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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم 

 الدين. وبعد،

الباب األول . إختص أبواب ثمانيةهذا الكتاب يجمع بعًضا من فرائد من القرآن الكريم جمعت في 

باآليات المتشابهة كالً أو جزًءا في القرآن كله. وقد احتوى هذا الباب على اثني عشر صنفًا من 

 اآليات المتشابهة.

أما الباب الثاني ففيه كلمات القرآن الكريم المكررة في سورة واحدة، وال يدخل فيها الكلمات 

نفسها يشير إلى خصوصية للسورة  سورةالمكررة في سور متعددة. فتكرار الكلمة الواحدة في ال

 مرتبطة بالمعنى المستفاد من الكلمة المكررة فيها.

أما الباب الثالث فيختص بالكلمات المتتالية التي لها الجذر نفسه. وتتشكل هذه الكلمات في أصناف 

 عدة بحسب المجموعات في اآلية نفسها.

الباب الخامس فهو للكلمات التي وردت  أما الباب الرابع يختص بتكرار جذرين متتالين مرتين.

 مرة واحدة في القرآن كله مرتبة بحسب السور.

الباب السادس يختص بحروف الفاصلة القرآنية مرتبة حسب الحروف الهجائية. أما الباب السابع 

 فيتعلق بالتقاء الحرف نفسه في نهاية كلمة وبداية الكلمة التي تليها. والباب الثامن يتعلق بالتقاء

 الحروف المتقاربة اللفظ.

 أدعو هللا أن يكون في هذا الكتاب فائدة لدارسي علوم القرآن والباحثين فيه، وهللا ولي التوفيق.

 

 المؤلف     
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 األولالباب 

 اآليات المتشابهة كالً أو جزًءا في القرآن الكريم
 

 

سائل: أفي القرآن في القرآن الكريم آيات تبدو مكررة في أكثر من موضع. وقد يتساءل 

تكرار؟ قد يبدو ذلك صحيًحا في ظاهره. لكن الحقيقة أن كل آية وكل كلمة بل وكل حرف في 

هذا موضعه يدل على زيادة معنى عن المعنى الذي ورد فيه في موضع آخر. وسنسرد في 

بغي ما ورد في القرآن الكريم مما يبدو تكراًرا. إن في هذا التشابه أو التكرار عبر ينالباب 

أن يثريها  ا البابالوقوف عندها ألولي األلباب. لعل هللا أن يلهم بعض من يطلع على هذ

بمزيد من البيان ألسباب هذا التكرار وإلى اإلختالف بينها في المواضع المختلفة التي وردت 

 فيها وزيادة المعاني التي تتضمنها.

ه أو اإلختالف بين اآليات أو وقد صنفنا هذا التكرار إلى إثني عشر صنفًا بحسب التشاب

العبارات المتشابهة النص. ويالحظ أن التشابه الذي يتفق في التشكيل تماًما هو الذي ذكر 

هنا أما إذا كان تشكيل بعض الكلمات مختلفًا فال يعتبر تشابًها في تكرار اآليات أو أي جز ء 

 منها.
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 المجموعة األولى )تكرار أكثر من آية متتالية كامالت(

 

هذه المجموعة هي آليات متتالية مكررة في أكثر من موضع في القرآن الكريم. أكثر هذه 

اآليات عدًدا هو ما ورد في سورتي المؤمنون والمعارج من وصف للمؤمنين حيث ورد 

 تكرار أربع آيات متتاليات وفي سورتي الحجر وص ثالث آيات وهكذا كما مبين أدناه:

 

َواِجِهم   َعلَى إِلَّ  * َحافُِظونَ  ِجِهم  ِلفُُرو ُهم   َوالَِّذينَ  *  َملُوِمينَ  َغي رُ  فَِإنَُّهم   أَي َمانُُهم   َملََكت   َما أَو   أَز 

ِدِهم   ألََمانَاتِِهم   ُهم   َوالَِّذينَ *  ال عَاُدونَ  ُهمُ  فَأُولَئِكَ  ذَِلكَ  َوَراءَ  اب تَغَى فََمنِ   َراُعونَ  َوَعه 

 32-29المعارج    8-5المؤمنون    

نِي َرب ِ  قَالَ  مِ  إِلَى فَأَنِظر  مِ  إِلَى*ال ُمنَظِرينَ  ِمنَ  فَِإنَّكَ  قَالَ  *يُب عَثُونَ  يَو   ال َمع لُومِ  ال َوق تِ  يَو 

 81-79ص       38-36الحجر     

بِين   ثُع بَان   ِهيَ  فَِإذَا َعَصاهُ  أَل قَىفَ   ينَ ِللنَّاِظرِ  بَي َضاءُ  ِهيَ  فَِإذَا يََدهُ  َونََزعَ * مُّ

 /33-32لشعراء/ا  /108-107األعراف/    

بُُكم   فََما قَالَ  َسلُونَ  أَيَُّها َخط  ِسل نَا إِنَّا قَالُوا *ال ُمر  م   إِلَى أُر  ِرِمينَ  قَو  ج   مُّ

 32-31 الذاريات    58-57الحجر    

 ال ُمبِينِ  َوال ِكتَابِ حم * 

 2-1 الدخان    2-1الزخرف    

ئَلُُهم   أَم   رً  تَس  ن فَُهم اأَج  غ َرم   م ِ ث قَلُونَ  مَّ تُبُونَ  فَُهم   ال غَي بُ  ِعنَدُهمُ  أَم  *  مُّ  يَك 

 47-46القلم    41-40الطور    

نَا ثُمَّ *  ال غَابِِرينَ  فِي َعُجوًزا إِلَّ  ر   األََخِرينَ  َدمَّ

 136-135 الصافات    172-171 الشعراء        
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 ي السورة نفسها فقط(المجموعة الثانية )تكرار آية كاملة ف

 

هذه المجموعة تضم آية محددة تتكرر في السورة نفسها عدة مرات. وبديهي أن يقال أن 

 تكرار اآلية يعطي معنًى جديًدا وفي سورة الرحمن أفضل مثال على ذلك:

 

 ِ بَانِ  َرب ُِكَما َءالَءِ  فَبِأَي   تَُكذ ِ

/ 47/ 45/ 40/42/ 38/ 36/ 32/34/ 30/ 28/ 21/23/25/ 18/ 16/ 13الرحمن/    

49 /51/53 /55 /57 /59 /61 /63 /65 /67 /69 /71 /73 /75 /77/ 

ِحيمُ  ال عَِزيزُ  لَُهوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ   الرَّ

 9/68/104/122/140/159/175/191الشعراء/    

ئَلُُكم   َوَما ر   ِمن   َعلَي هِ  أَس  ِريَ  إِن   أَج   ال عَالَِمينَ  َرب ِ  َعلَى إِلَّ  أَج 

 180/ 164/ 145/ 109/127الشعراء/    

ِ  ِعبَادَ  إِلَّ  لَِصينَ  ّللاَّ  ال ُمخ 

  /40/74/128/160الصافات/    

نَا  األَِخِرينَ  فِي َعلَي هِ  َوتََرك 

  /78/108/129الصافات/    

ِمنِينَ  ِعبَاِدنَا ِمن   إِنَّهُ   ال ُمؤ 

 81/111/132الصافات/    

نَا َولَقَد   َءانَ  يَسَّر  رِ  ال قُر  ك  دَِّكر   ِمن فََهل   ِللذ ِ  مُّ

 /17/22/32/40القمر/    

ة   تِل كَ  ا َولَُكم َكَسبَت   َما لََها َخلَت   قَد   أُمَّ ئَلُونَ  َولَ  َكَسب تُم   مَّ ا تُس   يَع َملُونَ  َكانُوا َعمَّ

 134/141البقرة/    

َراِءيلَ  بَنِي يَا تُ  الَّتِي نِع َمتِيَ  اذ ُكُروا إِس  ل تُُكم   َوأَن ِي ي ُكم  َعلَ  أَن عَم   ال عَالَِمينَ  َعلَى فَضَّ

 122/ 47البقرة/    

 َسبَبًا أَت بَعَ  ثُمَّ 

 /89/92الكهف/    

نَ  لَّة  ثُ  ِلينَ  م ِ  األَوَّ

 /13/39الواقعة/    

ِرينَ  ِمنَ  أَنتَ  إِنََّما قَالُوا  ال ُمَسحَّ

 /153/185الشعراء/    

 نَِعيم   لَِفي األَب َرارَ  نَّ إِ 

 /22المطففين/    /13اإلنفطار/    

قُوم   ِكتَاب   ر   مَّ

 /9/20المطففين/    

 يَنُظُرونَ  األََرائِكِ  َعلَى

 /35/ 23المطففين/    

 َوُحقَّت   ِلَرب َِها َوأَِذنَت  

 /5 /2اإلنشقاق/    

فَ  َكالَّ   تَع لَُمونَ  َسو 
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 /3/4التكاثر/    

بُدُ  َما َعابُِدونَ  أَنتُم   َولَ   أَع 

 /3/5كافرون/ال    
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 المجموعة الثالثة )تكرار آية كاملة في بعض السور نفسها وفي غيرها(

 

هذه المجموعة ملحقة بالمجموعة السابقة وهي قليلة حيث هناك آيتان فقط وردتا كاملتين 

في سورتين مختلفتين وهما مكررتين في إحدى السورتين أكثر من مرة ومرة واحدة في 

 السورة األخرى:

 

َمئِذ   َوي ل   بِينَ  يَو   ل ِل ُمَكذ ِ

 /10المطففين/     /49/ 47/ 45/ 40/ 37/ 34/ 28/ 24/ 19/ 15المرسالت/    

مِ  فََسب ِح    ال عَِظيمِ  َرب ِكَ  بِاس 

 /52الحاقة/    / 74/96الواقعة/    
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 المجموعة الرابعة )تكرار آية كاملة في عدة سور مختلفة(

 

 وقد وردت في كل سورة من السور مرة واحدة.آيات عديدة مكررة في سور متعددة 

 الم

 1السجدة/    1لقمان/    1الروم/     1العنكبوت/     1آل عمران/     1البقرة/    

دُ  َهذَا َمتَى َويَقُولُونَ   َصاِدقِينَ  ُكنتُم   إِن ال َوع 

 /25الملك/    /48يس/    /29سبأ/    /71النمل/    /38األنبياء/    /48يونس/    

ِ  ِمنَ  ال ِكتَابِ  تَنِزيلُ   ال َحِكيمِ  ال عَِزيزِ  ّللاَّ

 /2األحقاف/    /2الجاثية/    /1الزمر/    

 حم

 1األحقاف/    1الجاثية/    1الدخان/    1الزخرف/    1الشورى/    1فصلت/   1غافر/    

 ال ُمبِينِ  ال ِكتَابِ  َءايَاتُ  تِل كَ 

 /2القصص/    /2الشعراء/    /1يوسف/    
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 المجموعة الخامسة )تكرار آية كاملة في سورتين فقط(

 

آيات عديدة مكررة في سورتين مختلفتين فقط وقد وردت في كل سورة من السور مرة 

 واحدة.

 

ن ُهًدى َعلَى أُولَئِكَ  ب ِِهم   م ِ  ال ُمف ِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَئِكَ  رَّ

 5لقمان/    5البقرة/    

 يُنَظُرونَ  ُهم   َولَ  ال عَذَابُ  َعن ُهمُ  فُ يَُخفَّ  لَ  فِيَها َخاِلِدينَ 

 /88عمران/ /    آل162البقرة/    

لَُحوا ذَِلكَ  بَع دِ  ِمن تَابُوا الَِّذينَ  إِلَّ  َ  فَِإنَّ  َوأَص  ِحيم   َغفُور   ّللاَّ  رَّ

 /5النور/    /89عمران/ آل    

َ  َوأَنَّ  أَي ِديُكم   قَدََّمت   بَِما ذَِلكَ   ل ِل عَبِيدِ  الَّم  بِظَ  لَي سَ  ّللاَّ

 /51األنفال/    /182عمران/ آل    

ن   تَأ تِيِهم َوَما ن   َءايَة   م ِ  ُمع ِرِضينَ  َعن َها َكانُوا إِلَّ  َرب ِِهم   َءايَاتِ  م ِ

 /46يس/    /4األنعام/    

ِزئَ  َولَقَدِ  تُه  ن بُِرُسل   اس  ا ِمن ُهم َسِخُروا بِالَِّذينَ  فََحاقَ  قَب ِلكَ  م ِ ِزُءونَ  بِهِ  َكانُوا مَّ تَه   يَس 

 /41األنبياء/    /10األنعام/    

م   َعذَابَ  َرب ِي َعَصي تُ  إِن   أََخافُ  إِن ِي قُل    َعِظيم   يَو 

 /13الزمر/    /15األنعام/    

 ال عَالَِمينَ  بَِرب ِ  َءاَمنَّا الُواقَ 

 /47الشعراء/    /121األعراف/    

 َوَهاُرونَ  ُموَسى َرب ِ 

 /48الشعراء/    /122عراف/األ    

ِلي  َمتِين   َكي ِدي إِنَّ  لَُهم   َوأُم 

 /45القلم/    /183األعراف/    

َسل نَا َولَقَد   بِين   َوُسل َطان   بِأَيَاتِنَا ُموَسى أَر   مُّ

 /23غافر/    /96هود/    

ِ  َعلَى ذَِلكَ  َوَما  بِعَِزيز   ّللاَّ

 /17فاطر/    /20إبراهيم/    

َمعُونَ  ُكلُُّهم   ل َمالَئَِكةُ ا فََسَجدَ   أَج 

 /73ص/    /30الحجر/    

ُرج   قَالَ   َرِجيم   فَِإنَّكَ  ِمن َها فَاخ 

 /77ص/    /34الحجر/    

لَِصينَ  ِمن ُهمُ  ِعبَاَدكَ  إِلَّ   ال ُمخ 

 /83ص/    /40الحجر/    

 َوُعيُون   َجنَّات   فِي ال ُمتَِّقينَ  نَّ إِ 

 /15//    الذاريات45الحجر/    

 يَتََوكَّلُونَ  َرب ِِهم   َوَعلَى َصبَُروا الَِّذينَ 

 /59العنكبوت/    /42النحل/    

فُُروا فَ  فَتََمتَّعُوا َءاتَي نَاُهم   بَِما ِليَك   تَع لَُمونَ  فََسو 
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 /34الروم/    /55النحل/    

