوَكأَي ِن محمد 

 

 91اْلُهَدى محمد  لَُهمُ 

 29اْلُهَدى محمد  لَُهمُ 

 

 91اْلُهَدى محمد  لَُهمُ  تَبَي نَ  َما بَْعدِ  ِمن

 29اْلُهَدى محمد  لَُهمُ  تَبَي نَ  َما بَْعدِ  ِمن
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 الفتح

 

 4الل هُ الفتح  َوَكانَ  ِض َواألَرْ  الس َماَواتِ  ُجنُودُ  َوِلل هِ 

 1الل هُ الفتح  َوَكانَ  َواألَْرِض  الس َماَواتِ  ُجنُودُ  َوِلل هِ 

 

 00األَْعَراِب الفتح  ِمنَ  اْلُمَخل فُونَ 

 02األَْعَراِب الفتح  ِمنَ  ِلْلُمَخل ِفينَ 

 

 2الس ْوِء الفتح  َظن  

 09الس ْوِء الفتح  َظن  

 

 02أُْخذُونََها الفتح يَ  َكثِيَرةً  َوَمغَانِمَ 

 91تَأُْخذُونََها الفتح  َكثِيَرةً  َمغَانِمَ 

 

 4الس ِكينَةَ الفتح  أَنَزلَ 

 08الس ِكينَةَ الفتح  فَأَنَزلَ 

 

 الحجرات

 

ْنُهمْ  َخْيًرا يَُكونُوا أَن َعَسى  00َوالَ الحجرات  م ِ

ْنُهن   َخْيًرا يَُكن   أَن َعَسى  00َوالَ الحجرات  م ِ

 

 ق

 

 90يد )*(ل قَْد ق َوَشهِ 

 21َشِهيد )*(َولَقَْد ق 

 

 92قَِرينُهُ ق  َوقَالَ 

 91قَِرينُهُ ق  قَالَ 

 

 الذاريات

 

ْنهُ  لَُكم إِن ِي بِين  الذاريات  نَِذير   م ِ  11مُّ

ْنهُ  لَُكم إِن ِي بِين  الذاريات  نَِذير   م ِ  10مُّ

 

 22َمْجنُون  الذاريات  أَوْ  َساِحر   َوقَالَ 

 19َمْجنُون  الذاريات  أَوْ  ر  َساحِ  قَالُوا

 

 الطور
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 01أَْم الطور  َهذَا

 29أَْم الطور  بَِهذَا

 

 النجم

 

 02يَْغَشى)*(َما النجم 

 14َما النجم  فَغَش اَها

 

 21َوف ى)*(أاَل  النجم 

 40األَْوفَى)*(َوأَن  النجم 

 

 القمر

 

 21َونُذُِر)*(َولَقَْد القمر  َعذَابِي فَذُوقُوا

 22َونُذُِر)*(َولَقَْد القمر  َعذَابِي افَذُوقُو

 

 02َونُذُِر)*(َولَقَْد القمر  َعذَابِي

 90َونُذُِر)*(َولَقَْد القمر  َعذَابِي

 21َونُذُِر)*(َولَقَْد القمر  َعذَابِي

 22َونُذُِر)*(َولَقَْد القمر  َعذَابِي

 

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َونُذُِر)*(َولَقَدْ  َعذَابِي ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ د   02مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َونُذُِر)*(َولَقَدْ  َعذَابِي ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ د   90مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َونُذُِر)*(َولَقَدْ  َعذَابِي ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ د   22مُّ

 

 94َوُسعٍُر القمر  َضالَلٍ  لَِفي

 41َوُسعٍُر القمر  َضالَلٍ  فِي

 

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َولَقَدْ  د ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  01مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َولَقَدْ  د ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  99مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َولَقَدْ  د ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  29مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َولَقَدْ  د ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  41مُّ

 

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َولَقَدْ  د ِكٍر)*(َكذ بَْت القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  01مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َولَقَدْ  د ِكٍر)*(َكذ بَْت القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  99مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا دْ َولَقَ  د ِكٍر)*(َكذ بَْت القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  29مُّ

 

 91أَِشر  القمر  َكذ اب  

 92األَِشُر القمر  اْلَكذ ابُ 
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 02َونُذُِر القمر  َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ 

 08َونُذُِر القمر  َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ 

 90لقمر َونُذُِر ا َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ 

 

 08َعلَْيِهْم القمر  أَْرَسْلنَا َونُذُِر)*(إِن ا َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ 

 21َعلَْيِهْم القمر  أَْرَسْلنَا َونُذُِر)*(إِن ا َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ 

 

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َونُذُِر)*(َولَقَدْ  َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ  د كِ  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  02َكذ بَْت القمر  رٍ مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َونُذُِر)*(َولَقَدْ  َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ  د ِكرٍ  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  90َكذ بَْت القمر  مُّ

 

 08َعلَْيِهْم القمر  أَْرَسْلنَا َونُذُِر)*(إِن ا

 22َعلَْيِهْم القمر  أَْرَسْلنَا بِالنُّذُِر)*(إِن ا

 

ِكٍر القمر  نمِ  فََهلْ  د   01مُّ

ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  د   01مُّ

ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  د   99مُّ

ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  د   29مُّ

ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  د   41مُّ

ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  د   10مُّ

 

 الرحمن

 

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   02تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   02تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   08تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   90تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   92تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   91تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   98تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   21تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   29تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   24تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   22تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   28تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   41تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   49تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   41تَُكذ ِ

 ِ بَاِن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   41الرحمن تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   02تَُكذ ِ
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 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   42تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   10تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   12تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن تُكَ  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   11ذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   11تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   12تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   20تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   22تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َماَرب ِكُ  َءاالَءِ  فَبِأَي   21تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   22تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   10تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   12تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   11تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما ءِ َءاالَ  فَبِأَي   11تَُكذ ِ

 

 ِ بَاِن)*(فِيِهَما الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   42تَُكذ ِ

 ِ بَاِن)*(فِيِهَما الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   10تَُكذ ِ

 ِ بَاِن)*(فِيِهَما الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   21تَُكذ ِ

 ِ بَاِن)*(فِيِهَما الرحمن  َماَرب ِكُ  َءاالَءِ  فَبِأَي   21تَُكذ ِ

 ِ بَاِن)*(فِيِهن  الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   11تَُكذ ِ

 ِ بَاِن)*(فِيِهن  الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   22تَُكذ ِ

 

 ِ بَاِن)*(فِيِهَما َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   42َعْينَاِن الرحمن  تَُكذ ِ

 ِ بَاِن)*(فِيِهَما َرب ُِكَما ءِ َءاالَ  فَبِأَي   21َعْينَاِن الرحمن  تَُكذ ِ

 

 ِ بَاِن)*(ُمت ِكئِينَ  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   12َعلَى الرحمن  تَُكذ ِ

 ِ بَاِن)*(ُمت ِكئِينَ  َرب ُِكَما َءاالَءِ  فَبِأَي   11َعلَى الرحمن  تَُكذ ِ

 

 ِ )*(فَبِأَي  بَ  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجان   22اِن الرحمن تَُكذ ِ

 ِ )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجان   12تَُكذ ِ

 ِ )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجان   14تَُكذ ِ

 

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجن تَاِن)*(فَبِأَي   42تَُكذ ِ

 ِ  29بَاِن الرحمن تَُكذ ِ  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجن تَاِن)*(فَبِأَي 

 

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  اإِلْحَساُن)*(فَبِأَي   21تَُكذ ِ

 ِ )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  ِحَسان   11تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  ِحَساٍن)*(فَبِأَي   12تَُكذ ِ

 

 91َواإِلْكَراِم الرحمن  اْلَجالَلِ  ذُو َرب ِكَ 
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 18َواإِلْكَراِم الرحمن  اْلَجالَلِ  ِذي َرب ِكَ 

 

 11َعْينَاِن الرحمن  فِيِهَما

 22َعْينَاِن الرحمن  فِيِهَما

 

 00َوالن ْخُل الرحمن  فَاِكَهة   فِيَها

 28َونَْخل  الرحمن  فَاِكَهة   فِيِهَما

 

ِ  َوالَ  )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجان   22تَُكذ ِ

ِ  الَ وَ  )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجان   12تَُكذ ِ

ِ  َوالَ  )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجان   14تَُكذ ِ

 

ِ  َوالَ  قَْبلَُهمْ  إِنس   يَْطِمثُْهن   لَمْ  )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجان   12تَُكذ ِ

ِ  َوالَ  قَْبلَُهمْ  إِنس   يَْطِمثُْهن   لَمْ  )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجان   14تَُكذ ِ

 

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َواْلَمْرَجاُن)*(فَبِأَي   99تَُكذ ِ

 ِ بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َواْلَمْرَجاُن)*(فَبِأَي   18تَُكذ ِ

 

 الواقعة

 

ا  88ِمَن الواقعة  َكانَ  إِن فَأَم 

ا  21ِمن الواقعة  َكانَ  إِن َوأَم 

ا  29ِمن الواقعة  َكانَ  إِن َوأَم 

 

 12نَْحُن الواقعة  أَمْ 

 24نَْحُن الواقعة  أَمْ 

 22نَْحُن الواقعة  أَمْ 

 19نَْحُن الواقعة  أَمْ 

 

َن الواقعة  ثُل ة    02م ِ

َن الواقعة  ثُل ة    22م ِ

َن الواقعة  َوثُل ة    41م ِ

 

نَ  ثُل ة   ِليَن الواقعة  م ِ  02األَو 

نَ  ثُل ة   ِليَن الواقعة  م ِ  22األَو 

 

َماِل الواقعة  َوأَْصَحابُ   40الش ِ

َماِل الواقعة  أَْصَحابُ   40الش ِ

 

 8اْلَمْيَمنَِة الواقعة  أَْصَحابُ  َما اْلَمْيَمنَةِ  فَأَْصَحابُ 
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 91الواقعة  اْليَِمينِ  أَْصَحابُ  َما اْليَِمينِ  َوأَْصَحابُ 

 

 الحديد

 

 00َولَهُ الحديد  لَهُ 

 08َولَُهْم الحديد  لَُهمْ 

 

 المجادلة

 

 1َوَرُسولَهُ المجادلة  الل هَ  يَُحادُّونَ  ال ِذينَ  إِن  

 91َوَرُسولَهُ المجادلة  الل هَ  يَُحادُّونَ  ال ِذينَ  إِن  

 

 2جادلة تَنَاَجْيتُْم الم إِذَا َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 09نَاَجْيتُُم المجادلة  إِذَا َءاَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها

 

 02الش ْيَطاِن المجادلة  ِحْزبُ 

 02الش ْيَطاِن المجادلة  ِحْزبَ 

 

ُموا  09َصَدقَةً المجادلة  نَْجَواُكمْ  يََديْ  بَْينَ  فَقَد ِ

ُموا  02َصَدقَاٍت المجادلة  نَْجَواُكمْ  يََديْ  بَْينَ  تُقَد ِ

 

 02ِحْزَب المجادلة  إِن   أاَلَ 

 99ِحْزَب المجادلة  إِن   أاَلَ 

 

 8الن ْجَوى المجادلة  َعنِ  نُُهوا

 8َويَتَنَاَجْوَن المجادلة  َعْنهُ  نُُهوا

 

 2َجِميعًا المجادلة  الل هُ  يَْبعَثُُهمُ  يَْومَ 

 08َجِميعًا المجادلة  الل هُ  يَْبعَثُُهمُ  يَْومَ 

 

 الحشر

 