ثَالَ  لَكَ  َضَربُوا َكي فَ  انُظر   تَِطيعُونَ  فاَلَ  فََضلُّوا األَم   بِيالً سَ  يَس 

 /9الفرقان/    /48اإلسراء/    

نِي َرب ِ  قَالَ   َكذَّبُونِ  بَِما انُصر 

 /39المؤمنون/    /26المؤمنون/    

 طسم

 /1القصص/   /1الشعراء/   

َرق نَا ثُمَّ   األََخِرينَ  أَغ 

 /82الصافات/    /66الشعراء/    

لُونَ  أََوَءابَاُؤنَا  األَوَّ

 /48الواقعة/    /17الصافات/    

 يَتََساَءلُونَ  بَع ض   َعلَى بَع ُضُهم   َوأَق بَلَ 

 /25الطور/    /27الصافات/    

ِرِمينَ  نَف عَلُ  َكذَِلكَ   بِال ُمج 

 /18المرسالت/    /34الصافات/    

نَا َطر  َطًرا َعلَي ِهم َوأَم   ال ُمنذَِرينَ  َمَطرُ  فََساءَ  مَّ

 /58النمل/    /173الشعراء/    

تَع ِجلُونَ  اأَفَبِعَذَابِنَ   يَس 

 /176الصافات/    /204الشعراء/    

تُونَ  الصَّالَةَ  يُِقيُمونَ  الَِّذينَ  َكاةَ  َويُؤ   يُوقِنُونَ  ُهم   بِاألَِخَرةِ  َوُهم الزَّ

 /4لقمان/    /3النمل/    

مَ  ُعُمونَ  ُكنتُم   الَِّذينَ  ُشَرَكاِءيَ  أَي نَ  فَيَقُولُ  يُنَاِديِهم   َويَو   تَز 

 /74القصص/    /62/القصص    

ُكُمونَ  َكي فَ  لَُكم   َما  تَح 

 /36القلم/    /154الصافات/    

َربُوا ُكلُوا  تَع َملُونَ  ُكنتُم   بَِما َهنِيئًا َواش 

 /43المرسالت/    /19الطور/    

نُ  بَل   ُروُمونَ  نَح   َمح 

 /27القلم/    /67الواقعة/    

ن تَنِزيل   ب ِ  م ِ  ال عَالَِمينَ  رَّ

 /43الحاقة/    /80لواقعة/ا    

ِ  َسبَّحَ  ِض  فِي َوَما السََّماَواتِ  فِي َما لِِلَّ  ال َحِكيمُ  ال عَِزيزُ  َوُهوَ  األَر 

 /1الصف/    /1الحشر/    

ِلينَ  أََساِطيرُ  قَالَ  َءايَاتُنَا َعلَي هِ  تُت لَى ذَاإِ   األَوَّ

 /13المطففين/    /15القلم/    

اِضيَ  ِعيَشة   فِي فَُهوَ   ة  رَّ

 /7القارعة/    /21الحاقة/    

 َعاِليَة   َجنَّة   فِي

 /10/    الغاشية/22الحاقة/    

ِكينِ  َطعَامِ  َعلَى يَُحضُّ  َولَ   ال ِمس 
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 /3الماعون/    /34الحاقة/    

لُ  نَّهُ إِ   َكِريم   َرُسول   لَقَو 

 /19التكوير/    /40الحاقة/    

 َسبِيالً  َرب ِهِ  إِلَى َخذَ اتَّ  َشاءَ  فََمن تَذ ِكَرة   َهِذهِ  إِنَّ 

 /29اإلنسان/    /19المزمل/    

 ذََكَرهُ  َشاءَ  فََمن

 /12عبس/    /55المدثر/    

 َوألَن عَاِمُكم   لَُّكم   َمتَاًعا

 /32عبس/    /33النازعات/    

بِقُ  َما ة   ِمن   تَس  تَئ ِخُرونَ  َوَما أََجلََها أُمَّ  يَس 

  /43المؤمنون/    /5الحجر/    

ي تُهُ  فَِإذَا تُ  َسوَّ وِحي ِمن فِيهِ  َونَفَخ   َساِجِدينَ  لَهُ  فَقَعُوا رُّ

 /72ص/    /29الحجر/    

ُهم   َمُهمُ  ياُلَقُوا َحتَّى َويَل عَبُوا يَُخوُضوا فَذَر   يُوَعُدونَ  الَِّذي يَو 

 /42المعارج/    /83الزخرف/    

َسلَ  الَِّذي ُهوَ  ِهَرهُ  ال َحق ِ  ينِ َودِ  بِال ُهَدى َرُسولَهُ  أَر  ينِ  َعلَى ِليُظ  ِرُكونَ  َكِرهَ  َولَو   ُكل ِهِ  الد ِ  ال ُمش 

 /9الصف/    /33التوبة/    

لُظ   َوال ُمنَافِِقينَ  ال ُكفَّارَ  َجاِهدِ  النَّبِيُّ  أَيَُّها يَا  ال َمِصيرُ  َوبِئ سَ  َجَهنَّمُ  َوَمأ َواُهم   َعلَي ِهم   َواغ 

 /9/التحريم    /73التوبة/    
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المجموعة السادسة )آية مكررة في مواضع وبعض آية في موضع أو مواضع آخرى كل ذلك 

 في السورة نفسها(

 

هذه المجموعة تتداخل مع المجموعة الثانية التي سبق ذكرها حيث أن اآلية وردت في سورة 

ي هذه واحدة مكررة لكنها في إحدى اآليات األخرى وردت جزًءا من آية. وهناك حالتان فقط ف

 المجموعة هما في سورتي الشعراء والقمر:

 يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف
 [. 67/103/121/174/190/ 8]سورة الشعراء: {مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف}

 [. 139]سورة الشعراء: {خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من حنخن جن}

 [. 158]سورة الشعراء: {ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم جمحم هل}

 

ِمنِينَ  ثَُرُهمأَك   َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِنَّ  ؤ   مُّ

ثَُرُهم َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِنَّ  /8/67/103/121/174/190الشعراء/     ِمنِينَ  أَك  ؤ   مُّ

نَاُهم   /فََكذَّبُوهُ 139الشعراء/     لَك  ثَُرُهم َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِنَّ  فَأَه  ِمنِينَ  أَك  ؤ   مُّ

ثَُرُهم َكانَ  َوَما ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِنَّ  ال عَذَابُ  /فَأََخذَُهمُ 158الشعراء/     ِمنِينَ  أَك  ؤ   مُّ

 [. 16/21/30]سورة القمر: {نن من زن رن مم}

 [. 18]سورة القمر: {جب هئ مئ خئ حئ جئ يي}

 

 َونُذُرِ  َعذَابِي َكانَ  فََكي فَ 

 َونُذُِر  َعذَابِي َكانَ  فََكي فَ  /16/21/30القمر/    

 َونُذُرِ  َعذَابِي َكانَ  فََكي فَ  اد  عَ  /َكذَّبَت  18القمر/    
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 المجموعة السابعة )آية مكررة في سورة وهي بعض آية في سورة أو سورآخرى(

 

هذه المجموعة تتشابه مع بعض المجاميع السابقة األخرى. فاآليات مكررة في سورة ما، 

 لكنها وردت كجزء من آية في سورة او سور أخرى. وهذه اآليات مختلفة عن بعضها

 البعض:

 

َ  فَاتَّقُوا  َوأَِطيعُونِ  ّللاَّ

َ  فَاتَّقُوا /163/179/ 126/131/144/150/ 108/110الشعراء/      َوأَِطيعُونِ  ّللاَّ

قًا50عمران/ آل     َراةِ  ِمنَ  يََديَّ  بَي نَ  ل َِما /َوُمَصد ِ مَ  الَِّذي بَع ضَ  لَُكم َوألُِحلَّ  التَّو   َعلَي ُكم   ُحر ِ

َ  َوِجئ تُُكم ن يَة  بِأ ب ُِكم   م ِ َ  فَاتَّقُوا رَّ  َوأَِطيعُونِ  ّللاَّ

ا63الزخرف/     بَي ِنَاتِ  ِعيَسى َجاءَ  /َولَمَّ َمةِ  ِجئ تُُكم قَد   قَالَ  بِال   الَِّذي بَع ضَ  لَُكم َوألُبَي ِنَ  بِال ِحك 

تَِلفُونَ  َ  فَاتَّقُوا فِيهِ  تَخ   َوأَِطيعُونِ  ّللاَّ

َحابُ  أُولَئِكَ  بِأَيَاتِنَا واَوَكذَّبُ  َكفَُروا َوالَِّذينَ   ال َجِحيمِ  أَص 

َحابُ  أُولَئِكَ  بِأَيَاتِنَا َوَكذَّبُوا َكفَُروا َوالَِّذينَ  /10/86المائدة/      ال َجِحيمِ  أَص 

ِ  َءاَمنُوا /َوالَِّذينَ 19الحديد/     يقُونَ  ُهمُ  أُولَئِكَ  َوُرُسِلهِ  بِالِلَّ د ِ  لَُهم   ِهم  َرب ِ  ِعندَ  َوالشَُّهَداءُ  الص ِ

ُرُهم   َحابُ  أُولَئِكَ  بِأَيَاتِنَا َوَكذَّبُوا َكفَُروا َوالَِّذينَ  َونُوُرُهم   أَج   ال َجِحيمِ  أَص 

فَةُ  أََخذَت ُهمُ فَ  ج  بَُحوا الرَّ  َجاثِِمينَ  َداِرِهم   فِي فَأَص 

فَةُ  فَأََخذَت ُهمُ  /78/91األعراف/     ج  بَُحوا الرَّ  ينَ َجاثِمِ  َداِرِهم   فِي فَأَص 

فَةُ  فَأََخذَت ُهمُ  /فََكذَّبُوهُ 37العنكبوت/     ج  بَُحوا الرَّ  َجاثِِمينَ  َداِرِهم   فِي فَأَص 

 أَِمين   َرُسول   لَُكم   إِن ِي

 أَِمين   َرُسول   لَُكم   إِن ِي /107/125/143/162/178الشعراء/    

ِ  ِعبَادَ  إِلَيَّ  أَدُّوا /أَن  18الدخان/      أَِمين   َرُسول   لَُكم   إِن ِي ّللاَّ
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 المجموعة الثامنة )آية مكررة في سور مختلفة وهي بعض آية في سورة أو سورآخرى(

 

هذه المجموعة تشبه السابقة لكن اآلية ليست مكررة في السورة نفسها بل مكررة في 

 سورتين مختلفتين لكنها وردت باإلضافة إلى ذلك في سوة ثالثة أو رابعة كبعض آية:

 

 النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  فِي

 النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  فِي /12الواقعة/    /43الصافات/    

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا َءاَمنُوا الَِّذينَ  /إِنَّ 9يونس/ ِديِهم   الصَّ ِري بِِإيَمانِِهم   َربُُّهم يَه  تِِهمُ  ِمن تَج   األَن َهارُ  تَح 

 النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  فِي

َمئِذ   /ال ُمل كُ 56الحج/     ِ  يَو  َّ ِ ُكمُ  لِل  اِلَحاتِ  َوَعِملُوا َءاَمنُوا فَالَِّذينَ  بَي نَُهم   يَح   النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  فِي الصَّ

ر   إِلَّ  ُهوَ  ن  إِ   ل ِل عَالَِمينَ  ِذك 

ر   إِلَّ  ُهوَ  إِن   /27التكوير/    /87ص/  ل ِل عَالَِمينَ  ِذك 

ئَلُُهم   َوَما/ 104/يوسف     ر   ِمن   َعلَي هِ  تَس  ر   إِلَّ  ُهوَ  إِن   أَج   ل ِل عَالَِمينَ  ِذك 
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 المجموعة التاسعة ) آية مكررة وهي بعض آية مكررة(

 

 آية واحدة وردت في سورتين مختلفتين لكنها وردت بعض آية في سورتين أخريتين أيًضا:

 

 َوُعيُون   َجنَّات   يفِ 

 َوُعيُون   َجنَّات   فِي /52الدخان/    /147الشعراء/

 َوُعيُون   َجنَّات   فِي ال ُمتَِّقينَ  إِنَّ  /15لذاريات/ا    /45الحجر/
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 المجموعة العاشرة ) آية واردة مرة واحدة وهي بعض آية مكررة في مواضع أخرى(

 

هناك آيتان في هذه المجموعة. كل منهما وردت مرة واحدة لكنها وردت بعض آية في سورة 

افات كأجزاء من آيات واألخرى مكررة أو سور أخرى. إحدى اآليتين مكررة في سورة الص

 كجزأين من آيتين في سورة البقرة.

 

ِزي َكذَِلكَ  ِسنِينَ  نَج   ال ُمح 

ِزي /َكذَِلكَ 110الصافات/     ِسنِينَ  نَج   ال ُمح 

ِزي َكذَِلكَ  إِنَّا /44المرسالت/    /80/121/131الصافات/     ِسنِينَ  نَج   ال ُمح 

يَا ق تَ َصدَّ  /قَد  105الصافات/         ء  ِزي َكذَِلكَ  إِنَّا الرُّ ِسنِينَ  نَج   ال ُمح 

ا  يَع َملُونَ  َكانُوا َعمَّ

ا93الحجر/  يَع َملُونَ  َكانُوا /َعمَّ

ة   /تِل كَ 134/141البقرة/ ا َولَُكم َكَسبَت   َما لََها َخلَت   قَد   أُمَّ ئَلُونَ  َولَ  َكَسب تُم   مَّ ا تُس   َكانُوا َعمَّ

 يَع َملُونَ 
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عة الحادية عشرة )آية واردة مرة واحدة لكنها بعض آية في مواضع أخرى وهي المجمو

 غير مكررة(

 

تضم هذه المجموعة عدًدا كبيًرا من اآليات. ترد اآلية كاملة في سورة واحدة لكنها ترد جزًءا 

من آية في عدد من السور األخرى. وقد تكون اآليات التي ترد في بعضها مختلفة عن بعضها 

ويالحظ أن التشابه الذي يتفق في التشكيل تماًما هو الذي ذكر هنا أما إذا كان تشكيل  البعض.

 بعض الكلمات مختلفًا فال يعتبر تشابًها في تكرار الكلمات:

 

َمنِ  ح  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

َمنِ 3الفاتحة/     ح  ِحيمِ  /الرَّ  الرَّ

ِ  /بِس مِ 1الفاتحة/     َمنِ  ّللاَّ ح  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

مِ  َوإِنَّهُ  ُسلَي َمانَ  ِمن /إِنَّهُ 30مل/الن     ِ  بِس  َمنِ  ّللاَّ ح  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

نَ  /تَنِزيل  2فصلت/     َمنِ  م ِ ح  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

دُ  ِ  ال َحم   ال عَالَِمينَ  َرب ِ  لِِلَّ

دُ 2الفاتحة/     ِ  /ال َحم   ال عَالَِمينَ  َرب ِ  لِِلَّ

َواُهم  10يونس/     َواُهم   َوَءاِخرُ  َسالَم   فِيَها َوتَِحيَّتُُهم   اللَُّهمَّ  كَ ُسب َحانَ  فِيَها /َدع  دُ  أَنِ  َدع  ِ  ال َحم   لِِلَّ

 ال عَالَِمينَ  َرب ِ 

لِ  ِمن   َحاف ِينَ  ال َمالَئَِكةَ  /َوتََرى75الزمر/     ِش  َحو  دِ  يَُسب ُِحونَ  ال عَر   بَي نَُهم َوقُِضيَ  َرب ِِهم   بَِحم 

ِ  دُ ال َحم   َوقِيلَ  بِال َحق ِ   ال عَالَِمينَ  َرب ِ  لِِلَّ

ُعوهُ  ُهوَ  إِلَّ  إِلَهَ  لَ  ال َحيُّ  /ُهوَ 65غافر/     ِلِصينَ  فَاد  ينَ  لَهُ  ُمخ  دُ  الد ِ ِ  ال َحم   ال عَالَِمينَ  َرب ِ  لِِلَّ

ُهم ر   أَِليم   بِعَذَاب   فَبَش ِ

ُهم24اإلنشقاق/ ر   أَِليم   بِعَذَاب   /فَبَش ِ

فُُرونَ  الَِّذينَ  /إِنَّ 21عمران/ آل ِ  بِأَيَاتِ  يَك   يَأ ُمُرونَ  الَِّذينَ  َويَق تُلُونَ  َحق    بِغَي رِ  النَّبِي ِنَ  َويَق تُلُونَ  ّللاَّ

طِ  ُهم النَّاِس  ِمنَ  بِال ِقس  ر   أَِليم   بِعَذَاب   فَبَش ِ

نَ  َكثِيًرا إِنَّ  َءاَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها /يَا34التوبة/ بَارِ  م ِ بَانِ  األَح  ه  َوالَ  لَيَأ ُكلُونَ  َوالرُّ  بِال بَاِطلِ  النَّاِس  أَم 

ِ  َسبِيلِ  َعن َويَُصدُّونَ  نُِزونَ  َوالَِّذينَ  ّللاَّ ةَ  الذََّهبَ  يَك  ِ  َسبِيلِ  فِي يُنِفقُونََها َولَ  َوال ِفضَّ ُهم  ّللاَّ ر   فَبَش ِ

 أَِليم   بِعَذَاب  

ِ  َعلَى َوتََوكَّل   ِ  َوَكفَى ّللاَّ  َوِكيالً  بِالِلَّ

ِ  َعلَى /َوتََوكَّل  3األحزاب/     ِ  َوَكفَى ّللاَّ  َوِكيالً  بِالِلَّ

ن ُهم   َطائِفَة   بَيَّتَ  ِعنِدكَ  ِمن   بََرُزوا فَِإذَا َطاَعة   /َويَقُولُونَ 81النساء/     ُ  تَقُولُ  الَِّذي َغي رَ  م ِ  َوّللاَّ

تُبُ  ِ  َعلَى َوتََوكَّل   َعن ُهم   فَأَع ِرض   يُبَي ِتُونَ  َما يَك  ِ  َوَكفَى ّللاَّ  َوِكيالً  بِالِلَّ

َكافِِرينَ  تُِطعِ  /َولَ 48األحزاب/     ِ  َعلَى َوتََوكَّل   أَذَاُهم   َوَدع   َوال ُمنَافِِقينَ  ال  ِ  َوَكفَى ّللاَّ  َوِكيالً  بِالِلَّ

تَِقيم   ِصَراط   َعلَى س   مُّ

تَِقيم   ِصَراط   /َعلَى4يس/     س   مُّ

م   ُصم   بِأَيَاتِنَا بُواَكذَّ  /َوالَِّذينَ 39األنعام/     ُ  يََشإِ  َمن الظُّلَُماتِ  فِي َوبُك  ِلل هُ  ّللاَّ عَل هُ  يََشأ   َوَمن يُض   يَج 

تَِقيم   ِصَراط   َعلَى س   مُّ

ِ  َعَلى تََوكَّل تُ  /إِن ِي56هود/     ا َوَرب ُِكم َرب ِي ّللاَّ  َعلَى يَرب ِ  إِنَّ  بِنَاِصيَتَِها َءاِخذ   ُهوَ  إِلَّ  َدابَّة   ِمن مَّ

تَِقيم   ِصَراط   س   مُّ
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ُ  /َوَضَربَ 76النحل/     ُجلَي نِ  َمثاَلً  ّللاَّ ء   َعلَى يَق ِدرُ  لَ  أَب َكمُ  أََحُدُهَما رَّ لَهُ  َعَلى َكل   َوُهوَ  َشي   َمو 

ههُّ  أَي نََما تَِوي َهل   بَِخي ر   يَأ تِ  لَ  يَُوج ِ لِ  يَأ ُمرُ  َوَمن ُهوَ  يَس  َعد  تَِقيم   ِصَراط   ىَعلَ  َوُهوَ  بِال  س   مُّ

ِسك  43الزخرف/     تَم  تَِقيم   ِصَراط   َعلَى إِنَّكَ  إِلَي كَ  أُوِحيَ  بِالَِّذي /فَاس  س   مُّ

ِشي /أَفََمن22الملك/     ِههِ  َعلَى ُمِكبًّا يَم  ِشي أَمَّن أَه َدى َوج  تَِقيم   ِصَراط   َعلَى َسِويًّا يَم  س   مُّ

م   ابَ َعذَ  َعلَي ُكم   أََخافُ  ن ِيإِ   َعِظيم   يَو 

م   َعذَابَ  َعلَي ُكم   أََخافُ  /إِن ِي135الشعراء/  َعِظيم   يَو 

َسل نَا /لَقَد  59األعراف/ ِمهِ  إِلَى نُوًحا أَر  مِ  يَا فَقَالَ  قَو  بُُدوا قَو  َ  اع  ن   لَُكم َما ّللاَّ  إِن ِي َغي ُرهُ  إِلَه   م ِ

م   َعذَابَ  َعلَي ُكم   أََخافُ   َعِظيم   يَو 

َمهُ  أَنذَرَ  إِذ   َعاد   أََخا /َواذ ُكر  21ف/األحقا قَافِ  قَو   َخل ِفهِ  َوِمن   يََدي هِ  بَي نِ  ِمن النُّذُرُ  َخلَتِ  َوقَد   بِاألَح 

َ  إِلَّ  تَع بُُدوا أَلَّ  م   َعذَابَ  َعلَي ُكم   أََخافُ  إِن ِي ّللاَّ  َعِظيم   يَو 

 ال عَِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ  نَّهُ إِ 

 ال عَِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ /220الشعراء/    

نَح   ِللسَّل مِ  َجنَُحوا /َوإِن61األنفال/     ِ  َعلَى َوتََوكَّل   لََها فَاج   ال عَِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  ّللاَّ

تََجابَ 34يوسف/      ال عَِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  َكي َدُهنَّ  َعن هُ  فََصَرفَ  َربُّهُ  لَهُ  /فَاس 

غ   الشَّي َطانِ  ِمنَ  يَنَزَغنَّكَ  /َوإِمَّا36فصلت/     تَِعذ   نَز  ِ  فَاس   ال عَِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  بِالِلَّ

َمةً 6الدخان/     ن /َرح  ب ِكَ  م ِ  ال عَِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  رَّ

 تَذَكَُّرونَ  أَفاَلَ 

 تَذَكَُّرونَ  /أَفاَلَ 155الصافات/

ُ  ُكمُ َربَّ  /إِنَّ 3يونس/  ضَ  السََّماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي ّللاَّ تََوى ثُمَّ  أَيَّام   ِستَّةِ  فِي َواألَر  ِش  َعلَى اس   ال عَر 

رَ  يَُدب ِرُ  ُ  ذَِلُكمُ  إِذ نِهِ  بَع دِ  ِمن إِلَّ  َشِفيع   ِمن َما األَم  بُُدوهُ  َربُُّكم   ّللاَّ  تَذَكَُّرونَ  أَفاَلَ  فَاع 

تَِويَانِ  َهل   َوالسَِّميعِ  َوال بَِصيرِ  َواألََصم ِ  َكاألَع َمى قَي نِ ال فَِري /َمثَلُ 24هود/      تَذَكَُّرونَ  أَفاَلَ  َمثاَلً  يَس 

مِ  /َويَا30هود/     ِ  ِمنَ  يَنُصُرنِي َمن قَو   تَذَكَُّرونَ  أَفاَلَ  َطَردتُُّهم   إِن ّللاَّ

لُقُ  /أَفََمن17النحل/     لُقُ  لَّ  َكَمن يَخ   كَُّرونَ تَذَ  أَفاَلَ  يَخ 

ِ  /َسيَقُولُونَ 85المؤمنون/      تَذَكَُّرونَ  أَفاَلَ  قُل   لِِلَّ

ُ  َوأََضلَّهُ  َهَواهُ  إِلََههُ  اتََّخذَ  َمنِ  /أَفََرَءي تَ 23الجاثية/         ِعهِ  َعلَى َوَختَمَ  ِعل م   َعلَى ّللاَّ  َوقَل بِهِ  َسم 

ِديهِ  فََمن ِغَشاَوةً  بََصِرهِ  َعلَى َوَجعَلَ  ِ  بَع دِ  نمِ  يَه   تَذَكَُّرونَ  أَفاَلَ  ّللاَّ

 يَتَّقُونَ  َوَكانُوا َءاَمنُوا الَِّذينَ 

 يَتَّقُونَ  َوَكانُوا َءاَمنُوا /الَِّذينَ 63يونس/    

 يَتَّقُونَ  َوَكانُوا َءاَمنُوا الَِّذينَ  /َوأَنَجي نَا53النمل/    

ي نَا18فصلت/      تَّقُونَ يَ  َوَكانُوا َءاَمنُوا الَِّذينَ  /َونَجَّ

 اإِلنَسانَ  َخلَقَ 

 اإِلنَسانَ  /َخلَقَ 3الرحمن/

فَة   ِمن اإِلنَسانَ  /َخلَقَ 4النحل/ بِين   َخِصيم   ُهوَ  فَِإذَا نُّط   مُّ

ارِ  َصل َصال   ِمن اإِلنَسانَ  /َخلَقَ 14الرحمن/  َكال فَخَّ

 َعلَق   ِمن   اإِلنَسانَ  /َخلَقَ 2العلق/

نَى فََما ا َعن ُهم أَغ   ِسبُونَ يَك   َكانُوا مَّ

نَى /فََما84الحجر/     ا َعن ُهم أَغ  ِسبُونَ  َكانُوا مَّ  يَك 

نَى فََما قَب ِلِهم   ِمن الَِّذينَ  قَالََها /قَد  50الزمر/     ا َعن ُهم أَغ  ِسبُونَ  َكانُوا مَّ  يَك 

ِض  فِي يَِسيُروا /أَفَلَم  82غافر/     ثَرَ  َكانُوا قَب ِلِهم   ِمن الَِّذينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكي فَ  فَيَنُظُروا األَر   أَك 

ةً  َوأََشدَّ  ِمن ُهم   ِض  فِي َوَءاثَاًرا قُوَّ نَى فََما األَر  ا َعن ُهم أَغ  ِسبُونَ  َكانُوا مَّ  يَك 
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نُ  َوَما  بُِمعَذَّبِينَ  نَح 

نُ  /َوَما138الشعراء/      بُِمعَذَّبِينَ  نَح 

نُ  /َوقَالُوا35سبأ/     ثَرُ  نَح  َوالً  أَك  لًَداَوأَ  أَم  نُ  َوَما و   بُِمعَذَّبِينَ  نَح 

تَتَنَا /إِلَّ 59الصافات/     نُ  َوَما األُولَى َمو   بُِمعَذَّبِينَ  نَح 

 يَع َملُونَ  َكانُوا بَِما َجَزاءً 

 يَع َملُونَ  َكانُوا بَِما /َجَزاءً 24الواقعة/    

ا نَف س   تَع لَمُ  /فاَلَ 17السجدة/     ِفيَ  مَّ ن لَُهم أُخ  يُن   ةِ قُرَّ  م ِ  يَع َملُونَ  َكانُوا بَِما َجَزاءً  أَع 

َحابُ  /أُولَئِكَ 14األحقاف/      يَع َملُونَ  َكانُوا بَِما َجَزاءً  فِيَها َخاِلِدينَ  ال َجنَّةَ  أَص 

َمنُ  ح    الرَّ

َمنُ 1الرحمن/    ح   /الرَّ

ح  163البقرة/     ِحيمُ /َوإِلَُهُكم  إِلَه  َواِحد  لَّ إِلَهَ إِلَّ ُهَو الرَّ  َمُن الرَّ