 01ال ِذيَن الحشر  نَاَوإِلْخَوانِ 

 00ال ِذيَن الحشر  إِلْخَوانِِهمُ 

 

 2ِمْنُهْم الحشر  َرُسوِلهِ  َعلَى الل هُ  أَفَاءَ  َوَما

 1ِمْن الحشر  َرُسوِلهِ  َعلَى الل هُ  أَفَاءَ  َما

 

 99ُهَو الحشر  إِال   ِإلَهَ  الَ  ال ِذي الل هُ  ُهوَ 

 92َو الحشر هُ  إِال   ِإلَهَ  الَ  ال ِذي الل هُ  ُهوَ 
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 الممتحنة

 

 01اْلُمْؤِمنَاُت الممتحنة  َجاَءُكمُ  إِذَا

 09اْلُمْؤِمنَاُت الممتحنة  َجاَءكَ  إِذَا

 

ِة الممتحنة  إِلَْيِهم  0بِاْلَمَود 

ِة الممتحنة  إِلَْيِهم  0بِاْلَمَود 

 

 01أَنفَْقتُْم الممتحنة  َما َوْسئَلُوا

 01نة أَنفَقُوا الممتح َما َوْليَْسئَلُوا

 

يِن الممتحنة  فِي يُقَاتِلُوُكمْ   8الد ِ

يِن الممتحنة  فِي قَاتَلُوُكمْ   2الد ِ

 

 8ال ِذيَن الممتحنة  َعنِ  الل هُ  يَْنَهاُكمُ 

 2ال ِذيَن الممتحنة  َعنِ  الل هُ  يَْنَهاُكمُ 

 

 المنافقون

 

 1الَ المنافقون  اْلُمنَافِِقينَ  َولَِكن  

 8الَ المنافقون  اْلُمنَافِِقينَ  َولَِكن  

 

 الطالق

 

 9الل هَ الطالق  يَت قِ  َوَمن

 4الل هَ الطالق  يَت قِ  َوَمن

 1الل هَ الطالق  يَت قِ  َوَمن

 

 9ل هُ الطالق  يَْجعَل الل هَ  يَت قِ  َوَمن

 4ل هُ الطالق  يَْجعَل الل هَ  يَت قِ  َوَمن

 

 4َحْملَُهن  الطالق  يََضْعنَ 

 2ن  الطالق َحْملَهُ  يََضْعنَ 

 

 التحريم

 

ا  2نَب أَْت التحريم  فَلَم 

ا  2نَب أََها التحريم  فَلَم 

 



151 

 

 الملك

 

نْ   91ال ِذي الملك  َهذَا أَم 

نْ   90ال ِذي الملك  َهذَا أَم 

 

ن َءأَِمنتُم  02أَن الملك  الس َماءِ  فِي م 

ن أَِمنتُم  01أَن الملك  الس َماءِ  فِي م 

 

 2َصَر الملك اْلبَ  فَاْرِجعِ 

 4اْلبََصَر الملك  اْرِجعِ 

 

 القلم

 

 49السُُّجوِد القلم  إِلَى َويُْدَعْونَ 

 42السُُّجوِد القلم  إِلَى يُْدَعْونَ 

 

 99َعلَى القلم  اْغُدوا

 91َعلَى القلم  َوَغَدْوا

 

 الحاقة

 

 1أَي اٍم الحاقة  َوثََمانِيَةَ 

 01ثََمانِيَة )*(يَْوَمئٍِذ الحاقة 

 

 9َحاق ةُ الحاقة الْ  َما

 2اْلَحاق ةُ الحاقة  َما

 

 نوح

 

 90إِال  نوح  َوَولَُدهُ 

 91إِال  نوح  يَِلُدوا

 

 الجن

 

 2َرَهقًا)*(َوأَن ُهْم الجن 

 02َرَهقًا)*(َوأَن ا الجن 

 

 09نُّْعِجَز الجن  لَن

 09نُّْعِجَزهُ الجن  َولَن
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 المزمل

 

 01َرُسوالً المزمل  فِْرَعْونَ 

ُسوَل المزمل  نُ فِْرَعوْ   02الر 

 

 91ِمَن المزمل  تَيَس رَ  َما فَاْقَرُءوا

 91ِمْنهُ المزمل  تَيَس رَ  َما فَاْقَرُءوا

 

 المدثر

 

 02قَد َر)*(ثُم  المدثر  َكْيفَ  فَقُتِلَ 

 91قَد َر)*(ثُم  المدثر  َكْيفَ  قُتِلَ 

 

 القيامة

 

 09يَْوَمئٍِذ القيامة  َرب ِكَ  إِلَى

 21يَْوَمئٍِذ القيامة  كَ َرب ِ  إِلَى

 

 2أَل ن القيامة  اإِلنَسانُ  أَيَْحَسبُ 

 22أَن القيامة  اإِلنَسانُ  أَيَْحَسبُ 

 

 24لََك القيامة  أَْولَى

 21لََك القيامة  أَْولَى

 

 اإلنسان

 

 1ِمَزاُجَها اإلنسان  َكانَ  َكأٍْس 

 01ِمَزاُجَها اإلنسان  َكانَ  َكأًْسا

 

 المرسالت

 

بِيَن المرسالت  يَْوَمئِذٍ  يَن)*(َوْيل  بِاْلُمْجِرمِ   08ل ِْلُمَكذ ِ

بِيَن المرسالت  يَْوَمئِذٍ  ُمْجِرُموَن)*(َوْيل    42ل ِْلُمَكذ ِ

 

بِيَن)*(انَطِلقُوا  98إِلَى المرسالت  ِلْلُمَكذ ِ

بُوَن)*(انَطِلقُوا  92إِلَى المرسالت  تَُكذ ِ

 