ُدهُ َمأ تِيًّا61مريم/      َمُن ِعبَاَدهُ بِال غَي ِب إِنَّهُ َكاَن َوع  ح  ن  الَّتِي َوَعَد الرَّ  /َجنَّاِت َعد 

ا 75مريم/    ا َما يُوَعُدوَن إِمَّ َمُن َمدًّا َحتَّى إِذَا َرأَو  ح  ُدد  لَهُ الرَّ /قُل  َمن َكاَن فِي الضَّالَلَِة فَل يَم 

عَُف ُجنًداال عَ  َكانًا َوأَض  ا السَّاَعةَ فََسيَع لَُموَن َمن  ُهَو َشر  مَّ  ذَاَب َوإِمَّ

َمُن َولًَدا88مريم/       ح   /َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّ

َمُن ُودًّا96مريم/      ح  عَُل لَُهُم الرَّ اِلَحاِت َسيَج   /إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

مَ 5طه/    ح  تََوى/الرَّ ِش اس   ُن َعلَى ال عَر 

َمُن فَاتَّبِعُونِي 90طه/    ح  ِم إِنََّما فُتِنتُم بِِه َوإِنَّ َربَُّكُم الرَّ /َولَقَد  قَاَل لَُهم  َهاُروُن ِمن قَب ُل يَا قَو 

ِري  َوأَِطيعُوا أَم 

ح  109طه/    َمئِذ  لَّ تَنفَُع الشَّفَاَعةُ إِلَّ َمن  أَِذَن لَهُ الرَّ لً /يَو   َمُن َوَرِضَي لَهُ قَو 

َرُمونَ 26األنبياء/    ك  َمُن َولًَدا ُسب َحانَهُ بَل  ِعبَاد  مُّ ح   /َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّ

تَعَاُن َعلَى َما تَِصفُونَ 112األنبياء/   َمُن ال ُمس  ح  ِ َوَربُّنَا الرَّ ُكم بِال َحق  ِ اح   /قَاَل َرب 

ِش /الَِّذي َخلََق السَّ 59الفرقان/    تََوى َعلَى ال عَر  َض َوَما بَي نَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّام  ثُمَّ اس  َماَواِت َواألَر 

ئَل  بِِه َخبِيًرا َمُن فَس  ح   الرَّ

ُجُد ِلَما تَأ ُمُرنَا َوَزاَدُهم  60الفرقان/    َمُن أَنَس  ح  َمِن قَالُوا َوَما الرَّ ح  ُجُدوا ِللرَّ /َوإِذَا قِيَل لَُهُم اس 

 ًرانُفُو

ِذبُونَ 15يس/     ء  إِن  أَنتُم  إِلَّ تَك  َمُن ِمن َشي  ح  ث لُنَا َوَما أَنَزَل الرَّ  /قَالُوا َما أَنتُم  إِلَّ بََشر  م ِ

َمُن ِبُضر   لَّ تُغ ِن َعن ِي َشفَاَعتُُهم  َشي ئًا َولَ 23يس/    ح  ِن الرَّ َِّخذُ ِمن ُدونِِه َءاِلَهةً إِن يُِرد  /َءأَت

 ذُونِ يُنقِ 

َسلُونَ 52يس/    َمُن َوَصَدَق ال ُمر  ح  قَِدنَا َهذَا َما َوَعَد الرَّ ر   /قَالُوا يَا َوي لَنَا َمن بَعَثَنَا ِمن مَّ

ُرُصونَ 20الزخرف/   ا لَُهم بِذَِلَك ِمن  ِعل م  إِن  ُهم  إِلَّ يَخ  نَاُهم مَّ َمُن َما َعبَد  ح   /َوقَالُوا لَو  َشاَء الرَّ

ِحيمُ /22الحشر/    َمُن الرَّ ح  ُ الَِّذي لَ إِلَهَ إِلَّ ُهَو َعاِلُم ال غَي ِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّ  ُهَو ّللاَّ

َمُن إِنَّهُ بُِكل ِ 19الملك/       ح  ِسُكُهنَّ إِلَّ الرَّ َن َما يُم  قَُهم  َصافَّات  َويَق بِض  ا إِلَى الطَّي ِر فَو  /أََولَم  يََرو 

ء  بَِصير    َشي 

بِين  29الملك/      َمُن َءاَمنَّا بِِه َوَعلَي ِه تََوكَّل نَا فََستَع لَُموَن َمن  ُهَو فِي َضالَل  مُّ ح   /قُل  ُهَو الرَّ

َمُن َوقَاَل َصَوابًا38النبأ/    ح  وُح َوال َمالَئَِكةُ َصفًّا لَّ يَتََكلَُّموَن إِلَّ َمن  أَِذَن لَهُ الرَّ َم يَقُوُم الرُّ  /يَو 

 قَاِرَعةُ ال  

 /ال قَاِرَعةُ 1القارعة/    

 ال قَاِرَعةُ  /َما2القارعة/   

َراكَ  /َوَما3القارعة/      ال قَاِرَعةُ  َما أَد 
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 ال َحاقَّةُ 

 /ال َحاقَّةُ 1الحاقة/   

 ال َحاقَّةُ  /َما2الحاقة/    

َراكَ  /َوَما3الحاقة/      ال َحاقَّةُ  َما أَد 
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 ردة مرة واحدة لكنها بعض آية في موضع آخر(المجموعة الثانية عشرة )آية وا

 

هذه المجموعة تحوي آيات وردت مرة واحدة في سورة ووردت بعض آية مرة واحدة في 

 سورة أخرى. وهي تتداخل مع بعض ما ورد في المجموعة السابقة:

 

ِض  السََّماَواتِ  َربُّ  وقِنِينَ  ُكنتُم إِن بَي نَُهَما َوَما َواألَر   مُّ

ِض  السََّماَواتِ  ب ِ /رَ 7الدخان/ وقِنِينَ  ُكنتُم إِن بَي نَُهَما َوَما َواألَر   مُّ

ِض  السََّماَواتِ  َربُّ  /قَالَ 24الشعراء/ وقِنِينَ  ُكنتُم إِن بَي نَُهَما َوَما َواألَر   مُّ

مِ  ِ  بِس  َمنِ  ّللاَّ ح  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

ِ  /بِس مِ 1الفاتحة/     َمنِ  ّللاَّ ح  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

مِ  َوإِنَّهُ  ُسلَي َمانَ  ِمن /إِنَّهُ 30مل/الن     ِ  بِس  َمنِ  ّللاَّ ح  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

دُ  ِ  َوال َحم   ال عَالَِمينَ  َرب ِ  لِِلَّ

دُ 182الصافات/ ِ  /َوال َحم   ال عَالَِمينَ  َرب ِ  لِِلَّ

مِ  َدابِرُ  /فَقُِطعَ 45األنعام/ دُ  َظلَُموا الَِّذينَ  ال قَو  ِ  َوال َحم   عَالَِمينَ ال   َرب ِ  لِِلَّ

تَصُّ  َمتِهِ  يَخ  ُ  يََشاءُ  َمن بَِرح  لِ  ذُو َوّللاَّ  ال عَِظيمِ  ال فَض 

تَصُّ 74عمران/ آل َمتِهِ  /يَخ  ُ  يََشاءُ  َمن بَِرح  لِ  ذُو َوّللاَّ  ال عَِظيمِ  ال فَض 

لِ  ِمن   َكفَُروا الَِّذينَ  يََودُّ  /َما105البقرة/ ِرِكينَ  َولَ  ال ِكتَابِ  أَه  لَ يُنَ  أَن ال ُمش  ن   َعلَي ُكم زَّ ن َخي ر   م ِ  م ِ

ب ُِكم   ُ  رَّ تَصُّ  َوّللاَّ َمتِهِ  يَخ  ُ  يََشاءُ  َمن بَِرح  لِ  ذُو َوّللاَّ َعِظيمِ  ال فَض   ال 

ب ِكَ  ِمن ال َحقُّ  تَِرينَ  ِمنَ  تَُكونَنَّ  فاَلَ  رَّ  ال ُمم 

ب ِكَ  ِمن /ال َحقُّ 147البقرة/     تَِري ِمنَ  تَُكونَنَّ  فاَلَ  رَّ  نَ ال ُمم 

ا َشك    فِي ُكنتَ  /فَِإن94يونس/     مَّ ئَلِ  إِلَي كَ  أَنَزل نَا م ِ  لَقَد   قَب ِلكَ  ِمن ال ِكتَابَ  يَق َرُءونَ  الَِّذينَ  فَس 

ب ِكَ  ِمن ال َحقُّ  َجاَءكَ  تَِرينَ  ِمنَ  تَُكونَنَّ  فاَلَ  رَّ  ال ُمم 

 ال ُمف ِلُحونَ  ُهمُ  فَأُولَئِكَ  َمَواِزينُهُ  ثَقُلَت   فََمن

 ال ُمف ِلُحونَ  ُهمُ  فَأُولَئِكَ  َمَواِزينُهُ  ثَقُلَت   /فََمن102مؤمنون/ال

نُ 8األعراف/ َمئِذ   /َوال َوز   ال ُمف ِلُحونَ  ُهمُ  فَأُولَئِكَ  َمَواِزينُهُ  ثَقُلَت   فََمن ال َحقُّ  يَو 

ن هُ  َخي ر   أَنَا الَ قَ   ِطين   ِمن َوَخلَق تَهُ  نَّار   ِمن َخلَق تَنِي م ِ

ن هُ  َخي ر   أَنَا /قَالَ 76ص/  ِطين   ِمن َوَخلَق تَهُ  نَّار   ِمن َخَلق تَنِي م ِ

ُجدَ  أَلَّ  َمنَعَكَ  َما /قَالَ 12األعراف/ تُكَ  إِذ   تَس  ن هُ  َخي ر   أَنَا قَالَ  أََمر   ِمن َوَخلَق تَهُ  نَّار   ِمن َخلَق تَنِي م ِ

 ِطين  

ِ فَ  ِمنُونَ  بَع َدهُ  َحِديث   بِأَي   يُؤ 

ِض  السََّماَواتِ  َملَُكوتِ  فِي يَنُظُروا /أََولَم  185األعراف/     ُ  َخلَقَ  َوَما َواألَر  ء   ِمن ّللاَّ  َوأَن   َشي 

ِ  أََجلُُهم   اق تََربَ  قَدِ  يَُكونَ  أَن َعَسى ِمنُونَ  بَع َدهُ  َحِديث   فَبِأَي   يُؤ 

ِ 50المرسالت/     ِمنُونَ  بَع َدهُ  َحِديث   /فَبِأَي   يُؤ 

 ال َحِكيمِ  ِكتَابِ ال   َءايَاتُ  تِل كَ 

 ال َحِكيمِ  ال ِكتَابِ  َءايَاتُ  /تِل كَ 2لقمان/

 ال َحِكيمِ  ال ِكتَابِ  َءايَاتُ  تِل كَ  /الر1يونس/

 ال ُمنذَِرينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكي فَ  فَانُظر  

ي نَاهُ  /فََكذَّبُوهُ 73يونس/     عَهُ  َوَمن فَنَجَّ َرق نَاوَ  َخالَئِفَ  َوَجعَل نَاُهم   ال فُل كِ  فِي مَّ  َكذَّبُوا الَِّذينَ  أَغ 

 ال ُمنذَِرينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكي فَ  فَانُظر   بِأَيَاتِنَا

 ال ُمنذَِرينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكي فَ  /فَانُظر  73الصافات/    
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وَسى لَُهم قَالَ  ل قُونَ  أَنتُم َما أَل قُوا مُّ  مُّ

ا80يونس/     ل قُونَ  أَنتُم َما أَل قُوا وَسىمُّ  لَُهم قَالَ  السََّحَرةُ  َجاءَ  /فَلَمَّ  مُّ

ل قُونَ  أَنتُم َما أَل قُوا مُّوَسى لَُهم /قَالَ 43الشعراء/      مُّ

ِزيهِ  َعذَاب   يَأ تِيهِ  َمن ِقيم   َعذَاب   َعلَي هِ  َويَِحلُّ  يُخ   مُّ

ِزيهِ  َعذَاب   يَأ تِيهِ  /َمن40الزمر/ ِقيم   َعذَاب   َعلَي هِ  َويَِحلُّ  يُخ   مُّ

فَ /فَ 39هود/ ِزيهِ  َعذَاب   يَأ تِيهِ  َمن تَع لَُمونَ  َسو  ِقيم   َعذَاب   َعلَي هِ  َويَِحلُّ  يُخ   مُّ

ِسلِ  َراًرا َعلَي ُكم السََّماءَ  يُر  د   م ِ

ِسلِ 11نوح/  َراًرا َعلَي ُكم السََّماءَ  /يُر  د   م ِ

مِ  /َويَا52هود/ تَغ ِفُروا قَو  ِسلِ  إِلَي هِ  تُوبُوا ثُمَّ  َربَُّكم   اس  َراًرا َعلَي ُكم السََّماءَ  يُر  د  ُكم   م ِ ةً  َويَِزد   إِلَى قُوَّ

تُِكم   ا َولَ  قُوَّ ِرِمينَ  تَتََولَّو   ُمج 

يَاَءُهم   النَّاسَ  تَب َخُسوا َولَ  ا َولَ  أَش  ِض  فِي تَع ثَو   ُمف ِسِدينَ  األَر 

يَاَءُهم   النَّاسَ  تَب َخُسوا /َولَ 183الشعراء/ ا َولَ  أَش  ِض  فِي تَع ثَو   ُمف ِسِدينَ  األَر 

مِ  /َويَا85هود/ فُوا قَو  يَالَ  أَو  ِمك  طِ  َوال ِميَزانَ  ال  يَاَءُهم   النَّاسَ  تَب َخُسوا َولَ  بِال ِقس  ا َولَ  أَش   فِي تَع ثَو 

ِض   ُمف ِسِدينَ  األَر 

 يُِريدُ  ل َِما فَعَّال  

 يُِريدُ  ل َِما /فَعَّال  16البروج/

ضُ  السََّماَواتُ  َداَمتِ  امَ  فِيَها /َخاِلِدينَ 107هود/  يُِريدُ  ل َِما فَعَّال   َربَّكَ  إِنَّ  َربُّكَ  َشاءَ  َما إِلَّ  َواألَر 