بِيَن)*(أَلَْم ا يَْوَمئِذٍ  َوْيل    01لمرسالت ل ِْلُمَكذ ِ

بِيَن)*(أَلَْم المرسالت  يَْوَمئِذٍ  َوْيل    02ل ِْلُمَكذ ِ

بِيَن)*(أَلَْم المرسالت  يَْوَمئِذٍ  َوْيل    94ل ِْلُمَكذ ِ
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بِيَن)*(َهذَا يَْوَمئِذٍ  َوْيل    24يَْوُم المرسالت  ل ِْلُمَكذ ِ

بِيَن)*(َهذَا يَْوَمئِذٍ  َوْيل    21يَْوُم المرسالت  ل ِْلُمَكذ ِ

 

 ازعاتالن

 

 22اْلَمأَْوى النازعات  ِهيَ 

 40اْلَمأَْوى النازعات  ِهيَ 

 

 التكوير

 

 1النُّفُوُس التكوير  َوإِذَا

 08تَنَف َس التكوير  إِذَا

 

 اإلنفطار

 

يِن اإلنفطار  يَْومُ  َما أَْدَراكَ  َوَما  01الد ِ

يِن اإلنفطار  يَْومُ  َما أَْدَراكَ  َما  08الد ِ

 

 المطففين

 

 92يَنُظُروَن المطففين  ائِكِ األَرَ  َعلَى

 21يَنُظُروَن المطففين  األََرائِكِ  َعلَى

 

ْرقُوم  المطففين  ِكتَاب    2م 

ْرقُوم  المطففين  ِكتَاب    91م 

 

 1ِكتَاَب المطففين  إِن   َكال  

 08ِكتَاَب المطففين  إِن   َكال  

 

 اإلنشقاق

 

 9َوُحق ْت اإلنشقاق  ِلَرب َِها َوأَِذنَتْ 

 1َوُحق ْت اإلنشقاق  ِلَرب َِها ِذنَتْ َوأَ 

 

 2َمْسُروًرا اإلنشقاق  أَْهِلهِ 

 02َمْسُروًرا اإلنشقاق  أَْهِلهِ 

 

 الطارق
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 01َكْيًدا)*(َوأَِكيُد الطارق 

 02َكْيًدا الطارق  َوأَِكيدُ 

 01َكْيًدا الطارق  يَِكيُدونَ 

 

 01َكْيًدا الطارق  َكْيًدا)*(َوأَِكيدُ 

 01ا)*(َوأَِكيُد الطارق َكْيدً  يَِكيُدونَ 

 

 الفجر

 

 01اْبتاَلَهُ الفجر  َما إِذَا

 02اْبتاَلَهُ الفجر  َما إِذَا

 

 الليل

 

ُرهُ الليل   2بِاْلُحْسنَى)*(فََسنُيَس ِ

ُرهُ الليل   2بِاْلُحْسنَى)*(فََسنُيَس ِ

 

 الشرح

 

 1يُْسًرا الشرح  اْلعُْسرِ  َمعَ  فَِإن  

 2شرح يُْسًرا ال اْلعُْسرِ  َمعَ  إِن  

 

 القدر

 

 0اْلقَْدِر القدر  لَْيلَةِ 

 9اْلقَْدِر القدر  لَْيلَةُ 

 2اْلقَْدِر القدر  لَْيلَةُ 

 

 الزلزلة

 

ٍة الزلزلة  ِمثْقَالَ  يَْعَملْ  فََمن  1ذَر 

ٍة الزلزلة  ِمثْقَالَ  يَْعَملْ  َوَمن  8ذَر 

 

 القارعة

 

 0اْلقَاِرَعةُ)*(َما القارعة 

 9عة اْلقَاِرَعةُ)*(َوَما القار

 9اْلقَاِرَعةُ القارعة  َما

 2اْلقَاِرَعةُ القارعة  َما

 



155 

 

 الكافرون

 

 9تَْعبُُدوَن)*(َوالَ الكافرون  َما أَْعبُدُ 

 2أَْعبُُد)*(َوالَ الكافرون  َما َعابُِدونَ 

ا َعابِد    4َعبَدتُّْم)*(َوالَ الكافرون  م 

 

 9أَْعبُُد الكافرون  َما َعابُِدونَ  أَنتُمْ  تَْعبُُدوَن)*(َوالَ  َما أَْعبُدُ 

ا َعابِد   ا َعابُِدونَ  أَنتُمْ  َعبَدتُّْم)*(َوالَ  م   4أَْعبُُد الكافرون  م 

 

 اإلخالص

 

 2يُولَْد)*(َولَْم اإلخالص  َولَمْ 

 2َولَْم اإلخالص  يَِلدْ  لَمْ 
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 الثالثالجزء 

المكررة ثالث مرات في المتطابقة عبارات ال

 السورة نفسها
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 22ِميثَاقَُكْم البقرة  أََخْذنَا َوإِذْ 