 َجِديد   بَِخل ق   َويَأ تِ  يُذ ِهب ُكم   يََشأ   إِن

 َجِديد   بَِخل ق   َويَأ تِ  يُذ ِهب ُكم   يََشأ   /إِن16فاطر/

َ  أَنَّ  تَرَ  /أَلَم  19إبراهيم/ ضَ  اَواتِ السَّمَ  َخلَقَ  ّللاَّ  َجِديد   بَِخل ق   َويَأ تِ  يُذ ِهب ُكم   يََشأ   إِن بِال َحق ِ  َواألَر 

تَقَابِِلينَ  ُسُرر   َعلَى  مُّ

نَا47الحجر/     ن   ُصُدوِرِهم فِي َما /َونََزع  َوانًا ِغل    م ِ تَقَابِِلينَ  ُسُرر   َعلَى إِخ   مُّ

تَقَابِِلينَ  ُسُرر   /َعلَى44الصافات/      مُّ

ِمنِينَ  ألَيَةً  ذَِلكَ  يفِ  إِنَّ   ل ِل ُمؤ 

ِمنِينَ  ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي /إِنَّ 77الحجر/      ل ِل ُمؤ 

ُ  /َخلَقَ 44العنكبوت/     ضَ  السََّماَواتِ  ّللاَّ ِمنِينَ  ألَيَةً  ذَِلكَ  فِي إِنَّ  بِال َحق ِ  َواألَر   ل ِل ُمؤ 

لَمُ  ُهوَ  َربَّكَ  إِنَّ  لَمُ  وَ َوهُ  َسبِيِلهِ  َعن َضلَّ  بَِمن أَع  تَِدينَ  أَع   بِال ُمه 

َمةِ  َرب ِكَ  َسبِيلِ  إِلَى /اد عُ 125النحل/     ِعَظةِ  بِال ِحك  َسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي َوَجاِدل ُهم ال َحَسنَةِ  َوال َمو   إِنَّ  أَح 

لَمُ  ُهوَ  َربَّكَ  لَمُ  َوُهوَ  َسبِيِلهِ  َعن َضلَّ  بَِمن أَع  تَِدينَ  أَع   بِال ُمه 

لَمُ  ُهوَ  َربَّكَ  /إِنَّ 7القلم/     لَمُ  َوُهوَ  َسبِيِلهِ  َعن َضلَّ  بَِمن أَع  تَِدينَ  أَع   بِال ُمه 

َطاِس  َوِزنُوا تَِقيمِ  بِال ِقس   ال ُمس 

فُوا35اإلسراء/     َطاِس  َوِزنُوا ِكل تُم   إِذَا ال َكي لَ  /َوأَو  تَِقيمِ  بِال ِقس  َسنُ  َخي ر   ذَِلكَ  ال ُمس   تَأ ِويالً  َوأَح 

َطاِس  /َوِزنُوا182ء/الشعرا     تَِقيمِ  بِال ِقس   ال ُمس 

 َجِديًدا َخل قًا لََمب عُوثُونَ  أَِءنَّا َوُرفَاتًا ِعَظاًما ُكنَّا أَِءذَا َوقَالُوا

 َجِديًدا َخل قًا لََمب عُوثُونَ  أَِءنَّا َوُرفَاتًا ِعَظاًما ُكنَّا أَِءذَا /َوقَالُوا49اإلسراء/    

 لََمب عُوثُونَ  أَِءنَّا َوُرفَاتًا ِعَظاًما ُكنَّا أَِءذَا َوقَالُوا بِأَيَاتِنَا َكفَُروا بِأَنَُّهم   َزاُؤُهمجَ  /ذَِلكَ 98اإلسراء/    

 َجِديًدا َخل قًا

َسل نَاكَ  َوَما ًرا إِلَّ  أَر   َونَِذيًرا ُمبَش ِ

َسل نَ  َوَما نََزلَ  َوبِال َحق ِ  أَنَزل نَاهُ  /َوبِال َحق ِ 105اإلسراء/     ًرا إِلَّ  اكَ أَر   َونَِذيًرا ُمبَش ِ

َسل نَاكَ  /َوَما56الفرقان/     ًرا إِلَّ  أَر   َونَِذيًرا ُمبَش ِ
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َمنُ  اتََّخذَ  َوقَالُوا ح   َولًَدا الرَّ

َمنُ  اتََّخذَ  /َوقَالُوا88مريم/     ح   َولًَدا الرَّ

َمنُ  اتََّخذَ  /َوقَالُوا26األنبياء/     ح  َرُمونَ  ِعبَاد   ل  بَ  ُسب َحانَهُ  َولًَدا الرَّ ك   مُّ

نَ  إِلَى اذ َهب   َعو   َطغَى إِنَّهُ  فِر 

نَ  إِلَى /اذ َهب  24طه/     َعو   َطغَى إِنَّهُ  فِر 

نَ  إِلَى /اذ َهب  17النازعات/     َعو   َطغَى إِنَّهُ  فِر 

ِ  فِي يَُجاِدلُ  َمن النَّاِس  َوِمنَ  نِ  ِكتَاب   َولَ  ُهًدى َولَ  ِعل م   بِغَي رِ  ّللاَّ  ير  مُّ

ِ  فِي يَُجاِدلُ  َمن النَّاِس  /َوِمنَ 8الحج/     نِير   ِكتَاب   َولَ  ُهًدى َولَ  ِعل م   بِغَي رِ  ّللاَّ  مُّ

ا /أَلَم  20لقمان/     َ  أَنَّ  تََرو  رَ  ّللاَّ ا لَُكم َسخَّ ِض  فِي َوَما السََّماَواتِ  فِي مَّ بَغَ  األَر   نِعََمهُ  َعلَي ُكم   َوأَس 

ِ  فِي يَُجاِدلُ  َمن النَّاِس  َوِمنَ  ةً َوبَاِطنَ  َظاِهَرةً  نِير   ِكتَاب   َولَ  ُهًدى َولَ  ِعل م   بِغَي رِ  ّللاَّ  مُّ

َملُونَ  ال فُل كِ  َوَعلَى َوَعلَي َها  تُح 

َملُونَ  ال فُل كِ  َوَعلَى /َوَعلَي َها22المؤمنون/      تُح 

َملُون ال فُل كِ  َوَعلَى َوَعلَي َها ُصُدوِرُكم   فِي َحاَجةً  اَعلَي هَ  َوِلتَب لُغُوا َمنَافِعُ  فِيَها /َولَُكم  80غافر/      تُح 

 لََمب عُوثُونَ  أَِءنَّا َوِعَظاًما تَُرابًا َوُكنَّا ِمت نَا أَِءذَا

 لََمب عُوثُونَ  أَِءنَّا َوِعَظاًما تَُرابًا َوُكنَّا ِمت نَا أَِءذَا /قَالُوا82المؤمنون/    

 لََمب عُوثُونَ  أَِءنَّا َوِعَظاًما تَُرابًا َوُكنَّا نَاِمت   /أَِءذَا16الصافات/    

ِ  ُسب َحانَ  ا ّللاَّ  يَِصفُونَ  َعمَّ

ُ  اتََّخذَ  /َما91المؤمنون/      َولَعَالَ  َخلَقَ  بَِما إِلَه   ُكلُّ  لَّذََهبَ  إِذًا إِلَه   ِمن   َمعَهُ  َكانَ  َوَما َولَد   ِمن ّللاَّ

ِ  ُسب َحانَ  بَع ض   َعلَى بَع ُضُهم   ا ّللاَّ  يَِصفُونَ  َعمَّ

ِ  /ُسب َحانَ 159الصافات/     ا ّللاَّ  يَِصفُونَ  َعمَّ

ِلفَتِ   ِلل ُمتَِّقينَ  ال َجنَّةُ  َوأُز 

ِلفَتِ 90الشعراء/      ِلل ُمتَِّقينَ  ال َجنَّةُ  /َوأُز 

ِلفَتِ 31ق/     ُمتَِّقينَ  ال َجنَّةُ  /َوأُز   بَِعيد   َغي رَ  ِلل 

َسل نَاكَ  إِنَّا ًرا اِهًداشَ  أَر   َونَِذيًرا َوُمبَش ِ

َسل نَاكَ  إِنَّا النَّبِيُّ  أَيَُّها /يَا45األحزاب/     ًرا َشاِهًدا أَر   َونَِذيًرا َوُمبَش ِ

َسل نَاكَ  /إِنَّا8الفتح/     ًرا َشاِهًدا أَر   َونَِذيًرا َوُمبَش ِ

تَِوي َوَما  َوال بَِصيرُ  األَع َمى يَس 

تَوِ  /َوَما19فاطر/      َوال بَِصيرُ  األَع َمى ييَس 

تَِوي /َوَما58غافر/     اِلَحاتِ  َوَعِملُوا َءاَمنُوا َوالَِّذينَ  َوال بَِصيرُ  األَع َمى يَس   ال ُمِسيءُ  َولَ  الصَّ

ا قَِليالً   تَتَذَكَُّرونَ  مَّ

َرة   ِهيَ  فَِإنََّما  َواِحَدة   َزج 

َرة   ِهيَ  /فَِإنََّما19الصافات/      يَنُظُرونَ  ُهم   ِإذَافَ  َواِحَدة   َزج 

َرة   ِهيَ  /فَِإنََّما13النازعات/      َواِحَدة   َزج 

 ال بُُطونَ  ِمن َها فََماِلئُونَ 

 ال بُُطونَ  ِمن َها فََماِلئُونَ  ِمن َها ألَِكلُونَ  /فَِإنَُّهم  66الصافات/    

 ال بُُطونَ  ِمن َها /فََماِلئُونَ 53الواقعة/    

 َمئَاب   َوُحس نَ  ل فَىلَزُ  ِعنَدنَا لَهُ  َوإِنَّ 

نَا25ص/      َمئَاب   َوُحس نَ  لَُزل فَى ِعنَدنَا لَهُ  َوإِنَّ  ذَِلكَ  لَهُ  /فَغَفَر 

 َمئَاب   َوُحس نَ  لَُزل فَى ِعنَدنَا لَهُ  /َوإِنَّ 40ص/    

ُخلُوا  ال ُمتََكب ِِرينَ  َمث َوى فَبِئ سَ  فِيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  أَب َوابَ  اد 
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ُخلُوا /قِيلَ 72الزمر/      ال ُمتََكب ِِرينَ  َمث َوى فَبِئ سَ  فِيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  أَب َوابَ  اد 

ُخلُوا76غافر/      ال ُمتََكب ِِرينَ  َمث َوى فَبِئ سَ  فِيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  أَب َوابَ  /اد 

ُرومِ  ل ِلسَّائِلِ   َوال َمح 

َواِلِهم   /َوفِي19الذاريات/     ُرومِ  ل ِلسَّائِلِ  َحق   أَم   َوال َمح 

ُرومِ  /ل ِلسَّائِلِ 25المعارج/      َوال َمح 

 َونُذُرِ  َعذَابِي فَذُوقُوا

نَا َضي ِفهِ  َعن َراَوُدوهُ  /َولَقَد  37القمر/     يُنَُهم فََطَمس   َونُذُرِ  َعذَابِي فَذُوقُوا أَع 

 َونُذُرِ  َعذَابِي /فَذُوقُوا39القمر/    

ِمث ُهنَّ  لَم    َجان   َولَ  قَب لَُهم   إِنس   يَط 

فِ  قَاِصَراتُ  /فِيِهنَّ 56الرحمن/     ِمث ُهنَّ  لَم   الطَّر   َجان   َولَ  قَب لَُهم   إِنس   يَط 

ِمث ُهنَّ  /لَم  74الرحمن/      َجان   َولَ  قَب لَُهم   إِنس   يَط 

لُ  ذَِلكَ  ِ  فَض  تِيهِ  ّللاَّ ُ  يََشاءُ  َمن يُؤ  لِ  ذُو َوّللاَّ  ال عَِظيمِ  ال فَض 

ن َمغ ِفَرة   إِلَى /َسابِقُوا21الحديد/  ب ُِكم   م ِ ُضَها َوَجنَّة   رَّ ِض  َعر  ِض  السََّماءِ  َكعَر   ِللَِّذينَ  أُِعدَّت   َواألَر 

ِ  َءاَمنُوا لُ  ذَِلكَ  َوُرُسِلهِ  بِالِلَّ ِ  فَض  تِيهِ  ّللاَّ ُ  يََشاءُ  َمن يُؤ  لِ  ذُو َوّللاَّ  ال عَِظيمِ  ال فَض 

لُ  /ذَِلكَ 4ة/الجمع     ِ  فَض  تِيهِ  ّللاَّ ُ  يََشاءُ  َمن يُؤ  لِ  ذُو َوّللاَّ  ال عَِظيمِ  ال فَض 

ا  بِيَِمينِهِ  ِكتَابَهُ  أُوتِيَ  َمن   فَأَمَّ

ا19الحاقة/      ِكتَابِيَه   اق َرُءوا َهاُؤمُ  فَيَقُولُ  بِيَِمينِهِ  ِكتَابَهُ  أُوتِيَ  َمن   /فَأَمَّ

ا7اإلنشقاق/      بِيَِمينِهِ  ِكتَابَهُ  وتِيَ أُ  َمن   /فَأَمَّ

نِ  ال ِجبَالُ  َوتَُكونُ   َكال ِعه 

نِ  ال ِجبَالُ  /َوتَُكونُ 9المعارج/      َكال ِعه 

نِ  ال ِجبَالُ  /َوتَُكونُ 5القارعة/      ال َمنفُوِش  َكال ِعه 

لَى لَى لَكَ  أَو   فَأَو 

لَى34القيامة/     لَى لَكَ  /أَو   فَأَو 

لَى /ثُمَّ 35القيامة/     لَى لَكَ  أَو   فَأَو 

 َسيَع لَُمونَ  َكالَّ 

 َسيَع لَُمونَ  /َكالَّ 4النبأ/    

َسيَع لَُمونَ  َكالَّ  /ثُمَّ 5النبأ/
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 الثانيالباب 