 84ِميثَاقَُكْم البقرة  أََخْذنَا َوإِذْ 

 22ِميثَاقَُكْم البقرة  أََخْذنَا َوإِذْ 

 02 اْشتََرُوا البقرة ال ِذينَ  أُولَئِكَ 

 82اْشتََرُوا البقرة  ال ِذينَ  أُولَئِكَ 

 011اْشتََرُوا البقرة  ال ِذينَ  أُولَئِكَ 

 41َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ  ال تِي

 41َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ  ال تِي

 099َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ  ال تِي

 920أَْمَوالَُهم البقرة  يُنِفقُونَ  ال ِذينَ 

 929أَْمَوالَُهم البقرة  يُنِفقُونَ  ِذينَ ال  

 914أَْمَوالَُهم البقرة  يُنِفقُونَ  ال ِذينَ 

 001بَِصير  البقرة  تَْعَملُونَ  بَِما الل هَ 

 922بَِصير  البقرة  تَْعَملُونَ  بَِما الل هَ 

 921بَِصير  البقرة  تَْعَملُونَ  بَِما الل هَ 

 28لبقرة ا بَقََرة إِن َها يَقُولُ  إِن هُ 

 22البقرة  بَقََرة إِن َها يَقُولُ  إِن هُ 

 10البقرة  بَقََرة إِن َها يَقُولُ  إِن هُ 

 00نَْحُن البقرة  إِن َما

 04نَْحُن البقرة  إِن َما

 019نَْحُن البقرة  إِن َما

 000نََصاَرى البقرة  أَوْ 

 021نََصاَرى البقرة  أَوْ 

 041نََصاَرى البقرة  أَوْ 

 022َوإِْسَحاَق البقرة  َوإِْسَماِعيلَ  ِهمَ إِْبَرا

 022َوإِْسَحاَق البقرة  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِهمَ 

 041َوإِْسَحاَق البقرة  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِهمَ 

 41َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ  ال تِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُروا إِْسَراِءيلَ  يَابَنِي

 41َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ  ال تِي نِْعَمتِيَ  ااْذُكُرو إِْسَراِءيلَ  يَابَنِي

 099َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ  ال تِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُروا إِْسَراِءيلَ  يَابَنِي

 081َعلَى البقرة  َحقًّا

 922َعلَى البقرة  َحقًّا

 940َعلَى البقرة  َحقًّا

 41نِْعَمتَِي البقرة  اْذُكُروا

 41تَِي البقرة نِْعمَ  اْذُكُروا

 099نِْعَمتَِي البقرة  اْذُكُروا

 081َعلَى البقرة  َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 

 922َعلَى البقرة  َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 

 940َعلَى البقرة  َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 

 28بَقََرة  البقرة  إِن َها يَقُولُ  إِن هُ  قَالَ 
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 22بقرة بَقََرة  ال إِن َها يَقُولُ  إِن هُ  قَالَ 

 10بَقََرة  البقرة  إِن َها يَقُولُ  إِن هُ  قَالَ 

 28َما البقرة  ل نَا يُبَي ِن َرب كَ  لَنَا اْدعُ  قَالُوا

 22َما البقرة  ل نَا يُبَي ِن َرب كَ  لَنَا اْدعُ  قَالُوا

 11َما البقرة  ل نَا يُبَي ِن َرب كَ  لَنَا اْدعُ  قَالُوا

 084ِمنُكم البقرة  َكانَ 

 022ِمنُكم البقرة  َكانَ 

 929ِمنُكم البقرة  َكانَ 

 922َعلَْيُكْم البقرة  ُجنَاحَ  فاَلَ 

 924َعلَْيُكْم البقرة  ُجنَاحَ  فاَلَ 

 941َعلَْيُكْم البقرة  ُجنَاحَ  فاَلَ 

 28َما البقرة  لَنَا

 22َما البقرة  لَنَا

 11َما البقرة  لَنَا

 024َكَسبَْت البقرة  َما لََها

 040َكَسبَْت البقرة  َما لََها

 982َكَسبَْت البقرة  َما لََها

 024َكَسْبتُْم البقرة  َما

 040َكَسْبتُْم البقرة  َما

 921َكَسْبتُْم البقرة  َما

 919َخْيٍر البقرة  ِمنْ  تُنِفقُوا َوَما

 919َخْيٍر البقرة  ِمنْ  تُنِفقُوا َوَما

 912َخْيٍر البقرة  ِمنْ  تُنِفقُوا َوَما

 084ْو البقرة أَ  َمِريًضا

 081أَْو البقرة  َمِريًضا

 022أَْو البقرة  َمِريًضا

 41َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ  ال تِي نِْعَمتِيَ 

 41َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ  ال تِي نِْعَمتِيَ 

 099َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ  ال تِي ْعَمتِيَ نِ 

 41َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ 

 41َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ 

 099َعلَْيُكْم البقرة  أَْنعَْمتُ 

 000أَْو البقرة  ُهوًدا

 021أَْو البقرة  ُهوًدا

 041أَْو البقرة  ُهوًدا

 48يَْوًما البقرة  َوات قُوا

 092يَْوًما البقرة  َوات قُوا

 980يَْوًما البقرة  َوات قُوا

 044اْلَحَراِم البقرة  اْلَمْسِجدِ  ْطرَ شَ  َوْجَهكَ  فََول ِ 

 042اْلَحَراِم البقرة  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََول ِ 
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 011اْلَحَراِم البقرة  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََول ِ 