 الكلمات المكررة في سورة واحدة فقط
 

 البقرة

  282/  235( / 2أََجلَه )

  240/  234( / 2أَنفُِسِهن  )

  185/  184( / 2أَُخر )

/  136/  135/  133/  132/  130/  127/  126/  125/  125/  124( / 15إِب َراِهم )

140  /258  /258  /258  /260  

تَي َسر )   196/  196( / 2اس 

  282/  282( / 2الشَُّهَداء )

يَام )   187/  187/  183( / 3الص ِ

  229/  227( / 2الطَّالَق )

  214/  177( / 2ال بَأ َساء )

  187/  187( / 2ال َخي ط )

  179/  178( / 2ال ِقَصاص )

  54/  54( / 2بَاِرئُِكم )

  71/  69/  68/  67( / 4بَقََرة )

م )   171/  18( / 2بُك 

َمائِِهم )   33/  33( / 2بِأَس 

  234/  228( / 2بِأَنفُِسِهن  )

  145/  145( / 2بِتَابِع )

ِزي )   123/  48( / 2تَج 

ع )   184/  158( / 2تََطوَّ

  272/  267( / 2ون )تُنِفقُ 

  243/  19( / 2َحذَر )

ت )   150/  149( / 2َخَرج 

  150/  149/  144( / 3َشط ر )

َره )   150/  144( / 2َشط 

  138/  138( / 2ِصب غَة )

  286/  249( / 2َطاقَة )

  249/  247( / 2َطالُوت )

  230/  230( / 2َطلَّقََها )

  232/  231( / 2فَبَلَغ ن )

  237/  237( / 2تُم )فََرض  

ل تُُكم )   122/  47( / 2فَضَّ

  240/  234( / 2فَعَل ن )

  185/  184( / 2فَِعدَّة )



 26 

  150/  149/  144( / 3فََول  )

  150/  144( / 2فََولُّوا )

  282/  197( / 2فُُسوق )

  145/  142( / 2قِب لَتَُهم )

  217/  217( / 2قِتَال )

  283/  282/  282/  282( / 4َكاتِب )

  267/  141/  134( / 3َكَسب تُم )

  76/  14( / 2لَقُوا )

  143/  45( / 2لََكبِيَرة )

نَُها )   69/  69( / 2لَو 

  113/  113( / 2لَي َست )

  196/  185/  184( / 3َمِريًضا )

  248/  247( / 2نَبِيُُّهم )

  246/  246( / 2نُقَاتِل )

  122/  47( / 2َوأَن ِي )

نَاه )   253/  87( / 2َوأَيَّد 

  265/  265/  264( / 3َوابِل )

  238/  153/  45( / 3َوالصَّالَة )

قَان )   185/  53( / 2َوال فُر 

  217/  191( / 2َوال ِفت نَة )

  150/  144( / 2َوَحي ث )

  216/  216( / 2َوَعَسى )

  283/  282( / 2َول يَتَّق )

  282/  151/  151( / 3َويُعَل ُِمُكم )

  282/  282( / 2يَأ ب )

ن )   234/  228( / 2يَتََربَّص 

ِمن  )   228/  221( / 2يُؤ 

ن )   240/  234( / 2يُتََوفَّو 

  230/  229/  229( / 3يُِقيَما )

 

 آل_عمران

  125/  124( / 2َءالَف )

  64/  52( / 2بِأَنَّا )

  112/  103( / 2بَِحب ل )

  45/  39/ ( 2بَِكِلَمة )

  75/  75( / 2تَأ َمن ه )

ون )   66/  65( / 2تَُحاجُّ

ح )   140/  140( / 2قَر 

  158/  157( / 2قُتِل تُم )

  158/  157( / 3ُمتُّم )
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ِلي )   178/  178( / 2نُم 

ِمنُون )   119/  110( / 2َوتُؤ 

ِرج )   27/  27( / 2َوتُخ 

ص )   154/  141( / 2َوِليَُمح ِ

رُ    30/  28( / 2ُكم )َويَُحذ ِ

  188/  115( / 2يَف عَلُوا )

ه )   75/  75( / 2يَُؤد ِ

ُرك )   45/  39( / 2يُبَش ِ

 

 النساء

 

  144/  88( / 2أَتُِريُدون )

ِلَحتَُكم )   102/  102( / 2أَس 

َدق )   122/  87( / 2أَص 

  12/  11( / 2الثُّلُث )

بُع )   12/  12( / 2الرُّ

  12/  11/  11( / 3السُُّدس )

  33/  7/  7( / 3ال َواِلَدان )

  104/  104( / 2تَأ لَُمون )

تُم )   12/  12( / 2تََرك 

  176/  44( / 2تَِضلُّوا )

  129/  27( / 2تَِميلُوا )

  102/  71( / 2ِحذ َرُكم )

  92/  92( / 2َخَطئًا )

  12/  12/  12/  11( / 4َدي ن )

ِخلُُهم )   122/  57( / 2َسنُد 

ا )   149/  99/  43( / 3َعفُوًّ

  91/  89( / 2فَُخذُوُهم )

  95/  71/  34/  32( / 4فَضَّل )

  134/  94( / 2فَِعند )

ه )   11/  11( / 2فأَلُم ِ

  12/  11( / 2فَلَُهن  )

  157/  157( / 2قَتَلُوه )

  82/  64( / 2لََوَجُدوا )

َجال )   32/  7( / 2ِللر ِ

ِديَُهم )   168/  137/ ( 2ِليَه 

  118/  7( / 2َمف ُروًضا )

  124/  53( / 2نَِقيًرا )

تِيه )   114/  74( / 2نُؤ 

ف )   176/  25/  12( / 3نِص 
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  23/  23( / 2َوأََخَواتُُكم )

َمع )   46/  46( / 2َواس 

تََصُموا )   175/  146( / 2َواع 

  33/  7/  7( / 3َواألَق َربُون )

  98 / 75( / 2َوالن َِساء )

  34/  15( / 2َوالَّالتِي )

  36/  36( / 2َوال َجار )

عَ  تَض    127/  75( / 2) ِفينَوال ُمس 

  98/  75( / 2َوال ِول َدان )

  164/  164( / 2َوُرُسالً )

ِلِهم )   157/  156/  155( / 3َوقَو 

  119/  119( / 2َوألَُمَرنَُّهم )

  32/  7( / 2َوِللن َِساء )

  102/  102( / 2وا )َول يَأ ُخذُ 

  150/  150/  44( / 3َويُِريُدون )

فُون ) تَخ    108/  108( / 2يَس 

تَنِكف )   172/  172( / 2يَس 

  93/  92( / 2يَق تُل )

  112/  111( / 2يَك ِسب )

  108/  81( / 2يُبَي ِتُون )

قُوا )   152/  150( / 2يُفَر ِ

  176/  127( / 2يُف تِيُكم )

 

 المائدة

 

بُه )أُ    115/  115( / 2َعذ ِ

ت )   63/  62( / 2السُّح 

ي د )   95/  94/  1( / 3الصَّ

  97/  95( / 2ال َكع بَة )

  110/  110/  110/  110( / 4بِِإذ نِي )

  68/  26( / 2تَأ س )

  101/  101( / 2تُب د )

  106/  95( / 2ذََوا )

َءة )   31/  31( / 2َسو 

  8/  2( / 2َشنَئَان )

  96/  96( / 2ي د )صَ 

  107/  106( / 2فَيُق ِسَمان )

  95/  89/  45( / 3َكفَّاَرة )

  42/  41( / 2ِلل َكِذب )

  114/  112( / 2َمائَِدةً )



 29 

  95/  89( / 2َمَساِكين )

ُخلََها )   24/  22( / 2نَد 

ن ) َشو    44/  3( / 2َواخ 

بَار )   63/  44( / 2َواألَح 

وا )   71/  71( / 2َوَصمُّ

  68/  64( / 2َولَيَِزيَدن  )

  46/  44( / 2َونُور )

ن ) عَو    64/  33( / 2َويَس 

ن )   80/  43( / 2يَتََولَّو 

 

 األنعام

 

  144/  143( / 2َءالذََّكَري ن )

  141/  99( / 2أَث َمر )

  47/  40( / 2أََرَءي تَُكم )

َحام )   144/  143( / 2أَر 

تُم ) َرك    81/  81( / 2أَش 

  77/  76( / 2أَفَل )

تََملَت )   144/  143( / 2اش 

  140/  138( / 2اف تَِراًء )

  61/  18( / 2ال قَاِهر )

ِمِهم )   138/  136( / 2بَِزع 

ِزيِهم )   139/  138( / 2َسيَج 

  155/  153( / 2فَاتَّبِعُوه )

  96/  95( / 2فَاِلق )

نَا ) ط    38/  31( / 2فَرَّ

ل نَا )   126/  98/  97( / 3فَصَّ

  141/  141( / 2َمع ُروَشات )

  145/  139( / 2َمي تَةً )

  138/  138( / 2َوأَن عَام )

ان ) مَّ   141/  99( / 2َوالرُّ

اُكم )   153/  152/  151/  144( / 4َوصَّ

  30/  27( / 2ُوقِفُوا )

  136/  136( / 2يَِصل )

ِدفُون )   157/  157/  46( / 3يَص 

  59/  59( / 2ُمَها )يَع لَ 

يُكم )   64/  63( / 2يُنَج ِ

 

 األعراف

 



 30 

  190/  190( / 2َءاتَاُهَما )

  69/  63( / 2أََوَعِجب تُم )

  68/  62( / 2أُبَل ِغُُكم )

الَِحَها )   85/  56( / 2إِص 

َراف )   48/  46( / 2األَع 

  154/  150/  145( / 3األَل َواح )

ي  )   158/  157( / 2األُم ِ

ز ) ج    135/  134/  134( / 3الر ِ

  171/  143( / 2ال َجبَل )

  143/  143( / 2تََرانِي )

  20/  20( / 2تَُكونَا )

  67/  66( / 2َسفَاَهة )

  155/  143( / 2ِلِميقَاتِنَا )

  69/  63( / 2ِليُنِذَرُكم )

ُعوه )   56/  29( / 2َواد 

  181/  159( / 2َوبِه )

  168/  160( / 2م )َوقَطَّع نَاهُ 

ت )   93/  79( / 2َونََصح 

  146/  146( / 2يَتَِّخذُوه )

  176/  176( / 2يَل َهث )

  197/  192( / 2يَنُصُرون )

  49/  37( / 2يَنَالُُهم )

 

 األنفال

 

  74/  72( / 2َءاَووا )

  1/  1( / 2األَنفَال )

  55/  22( / 2الدََّواب  )

َوة )   42 / 42( / 2بِال عُد 

بَك )   64/  62( / 2َحس 

  17/  17( / 2َرَمي ت )

تُم )   69/  41( / 2َغنِم 

  44/  42( / 2ِليَق ِضي )

  66/  65( / 2ِمائَتَي ن )

  74/  72( / 2َونََصُروا )

  66/  66/  65/  65( / 4يَغ ِلبُوا )

  71/  62( / 2يُِريُدوا )

 

 التوبة
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  109/  109( / 2أَسَّس )

  10/  8( / 2إِلًّ )

  93/  87( / 2ال َخَواِلف )

  109/  109( / 2بُن يَانَه )

  69/  69( / 2بَِخالَقِِهم )

  108/  84( / 2تَقُم )

  81/  39( / 2تَنِفُروا )

  50/  50( / 2تُِصب ك )

ةً )   10/  8( / 2ِذمَّ

  118/  25( / 2َرُحبَت )

  93/  87/  59/  58( / 4َرُضوا )

  125/  124( / 2)فََزاَدت ُهم 

  3/  2( / 2ُمع ِجِزي )

  13/  12( / 2نََكثُوا )

َوانَُكم )   24/  23( / 2َوإِخ 

  117/  100( / 2َواألَنَصار )

َهق )   85/  55( / 2َوتَز 

  118/  25( / 2َوَضاقَت )

وا )   74/  13( / 2َوَهمُّ

تَئ ِذنُك )   45/  44( / 2يَس 

  81/  44( / 2يَُجاِهُدوا )

 

 ونسي

 

  91/  51( / 2َءاألَن )

 

 هود

 

ب ح )   81/  81( / 2الصُّ

يَال )   85/  84( / 2ال ِمك 

  89/  83( / 2بِبَِعيد )

  108/  107( / 2َداَمت )

  63/  28( / 2َوَءاتَانِي )

  99/  60( / 2َوأُت بِعُوا )

  63/  30( / 2يَنُصُرنِي )

 

 يوسف

 

  99/  69( / 2َءاَوى )

  100/  99/  (2أَبََوي ه )
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  94/  68( / 2أَبُوُهم )

  65/  63( / 2أََخانَا )

  36/  36( / 2أََرانِي )

  33/  31( / 2إِلَي ِهن  )

  93/  87( / 2اذ َهبُوا )

  101/  21/  6( / 3األََحاِديث )

ئ ب )   17/  14/  13( / 3الذ ِ

ن ) ج    100/  42/  41/  39/  36/  33( / 6الس ِ

  15/  10( / 2ال ُجب  )

  94/  70( / 2ال ِعير )

  72/  65( / 2بَِعير )

  46/  43( / 2بَقََرات )

  45/  37/  36( / 3بِتَأ ِويِله )

  70/  59( / 2بَِجَهاِزِهم )

  65/  62( / 2بَِضاَعتَُهم )

  75/  75/  74( / 3َجَزاُؤه )

  83/  18( / 2َجِميل )

َزُهم )   70/  59( / 2َجهَّ

  51/  31( / 2َحاش )

  28/  27/  25( / 3ُدبُر )

  51/  32( / 2َراَودتُّه )

يَاي )   100/  43( / 2ُرء 

  65/  65( / 2ُردَّت )

  81/  77( / 2َسَرق )

  46/  43( / 2ُسنباُلَت )

  46/  43( / 2ِسَمان )

  46/  43( / 2ِعَجاف )

  15/  10( / 2َغيَابَت )

  83/  18( / 2فََصب ر )

  28/  27/  26/  25/  18/  (5قَِميَصه )

  28/  27/  26( / 3قُد  )