 21الل ِه آل_عمران  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ 

 18الل ِه آل_عمران  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ 

 18مران الل ِه آل_ع ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ 

 19لَهُ النساء  تَِجدَ  فَلَن الل هُ 

 88لَهُ النساء  تَِجدَ  فَلَن الل هُ 

 042لَهُ النساء  دَ تَجِ  فَلَن الل هُ 

 09يَُكن النساء  ل مْ  إِن

 09يَُكن النساء  ل مْ  إِن

 012يَُكن النساء  ل مْ  إِن

 44أَن النساء  َويُِريُدونَ 

 011أَن النساء  َويُِريُدونَ 

 011أَن النساء  َويُِريُدونَ 

بِينًا النساء  ُسْلَطانًا  20مُّ

بِينًا النساء  ُسْلَطانًا  044مُّ

 012بِينًا النساء مُّ  ُسْلَطانًا

 21ِلْلَكافِِريَن النساء  َوأَْعتَْدنَا

 010ِلْلَكافِِريَن النساء  َوأَْعتَْدنَا

 020ِلْلَكافِِريَن النساء  َوأَْعتَْدنَا

 94َحِكيًما)*(َوَمن النساء  َعِليًما

 29َحِكيًما)*(َوَمن النساء  َعِليًما

 000َحِكيًما)*(َوَمن النساء  َعِليًما

لَ   29الل هُ النساء  فَض 

لَ   24الل هُ النساء  فَض 

لَ   21الل هُ النساء  فَض 

 21أَلَْم النساء  قَالُوا

 040أَلَْم النساء  قَالُوا

 040أَلَْم النساء  قَالُوا

ِهينًا النساء  َعذَابًا ِلْلَكافِِرينَ   21مُّ

ِهينًا النساء  َعذَابًا ِلْلَكافِِرينَ   019مُّ

ِهينًا النساء  بًاَعذَا ِلْلَكافِِرينَ   010مُّ

ا  1َواألَْقَربُوَن النساء  اْلَواِلَدانِ  تََركَ  ِمم 

ا  1َواألَْقَربُوَن النساء  اْلَواِلَدانِ  تََركَ  ِمم 

ا  22َواألَْقَربُوَن النساء  اْلَواِلَدانِ  تََركَ  ِمم 

 09َما النساء  نِْصفُ 

 91َما النساء  نِْصفُ 

 012َما النساء  نِْصفُ 

 1َواألَْقَربُوَن النساء  َدانِ اْلَوالِ 

 1َواألَْقَربُوَن النساء  اْلَواِلَدانِ 

 22َواألَْقَربُوَن النساء  اْلَواِلَدانِ 
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 01الل هَ المائدة  إِن   قَالُوا ال ِذينَ  َكفَرَ  لَقَدْ 

 19الل هَ المائدة  إِن   قَالُوا ال ِذينَ  َكفَرَ  لَقَدْ 

 12الل هَ المائدة  إِن   قَالُوا ال ِذينَ  َكفَرَ  لَقَدْ 

 44يَْحُكم المائدة  لَمْ 

 41يَْحُكم المائدة  لَمْ 

 41يَْحُكم المائدة  لَمْ 

ب َِك المائدة  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ  َما  24ر 

ب ِ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ  َما  21َك المائدة ر 

ب َِك المائدة  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ  َما  28ر 

 01َمْريََم المائدة  اْبنُ  اْلَمِسيحُ 

 19َمْريََم المائدة  اْبنُ  اْلَمِسيحُ 

 11َمْريََم المائدة  اْبنُ  اْلَمِسيحُ 

 44ُهُم المائدة  فَأُولَئِكَ  الل هُ  أَنَزلَ  بَِما يَْحُكم ل مْ  َوَمن

 41ُهُم المائدة  فَأُولَئِكَ  الل هُ  أَنَزلَ  بَِما ْحُكميَ  ل مْ  َوَمن

 41ُهُم المائدة  فَأُولَئِكَ  الل هُ  أَنَزلَ  بَِما يَْحُكم ل مْ  َوَمن

 42ِمَن المائدة  يََدْيهِ 

 42ِمَن المائدة  يََدْيهِ 

 48ِمَن المائدة  يََدْيهِ 

 44ُهُم المائدة  فَأُولَئِكَ  الل هُ 

 41ُهُم المائدة  فَأُولَئِكَ  الل هُ 

 41ُهُم المائدة  فَأُولَئِكَ  الل هُ 

 29َكانُوا المائدة  َما لَبِئْسَ 

 22َكانُوا المائدة  َما لَبِئْسَ 

 12َكانُوا المائدة  َما لَبِئْسَ 

 42ِمَن المائدة  يََدْيهِ  بَْينَ 

 42ِمَن المائدة  يََدْيهِ  بَْينَ 

 48ِمَن المائدة  يََدْيهِ  بَْينَ 

 49ْينَُهم المائدة بَ  فَاْحُكم

 49بَْينَُهم المائدة  فَاْحُكم

 48بَْينَُهم المائدة  فَاْحُكم

 44بَِما المائدة  يَْحُكم

 41بَِما المائدة  يَْحُكم

 41بَِما المائدة  يَْحُكم

 001َمْريََم المائدة  اْبنَ  يَاِعيَسى

 009َمْريََم المائدة  اْبنَ  يَاِعيَسى

 002ائدة َمْريََم الم اْبنَ  يَاِعيَسى

اُكم ذَِلُكمْ   010لَعَل ُكْم األنعام  بِهِ  َوص 

اُكم ذَِلُكمْ   019لَعَل ُكْم األنعام  بِهِ  َوص 

اُكم ذَِلُكمْ   012لَعَل ُكْم األنعام  بِهِ  َوص 

ْلنَا قَدْ   21ِلقَْوٍم األنعام  األَيَاتِ  فَص 
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ْلنَا قَدْ   28ِلقَْوٍم األنعام  األَيَاتِ  فَص 