  28/  28( / 2َكي َدُكن  )

  34/  33( / 2َكي َدُهن  )

  65/  65/  60( / 3َكي ل )

  76/  56/  21( / 3ِليُوُسف )

  79/  17( / 2َمتَاَعنَا )

  79/  23( / 2َمعَاذ )

ثِقًا )   80/  66( / 2َمو 

  46/  43( / 2َوَسب ع )

  76/  76( / 2َعاء )وِ 
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  37/  37( / 2يَأ تِيُكَما )

  46/  43( / 2يَأ ُكلُُهن  )

  97/  81/  65/  63/  17/  11( / 6يَاأَبَانَا )

  46/  43( / 2يَابَِسات )

  41/  39( / 2يَاَصاِحبَي )

 

 الرعد

 

  17/  17( / 2َزبَد )

  4/  4( / 2ِصن َوان )

  42/  35/  24/  22( / 4ُعق بَى )

 

 إبراهيم

 

  26/  26( / 2َخبِيثَة )

  26/  24( / 2َكَشَجَرة )

  48/  21( / 2َوبََرُزوا )

  17/  16( / 2َوَرائِه )

 

 الحجر

 

  33/  28/  26( / 3َحَمإ )

نُون )   33/  28/  26( / 3َمس 

 

 النحل

 

  32/  28( / 2تَتََوفَّاُهم )

  81/  81( / 2تَِقيُكم )

  94/  92( / 2َدَخالً )

  64/  44( / 2ِلتُبَي ِن )

ِلِمين )   102/  89( / 2ِلل ُمس 

نَاب )   67/  11( / 2َواألَع 

عَلُون )   62/  57/  56( / 3َويَج 

  47/  46( / 2يَأ ُخذَُهم )

 

 اإلسراء

 

َسنتُم )   7/  7( / 2أَح 

  59/  59( / 2بِاألَيَات )

  70/  21( / 2تَف ِضيالً )
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  29/  22( / 2فَتَق عُد )

  102/  101( / 2ألَُظنُّك )

  109/  107( / 2ِلألَذ قَان )

  49/  22/  18( / 3َمذ ُموم )

  39/  29( / 2َملُوًما )

  105/  105( / 2َوبِال َحق  )

  98/  49( / 2َوُرفَاتًا )

ُكم ) َحم    54/  8( / 2يَر 

  60/  41( / 2يَِزيُدُهم )

 

 الكهف

 

  96/  96( / 2َءاتُونِي )

  92/  89( / 2بَع )أَت  

نَي ن )   94/  86/  83( / 3ال قَر 

ف )   16/  11/  10/  9( / 4ال َكه 

  19/  12( / 2بَعَث نَاُهم )

تَِطيع )   75/  72/  67/  41( / 4تَس 

  40/  39( / 2َجنَّتَك )

  91/  68( / 2ُخب ًرا )

  92/  89/  85/  84( / 4َسبَبًا )

  77/  74/  71( / 3فَانَطلَقَا )

  77/  65( / 2فََوَجَدا )

  22/  22/  22( / 3َكل بُُهم )

ِفِهم )   25/  17( / 2َكه 

  62/  60( / 2ِلفَتَاه )

َمع )   61/  60( / 2َمج 

ِعد )   59/  58/  48( / 3َمو 

تَفَقًا )   31/  29( / 2ُمر 

  73/  63/  24( / 3نَِسيت )

  90/  86( / 2َوَجَدَها )

  94/  86( / 2يَاذَا )

  37/  34( / 2يَُحاِوُره )

 

 مريم

 

لَة )   25/  23( / 2النَّخ 

َرأَتِي )   8/  5( / 2ام 

  28/  20( / 2بَِغيًّا )

  63/  18/  13( / 3تَِقيًّا )
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  72/  68( / 2ِجثِيًّا )

  65/  7( / 2َسِميًّا )

  105/  48/  32/  4( / 4َشِقي  )

  29/  12( / 2َصبِيًّا )

يقًا )   56/  41( / 2ِصد ِ

  40/  8/  5( / 3َعاقِر )

  94/  84( / 2َعدًّا )

  44/  14( / 2َعِصيًّا )

  69/  8( / 2ِعتِيًّا )

  71/  21( / 2َمق ِضيًّا )

  21/  15/  9( / 3َهي ِن )

َكاة )   55/  31( / 2َوالزَّ

ا )   32/  14( / 2َوبَرًّ

 

 طه

 

  87/  85( / 2السَّاِمِري  )

  128/  54/  (2النَُّهى )

  75/  4( / 2ال عُلَى )

عَى )   66/  20/  15( / 3تَس 

  81/  81( / 2َغَضبِي )

  115/  88( / 2فَنَِسي )

ِلي )   94/  28( / 2قَو 

فًا )   105/  97( / 2نَس 

 

 األنبياء

 

  44/  6( / 2أَفَُهم )

  62/  59( / 2بِأَِلَهتِنَا )

  15/  8( / 2َجعَل نَاُهم )

  106/  73/  53( / 3) َعابِِدين

  81/  51( / 2َعاِلِمين )

تََجب نَا )   90/  88/  84/  76( / 4فَاس 

  48/  24( / 2َوِذك ر )

 

 الحج

 

  33/  29( / 2ال عَتِيق )

  46/  46( / 2تَع َمى )

  67/  34( / 2َمنَسًكا )
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  5/  5( / 2ُمَخلَّقَة )

ِعُموا )   36/  28( / 2َوأَط 

  24/  24( / 2َوُهُدوا )

م )   32/  30( / 2يُعَظ ِ

 

 المؤمنون

 

  90/  71( / 2أَتَي نَاُهم )

  44/  41( / 2فَبُع ًدا )

  14/  14( / 2فََخلَق نَا )

  105/  66( / 2فَُكنتُم )

  36/  36( / 2َهي َهات )

 

 النور

 

بَع )   45/  8/  6( / 3أَر 

  59/  58( / 2ال ُحلُم )

  31/  31( / 2بُعُولَتِِهن  )

بَعَة )   13/  4( / 2بِأَر 

  4/  2( / 2َجل َدة )

  31/  31/  31( / 3ِزينَتَُهن  )

  16/  12( / 2َسِمع تُُموه )

  8/  6( / 2َشَهاَدات )

  58/  58( / 2َصالَة )

َرات )   58/  31( / 2َعو 

قِه )   40/  40( / 2فَو 

  60/  33( / 2نَِكاًحا )

  9/  7( / 2َوال َخاِمَسة )

ُمون )يَ    23/  6/  4( / 3ر 

  31/  31( / 2يُب ِدين )

 

 الفرقان

 

َواق )   20/  7( / 2األَس 

  11/  11( / 2بِالسَّاَعة )

ُجوًرا )   53/  22( / 2َمح 

ا ) تَقَرًّ   76/  66/ 24/ (3ُمس 

  47/  40/  3( / 3نُُشوًرا )

 

 الشعراء
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  161/  142/  124/  106( / 4أَُخوُهم )

  133/  132( / 2أََمدَُّكم )

ِرين )   185/  153( / 2ال ُمَسحَّ

تُم )   130/  130( / 2بََطش 

  167/  116( / 2لَتَُكونَن  )

 

 النمل

 

  64/  63/  62/  61/  60( / 5َءإِلَه )

  40/  39( / 2َءاتِيك )

ل )   18/  18( / 2النَّم 

  42/  16( / 2َوأُوتِينَا )

 

 القصص

 

  46/  44( / 2بَِجانِب )

  21/  18( / 2َخائِفًا )

َمًدا )   72/  71( / 2َسر 

ه ) ِ   15/  15( / 2َعُدو 

  79/  76( / 2قَاُرون )

  33/  19( / 2قَتَل ت )

بَح )   82/  10( / 2َوأَص 

  8/  6( / 2َوُجنُوَدُهَما )

عَلَُهم )   5/  5( / 2َونَج 

  21/  18( / 2يَتََرقَّب )

 

 العنكبوت

 

  13/  13( / 2أَث قَالَُهم )

ثَانًا )   25/  17( / 2أَو 

  41/  41( / 2ال عَنَكبُوت )

  11/  11/  3( / 3َولَيَع لََمن  )

 

 الروم

 

  43/  30( / 2فَأَقِم )

  33/  31( / 2ُمنِيبِين )

 

 لقمان
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ُكر )   14/  12( / 2اش 

  13/  12( / 2لُق َمان )

 

 األحزاب

 

ةً )   19/  19( / 2أَِشحَّ

  67/  66 ( /2أََطع نَا )

  34/  33( / 2بُيُوتُِكن  )

ن )   29/  28( / 2تُِرد 

  49/  28( / 2َسَراًحا )

  29/  28( / 2ُكنتُن  )

َواِجك )   59/  28( / 2ألَز 

  37/  37( / 2َوَطًرا )

  32/  30( / 2يَانَِساء )

 

 سبأ

 

  40/  24( / 2إِيَّاُكم )

ِعفُوا ) تُض    75/  33/  32/  31/  5( / 5اس 

ق )   19/  7( / 2ُمَمزَّ

 

 فاطر

 

  27/  27( / 2أَل َوانَُها )

  43/  43( / 2السَّي ِئ )

  39/  39( / 2ُكف ُرُهم )

  43/  43( / 2ِلُسنَّت )

  43/  10( / 2َوَمك ر )

  35/  35( / 2يََمسُّنَا )

ِسك )   41/  2( / 2يُم 

 

 الصافات

 

  145/  89( / 2َسِقيم )

تَف تِِهم )   149/  11 ( /2فَاس 

َضُرون )   158/  127( / 2لَُمح 

 

 ص
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يَار )   48/  47( / 2األَخ 

  23/  20( / 2ال ِخَطاب )

  44/  30( / 2ال عَب د )

  40/  25( / 2لَُزل فَى )

َحبًا )   60/  59( / 2َمر 

  23/  23( / 2نَع َجة )

  51/  42( / 2َوَشَراب )

 

 الزمر

 

  38/  38( / 2أََراَدنِي )

ق )بِالص ِ    33/  32( / 2د 

  73/  71( / 2ُزَمًرا )

بُد )   66/  2( / 2فَاع 

ِلًصا )   14/  11/  2( / 3ُمخ 

  73/  71( / 2َوِسيق )

 

 غافر

 

ُعوُكم )   42/  41( / 2أَد 

َشاد )   38/  29( / 2الرَّ

ُعونَنِي )   43/  42( / 2تَد 

ُعوا )   50/  14( / 2فَاد 

  35/  27( / 2ُمتََكب ِر )

  34/  28( / 2س ِرف )مُ 

  82/  21( / 2َوَءاثَاًرا )

  85/  78( / 2َوَخِسر )

  9/  7( / 2َوقِِهم )

  80/  67( / 2َوِلتَب لُغُوا )

 

 فصلت

 

  17/  13/  13( / 3َصاِعقَة )

 

 الشورى

 

  28/  9( / 2ال َوِلي  )

  23/  20( / 2نَِزد )

  43/  41( / 2َولََمن )
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 الزخرف

 

  60/  33( / 2) لََجعَل نَا

 

 الدخان

 

تَِقب )   59/  10( / 2فَار 

 

 األحقاف

 

  32/  31( / 2َداِعي )

  24/  24( / 2َعاِرض )

َمنَا )   31/  30( / 2يَاقَو 

 

 محمد

 

  5/  2( / 2بَالَُهم )

  26/  9( / 2َكِرُهوا )

  38/  38/  38( / 3يَب َخل )

 

 الفتح

 

  18/  4( / 2السَِّكينَة )

  27/  18( / 2فَعَِلم )

ِخل )   25/  5( / 2ِليُد 

  18/  10( / 2يُبَايِعُونَك )

 

 الحجرات

 

ِلُحوا )   10/  9/  9( / 3فَأَص 

 

 ق

 

  23/  18( / 2َعتِيد )

  27/  23( / 2قَِرينُه )

  35/  30( / 2َمِزيد )

 

 النجم

 

  27/  21( / 2األُنثَى )
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  42/  14( / 2ال ُمنتََهى )

 

 القمر

 

بُر    52/  43( / 2)الزُّ

  36/  33/  23( / 3بِالنُّذُر )

ك ر )   40/  32/  22/  17( / 4ِللذ ِ

  51/  40/  32/  22/  17/  15( / 6ُمدَِّكر )

تَِقر  )   38/  3( / 2ُمس 

تَِمر  )   19/  2( / 2ُمس 

  47/  24( / 2َوُسعُر )

  39/  37/  30/  21/  18/  16( / 6َونُذُر )

نَا )   40/  32/  22/  17/ ( 4يَسَّر 

 

 الرحمن

 

  74/  56/  39( / 3إِنس )

َسان )   60/  60( / 2اإِلح 

  78/  27( / 2ال َجالَل )

  9/  8/  7( / 3ال ِميَزان )

بَان )  42/  40/  38/  36/  34/  32/  30/  28/  25/  23/  21/  18/  16/  13( / 31تَُكذ ِ

 /45  /47  /49  /51  /53  /55  /57  /59  /61  /63  /65  /67  /69  /71  /73  /75  /

77  

  76/  70( / 2ِحَسان )

  66/  50( / 2َعي نَان )

َرام )   78/  27( / 2َواإِلك 

َجان )   58/  22( / 2َوال َمر 

ِمث ُهن  )   74/  56( / 2يَط 

 

 الواقعة

 

  39/  13( / 2ثُلَّة )

  55/  54( / 2فََشاِربُون )

  43/  30( / 2َوِظل  )

 

 المجادلة

 

َواُكم )   13/  12( / 2نَج 

  9/  8( / 2َوَمع ِصيَت )

  4/  3( / 2يَتََماسَّا )
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  8/  3( / 2يَعُوُدون )

  20/  5( / 2يَُحادُّون )

  3/  2( / 2يَُظاِهُرون )

 

 الممتحنة

 

  1/  1( / 2بِال َمَودَّة )

  9/  8( / 2يَن َهاُكم )

 

 الطالق

 

لَُهن  )   6/  4( / 2َحم 

  4/  4( / 2َوالَّالئِي )

 

 الحاقة

 