لْ  قَدْ   092ِلقَْوٍم األنعام  األَيَاتِ  نَافَص 

 12َرب ِي األنعام  َهذَا قَالَ 

 11َرب ِي األنعام  َهذَا قَالَ 

 18َرب ِي األنعام  َهذَا قَالَ 

اُكم  010بِِه األنعام  َوص 

اُكم  019بِِه األنعام  َوص 

اُكم  012بِِه األنعام  َوص 

 22ال ِذيَن األعراف  اْلَملُ  قَالَ 

 11ال ِذيَن األعراف  اْلَملُ  قَالَ 

 88ال ِذيَن األعراف  اْلَملُ  قَالَ 

 44أَْصَحاُب األعراف  َونَاَدى

 48أَْصَحاُب األعراف  َونَاَدى

 11أَْصَحاُب األعراف  َونَاَدى

 021لَُهْم األعراف  أَمْ  بَِها

 021لَُهْم األعراف  أَمْ  بَِها

 021لَُهْم األعراف  أَمْ  بَِها

 29َرب ِي األعراف  االَتِ ِرسَ 

 28َرب ِي األعراف  ِرَساالَتِ 

 22َرب ِي األعراف  ِرَساالَتِ 

ن َرُسول   ب ِ  م ِ  20اْلعَالَِميَن األعراف  ر 

ن َرُسول   ب ِ  م ِ  21اْلعَالَِميَن األعراف  ر 

ن َرُسول   ب ِ  م ِ  014اْلعَالَِميَن األعراف  ر 

 19َوَجاَهُدوا األنفال  َوَهاَجُروا

 14َوَجاَهُدوا األنفال  َهاَجُرواوَ 

 11َوَجاَهُدوا األنفال  َوَهاَجُروا

 14بِالل ِه التوبة  َكفَُروا

 81بِالل ِه التوبة  َكفَُروا

 84بِالل ِه التوبة  َكفَُروا

 22يَْعلَُموا التوبة  أَلَمْ 

 18يَْعلَُموا التوبة  أَلَمْ 

 014يَْعلَُموا التوبة  أَلَمْ 

مَ  َما  92هُ التوبة الل   َحر 

مَ  َما  21الل هُ التوبة  َحر 

مَ  َما  21الل هُ التوبة  َحر 

 11َكافُِروَن التوبة  َوُهمْ 

 81َكافُِروَن التوبة  َوُهمْ 

 091َكافُِروَن التوبة  َوُهمْ 

 1ِلقَاَءنَا يونس  يَْرُجونَ  الَ  ال ِذينَ 

 00ِلقَاَءنَا يونس  يَْرُجونَ  الَ  ال ِذينَ 
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 01ِلقَاَءنَا يونس  يَْرُجونَ  الَ  ال ِذينَ 

ن بَي ِنَةٍ  َعلَى ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ  يَاقَْومِ  قَالَ  ب ِي هود  م ِ  98ر 

ن بَي ِنَةٍ  َعلَى ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ  يَاقَْومِ  قَالَ  ب ِي هود  م ِ  22ر 

ن بَي ِنَةٍ  َعلَى ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ  يَاقَْومِ  قَالَ  ب ِي هود  م ِ  88ر 

 98أََرَءْيتُْم هود  يَاقَْومِ 

 22أََرَءْيتُْم هود  يَاقَْومِ 

 88أََرَءْيتُْم هود  يَاقَْومِ 

ن بَي ِنَةٍ  َعلَى ُكنتُ  ب ِي هود  م ِ  98ر 

ن بَي ِنَةٍ  َعلَى ُكنتُ  ب ِي هود  م ِ  88ر 

ن بَي ِنَةٍ  َعلَى ُكنتُ  ب ِي هود  م ِ  22ر 

 21بُْعًدا هود  أاَلَ 

 28بُْعًدا هود  أاَلَ 

 21بُْعًدا هود  أاَلَ 

ن ا هود  بَِرْحَمةٍ  َمعَهُ  َءاَمنُوا َوال ِذينَ   18م ِ

ن ا هود  بَِرْحَمةٍ  َمعَهُ  َءاَمنُوا َوال ِذينَ   22م ِ

ن ا هود  بَِرْحَمةٍ  َمعَهُ  َءاَمنُوا َوال ِذينَ   24م ِ

 98َعلَى هود  ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ 

 22َعلَى هود  ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ 

 88َعلَى هود  ُكنتُ  إِن أََرَءْيتُمْ 

 2ثُم  هود  َرب ُكمْ 

 19ثُم  هود  َرب ُكمْ 

 21ثُم  هود  َرب ُكمْ 

 42اْلَمِلُك يوسف  قَالَ وَ 

 11اْلَمِلُك يوسف  َوقَالَ 

 14اْلَمِلُك يوسف  َوقَالَ 

 2تَأِْويِل يوسف  ِمن

 90تَأِْويِل يوسف  ِمن

 010تَأِْويِل يوسف  ِمن

 91ُدبٍُر يوسف  ِمن

 91ُدبٍُر يوسف  ِمن

 98ُدبٍُر يوسف  ِمن

 1َكفَُروا الرعد  ال ِذينَ  َويَقُولُ 

 91َكفَُروا الرعد  ال ِذينَ  َويَقُولُ 

 42َكفَُروا الرعد  ال ِذينَ  َويَقُولُ 

 99الد اِر الرعد  ُعْقبَى

 94الد اِر الرعد  ُعْقبَى

 49الد اِر الرعد  ُعْقبَى

نْ  َصْلَصالٍ  ِمن ْسنُوٍن الحجر  َحَمإٍ  م ِ  92م 

نْ  َصْلَصالٍ  ِمن ْسنُوٍن الحجر  َحَمإٍ  م ِ  98م 

نْ  َصْلَصالٍ  ِمن ْسنُوٍن الحجر  َحَمإٍ  م ِ  22م 
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 00اإِلنَساُن اإلسراء  َوَكانَ 

 21اإِلنَساُن اإلسراء  َوَكانَ 

 011اإِلنَساُن اإلسراء  َوَكانَ 

 21َصْبًرا الكهف  َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَن إِن كَ 

 19َصْبًرا الكهف  َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَن إِن كَ 

 11َصْبًرا الكهف  َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَن إِن كَ 

 10إِذَا الكهف  َحت ى انَطلَقَافَ 

 14إِذَا الكهف  َحت ى فَانَطلَقَا

 11إِذَا الكهف  َحت ى فَانَطلَقَا

 01يَاُموَسى)*(قَاَل طه 

 42يَاُموَسى)*(قَاَل طه 

 82يَاُموَسى)*(قَاَل طه 

 21َوَمن الحج  ذَِلكَ 

 29َوَمن الحج  ذَِلكَ 

 21َوَمن الحج  ذَِلكَ 

 81ن قُْل المؤمنو ِلل هِ 

 81قُْل المؤمنون  ِلل هِ 

 82قُْل المؤمنون  ِلل هِ 

 81ِلل ِه المؤمنون  َسيَقُولُونَ 

 81ِلل ِه المؤمنون  َسيَقُولُونَ 

 82ِلل ِه المؤمنون  َسيَقُولُونَ 

 41النور  َعلَى يَْمِشي َمن

 41النور  َعلَى يَْمِشي َمن

 41النور  َعلَى يَْمِشي َمن

 41بَْل النمل  الل هِ 

 21بَْل النمل  الل هِ 

 20بَْل النمل  الل هِ 

 92اْلَملَُؤا النمل  يَاأَيَُّها

 28اْلَملَُؤا النمل  يَاأَيَُّها

 29اْلَملَُؤا النمل  يَاأَيَُّها

 29فَيَقُوُل القصص  يُنَاِديِهمْ  َويَْومَ 

 21فَيَقُوُل القصص  يُنَاِديِهمْ  َويَْومَ 

 14لقصص فَيَقُوُل ا يُنَاِديِهمْ  َويَْومَ 

 22َرب ِي سبأ  إِن   قُلْ 

 22َرب ِي سبأ  إِن   قُلْ 

 48َرب ِي سبأ  إِن   قُلْ 

 22ل ُهم يس  َوَءايَة  

 21ل ُهم يس  َوَءايَة  

 40ل ُهم يس  َوَءايَة  

 18َعلَى الصافات  األَِخِريَن)*(َسالَم   فِي َعلَْيهِ  َوتََرْكنَا
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 018َعلَى الصافات  الَم  األَِخِريَن)*(سَ  فِي َعلَْيهِ  َوتََرْكنَا

 092َعلَى الصافات  األَِخِريَن)*(َسالَم   فِي َعلَْيهِ  َوتََرْكنَا

 81اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ  اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ  نَْجِزي َكذَِلكَ 

 001اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ  اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ  نَْجِزي َكذَِلكَ 

 020اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ  اْلُمْحِسنِيَن)*(إِن هُ  نَْجِزي َكذَِلكَ 

 12َعلَى الصافات  َسالَم  

 091َعلَى الصافات  َسالَم  

 021َعلَى الصافات  َسالَم  

 092اْلُمْرَسِليَن)*(إِْذ الصافات  لَِمنَ 

 022اْلُمْرَسِليَن)*(إِْذ الصافات  لَِمنَ 

 022ُمْرَسِليَن)*(إِْذ الصافات الْ  لَِمنَ 

 80اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ 

 000اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ 

 099اْلُمْؤِمنِيَن الصافات  ِعبَاِدنَا ِمنْ 

اب  ص  إِن هُ   01أَو 

اب  ص  إِن هُ   21أَو 

اب  ص  إِن هُ   44أَو 

 48َكَسبُوا الزمر  َما َسي ِئَاتُ 

 10َكَسبُوا الزمر  َما َسي ِئَاتُ 

 10َكَسبُوا الزمر  َما َسي ِئَاتُ 

 21الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ  ال ِذينَ 

 12الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ  ال ِذينَ 

 22الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ  ال ِذينَ 

 20افر لَُكُم غ َجعَلَ  ال ِذي الل هُ 

 24لَُكُم غافر  َجعَلَ  ال ِذي الل هُ 

 12لَُكُم غافر  َجعَلَ  ال ِذي الل هُ 

 21الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ 

 12الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ 

 22الل ِه غافر  َءايَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ 

 21إِال  فصلت  يُلَق اَها

 21صلت إِال  ف يُلَق اَها

 21إِال  فصلت  يُلَق اَها

 21إِال  فصلت  يُلَق اَها

ن محمد  َوأَْنَهار    01م ِ

ن محمد  َوأَْنَهار    01م ِ

ن محمد  َوأَْنَهار    01م ِ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َولَقَدْ  د ِكٍر)*(َكذ بَْت القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  01مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َولَقَدْ  د ِكٍر)*(َكذ بَْت القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  99مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َولَقَدْ  د ِكٍر)*(َكذ بَْت القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ  29مُّ

 02َونُذُِر القمر  َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ 
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 08َونُذُِر القمر  َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ 

 90القمر  َونُذُرِ  َعذَابِي َكانَ  فََكْيفَ 

 02َعلَْيِهْم القمر  أَْرَسْلنَا إِن ا

 20َعلَْيِهْم القمر  أَْرَسْلنَا إِن ا

 24َعلَْيِهْم القمر  أَْرَسْلنَا إِن ا

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َونُذُِر)*(َولَقَدْ  َعذَابِي ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ د   02مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  ْرنَايَس   َونُذُِر)*(َولَقَدْ  َعذَابِي ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ د   90مُّ

ْكرِ  اْلقُْرَءانَ  يَس ْرنَا َونُذُِر)*(َولَقَدْ  َعذَابِي ِكٍر القمر  ِمن فََهلْ  ِللذ ِ د   22مُّ

ِ  َوالَ  )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجان   22تَُكذ ِ

ِ  َوالَ  )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما ءِ َءاالَ  َجان   12تَُكذ ِ

ِ  َوالَ  )*(فَبِأَي  بَاِن الرحمن  َرب ُِكَما َءاالَءِ  َجان   14تَُكذ ِ

ْنُهمْ  َوَكثِير    02فَاِسقُوَن الحديد  م ِ

ْنُهمْ  َوَكثِير    91فَاِسقُوَن الحديد  م ِ

ْنُهمْ  َوَكثِير    92فَاِسقُوَن الحديد  م ِ

 9 الل هَ الطالق يَت قِ  َوَمن

 4الل هَ الطالق  يَت قِ  َوَمن

 1الل هَ الطالق  يَت قِ  َوَمن

بِيَن)*(أَلَْم المرسالت  يَْوَمئِذٍ  َوْيل    01ل ِْلُمَكذ ِ

بِيَن)*(أَلَْم المرسالت ل ِ  يَْوَمئِذٍ  َوْيل    02ْلُمَكذ ِ

بِيَن)*(أَلَْم المرسالت  يَْوَمئِذٍ  َوْيل    94ل ِْلُمَكذ ِ

 2َشر ِ الفلق  َوِمن

 4َشر ِ الفلق  َوِمن

 1َشر ِ الفلق  َوِمن

 

 

 

 
 