  3/  2/  1( / 3ال َحاقَّة )

  26/  20( / 2ِحَسابِيَه )

ِلُكوا )   6/  5( / 2فَأُه 

  25/  19( / 2ِكتَابِيَه )

 

 نوح

 

  23/  23( / 2تَذَُرن  )

  28/  24( / 2تَِزد )

تُُهم )   8/  7( / 2َدَعو 

 

 الجن

 

  15/  14( / 2ال قَاِسُطون )

  27/  9( / 2َرَصًدا )

  13/  6( / 2َرَهقًا )

  12/  5( / 2َظنَنَّا )

  14/  13/  12/  11/  10/  9/  8/  5( / 8َوأَنَّا )

  14/  11( / 2َوِمنَّا )

 

 المزمل

 

  20/  20( / 2تَيَسَّر )

  20/  20( / 2فَاق َرُءوا )
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 المدثر

 

  36/  31/  29( / 3ِلل بََشر )

  44 / 43( / 2نَك )

 

 اإلنسان

 

  16/  15( / 2قََواِريَرا )

  17/  5( / 2ِمَزاُجَها )

 

 المرسالت

 

  30/  29( / 2انَطِلقُوا )

 

 النبأ

 

  35/  28( / 2ِكذَّابًا )

 

 النازعات

 

  46/  29( / 2ُضَحاَها )

 

 عبس

 

  10/  6( / 2فَأَنت )

كَّى )   7/  3( / 2يَزَّ

 

 المطففين

 

ين )   8/  7( / 2ِسج ِ

قُوم )مَ    20/  9( / 2ر 

 

 اإلنشقاق

 

  19/  19( / 2َطبَق )

  5/  2( / 2ِلَرب َِها )

ُروًرا )   13/  9( / 2َمس 

  5/  2( / 2َوأَِذنَت )

  5/  2( / 2َوُحقَّت )
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 الفجر

 

  16/  15( / 2اب تاَلَه )

 

 البلد

 

  12/  11( / 2ال عَقَبَة )

 

 الليل

 

ُره )   10/  7( / 2فََسنُيَس ِ

 

 ىالضح

 

  8/  7( / 2َوَوَجَدك )

 

 القدر

 

ر )   3/  2/  1( / 3ال قَد 

 

 البينة

 

  7/  6( / 2ال بَِريَّة )

بَي ِنَة )   4/  1( / 2ال 

 

 القارعة

 

  3/  2/  1( / 3ال قَاِرَعة )

 

 الهمزة

 

  5/  4( / 2ال ُحَطَمة )

 

 المسد

 

  3/  1( / 2لََهب )             
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 الباب الثالث        

 لمات متتالية لها الجذر نفسهك

 
 آية فيها ثمان جذور مكررة

 

  صومو صدقو خشعو صبرو صدقو قنت و ءمنوسلم   

للاِدقِيَن َوال  ِمنَللاِت َوال قَللانِتِيَن َوال قَانِتَللاِت َوالصَّ ِمنِيَن َوال ُمؤ  ُمللؤ  للِلَماِت َوال  للِلِميَن َوال ُمس  للاِدقَاِت )إِنَّ ال ُمس  صَّ

ابِِريَن َوال لائَِماِت َوالصَّ لائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ قِيَن َوال ُمتََصلد ِ ابَِراِت َوال َخاِشِعيَن َوال َخاِشعَاِت َوال ُمتََصلد ِ صَّ

ِفلَرةً  ُ لَُهلم  َمغ  َ َكثِيلراً َواللذَّاِكَراِت أََعلدَّ ّللاَّ لراً َعظِ َوال َحافِِظيَن فُُروَجُهم  َوال َحافَِظاِت َوالذَّاِكِريَن ّللاَّ يملاً(  َوأَج 

 (35)سورة األحزاب: 

 

 آية فيها خمس جذور مكررة

 

 ءله و رجلو شهدو كتبودين  

ى  تََدايَنتُم بَِدي ن  يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا إِذَا  َسمًّ تُبإِلَى أََجل  مُّ تُبُوهُ َول يَك  ِل َولَ يَأ َب َكاتِب   فَاك  بَّي نَُكم  َكاتِب  بِال عَد 

تَُب َكَما َ َربَّهُ َولَ يَب َخس  ِمن هُ َشلي ئً  أَن يَك  ِلِل الَِّذي َعلَي ِه ال َحقُّ َول يَتَِّق ّللاَّ تُب  َول يُم  ُ فَل يَك  ا فَلِإن َكلاَن َعلََّمهُ ّللاَّ

ِلل  َوِليُّهُ بِال   تَِطيُع أَن يُِملَّ ُهَو فَل يُم  ِل الَِّذي َعلَي ِه ال َحقُّ َسِفيًها أَو  َضِعيفًا أَو  لَ يَس  ِهُدوا َشلِهيَدي نِ عَد  تَش   َواس 

َجاِلُكم  فَِإن لَّم  يَُكونَا  َر  َرُجلَي ِن فََرُجل  ِمن ر ِ لَداُهَما فَتُلذَك ِ َن ِمَن الشَُّهَداِء أَن تَِضللَّ إِح  َضو  ن تَر  َرأَتَاِن ِممَّ َوام 

َرى َولَ يَأ َب الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدُعوا َولَ تَس   َداُهَما األُخ  تُبُوهُ َصِغيًرا أَو  َكبِيًرا إِلَلى أََجِللِه ذَِلُكلم  إِح  ئَُموا أَن تَك 

تَلابُوا إِلَّ أَن تَُكلوَن تَِجلاَرةً َحاِضلَرةَ تُلِديُرونَ  نَلى أَلَّ تَر  لَوُم ِللشَّلَهاَدِة َوأَد  ِ َوأَق  لنَُكم  فَلَلي َس أَق َسُط ِعنَد ّللاَّ َها بَي 

تُبُو ِهُدوا إِذَا تَبَايَع تُم  َولَ يَُضارَّ َكاتِلب  َولَ َشلِهيد  َوإِن تَف عَلُلوا فَِإنَّلهُ فُُسلوق  بُِكلم  َعلَي ُكم  ُجنَاح  أَلَّ تَك  َها َوأَش 

َ َويُعَل ُِمُكُم  ُ َواتَّقُوا ّللاَّ ُ َوّللاَّ ء  َعِليم  )  ّللاَّ  /البقرة  (282بُِكل ِ َشي 

 

  سننو  ءذنو ءنف و  عينونفس  

َن فِ  اللنَّف َس بِلالنَّف ِس ِهم  فِيَهلا أَنَّ )َوَكتَب نَا َعلَي   َن لَف بِلاأل  ُذُنِ  َوال عَلي َن بِلال عَي ِن َواأل  ُذَُن بِلاأل  لن ِ  َواأل  لنَّ بِالس ِ  َوالس ِ

ُ فَأُولَئِلكَ  لَزَل ّللاَّ ُكلم  بَِملا أَن  ُهلُم الظَّلاِلُموَن(  َوال ُجُروَح قَِصاص  فََمن  تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّلاَرة  لَلهُ َوَملن  لَلم  يَح 

 (45)سورة المائدة: 

 

 آية فيها أربع جذور مكررة

 

 ءله و قتل و  مـنو  عمل

للتََجاَب لَُهللم  َربُُّهللم  أَن ِللي ل أُِضلليُع   ذََكللر  أَو  أُن ثَللى بَع ُضللُكم  ِمللن  بَع للض  فَالَّللِذيَن  ِمللن ُكم  ِمللن   َعَمللَل َعاِمللل  )فَاس 

ِرُجوا ِمن  ِديَ  ِخلَلنَُّهم   َوقَلاتَلُوا َوقُتِلُلوااِرِهم  َوأُوذُوا فِلي َسلبِيِلي َهاَجُروا َوأُخ  أَلَُكف ِلَرنَّ َعلن ُهم  َسلي ِئَاتِِهم  َوأَلُد 

للِد  َن َهللاُر ثََوابللاً ِمللن  ِعن  تَِهللا األ  للِري ِمللن  تَح  ُ َجنَّللات  تَج  ِ َوّللاَّ للُن الثَّللَواِب( )سللورة آل عمللران:  ّللاَّ للَدهُ ُحس  ِعن 

195) 

 ءله ثالث مرات( و)مكرروصي  

ل بُلُع ِممَّ َواُجُكم  إِن  لَم  يَُكن  لَُهنَّ َولَد  فَلِإن  َكلاَن لَُهلنَّ َولَلد  فَلَُكلُم الرُّ ُف َما تََرَك أَز  لِد )َولَُكم  نِص  َن ِملن  بَع  ا تَلَرك 

تُم  إِن  لَم  يَُكن   َوِصيَّة  يُوِصينَ  ا تََرك  بُُع ِممَّ لَُكلم  َولَلد  فَلِإن  َكلاَن لَُكلم  َولَلد  فَلَُهلنَّ اللثُُّمُن  بَِها أَو  َدي ن  َولَُهنَّ الرُّ
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تُم  ِمن  بَع ِد  ا تََرك  لت   َوِصيَّة  تُوُصونَ ِممَّ لَرأَة  َولَلهُ أَو  أَو  أُخ  بَِها أَو  َدي ن  َوإِن  َكاَن َرُجلل  يُلوَرُث َكاللَلةً أَِو ام 

ثََر ِمن  ذَِلَك فَُهم  ُشَرَكاُء فِي الثُّلُِث ِمن  بَع ِد فَِلُكل ِ َواِحد  ِمن ُهَما السُُّدُس فَِإن  َكانُ  بَِهلا أَو   َوِصيَّة  يُوَصىوا أَك 

ُ َدي ن  َغي َر ُمَضار   َوِصيَّةً ِمَن  ِ َوّللاَّ  (12َعِليم  َحِليم ( )سورة النساء:  ّللاَّ

 

 آية فيها جذران كل منهما مكرر أربع مرات

 

 طيب وخبث 

لا  َوالطَّي ِبَاُت ِللطَّي ِبِليَن َوالطَّي ِبُلوَن ِللطَّي ِبَلاتِ  َخبِيثِيَن َوال َخبِيثُوَن ِلل َخبِيثَاتِ ِلل  ال َخبِيثَاُت )  أُوَن ِممَّ أُولَئِلَك ُمبَلرَّ

ق  َكِريم ( )سورة النور:   (26يَقُولُوَن لَُهم  َمغ ِفَرة  َوِرز 

 

 آية فيها جذر مكرر أربع مرات

  مكر

راً وَ )  راً َوَمَكُروا َمك  نَا َمك  عُُروَن( )سورة النمل:  َمَكر   (50َوُهم  ل يَش 

 

 مراتثالث آيات فيها الجذر مكرر 

 

 حيي 

ء  َحِسليباً( )سلورة النسلاء:  ُحي ِيتُم  بِتَِحيَّة  فََحيُّوا)َوإِذَا  َ َكاَن َعلَى ُكل ِ َشلي  َسَن ِمن َها أَو  ُردُّوَها إِنَّ ّللاَّ بِأَح 

86) 

 

 وزر    

ِسُب ُكللُّ نَف لس  إِلَّ َعلَي َهلا َول )قُل  أَ  ء  َول تَك  ِ أَب ِغي َرب اً َوُهَو َربُّ ُكل ِ َشي  رَ َغي َر ّللاَّ لَرى  تَلِزُر َواِزَرة  ِوز  أُخ 

تَِلفُوَن( )سورة األنعام:  ِجعُُكم  فَيُنَب ِئُُكم  بَِما ُكن تُم  فِيِه تَخ   (164ثُمَّ إِلَى َرب ُِكم  َمر 

تَ   تَلِدي ِلنَف ِسلِه َوَملن  َضللَّ فَِإنََّملا يَِضللُّ َعلَي َهلا َول )َمِن اه  رَ َدى فَِإنََّملا يَه  لَرى َوَملا ُكنَّلا  تَلِزُر َواِزَرة  ِوز  أُخ 

بِيَن َحتَّى نَب عََث َرُسولً( )سورة اإلسراء:   (15ُمعَذ ِ

رَ )َول   ُع ُمث قَلَلة  إِلَلى  تَِزُر َواِزَرة  ِوز  َرى َوإِن  تَد  بَلى إِنََّملا أُخ  ء  َولَلو  َكلاَن ذَا قُر  َملل  ِمن لهُ َشلي  ِلَهلا ل يُح  ِحم 

َن َربَُّهم  بِال غَي ِب َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوَمن  تََزكَّلى فَِإنََّملا يَتََزكَّلى ِلنَف ِسلِه وَ  َشو  ِ ال َمِصليُر( تُن ِذُر الَِّذيَن يَخ  إِلَلى ّللاَّ

 (18)سورة فاطر: 

فُُروا فَ   َضهُ لَُكلم  َول )إِن  تَك  ُكُروا يَر  َضى ِلِعبَاِدِه ال ُكف َر َوإِن  تَش  َ َغنِي  َعن ُكم  َول يَر  رَ ِإنَّ ّللاَّ  تَلِزُر َواِزَرة  ِوز 

ُدوِر( )سو ِجعُُكم  فَيُنَب ِئُُكم  بَِما ُكن تُم  تَع َملُوَن إِنَّهُ َعِليم  بِذَاِت الصُّ َرى ثُمَّ إِلَى َرب ُِكم  َمر   (7ة الزمر: رأُخ 

 

 آيات فيها ثالث جذور مكررة

 

 نور وزجج وصبح 

لَكاة  فِيَهلا  ِض َمثَُل نُلوِرِه َكِمش  َر  ُ نُوُر السََّماَواِت َواأل  لبَاحُ )ّللاَّ لبَاح  ال ِمص  َجاَجلةُ فِلي  ِمص  َكأَنََّهلا  ُزَجاَجلة  الزُّ

ي  يُوقَُد ِمن  َشَجَرة  ُمبَاَرَكة  َزي تُونَة  ل َكب  ُدر ِ لهُ َكو  َسس  بِيَّة  يََكاُد َزي تَُها يُِضليُء َولَلو  لَلم  تَم  قِيَّة  َول َغر   َشر 

ء  َعِللليم   نَللار  نُللور   ُ بُِكللل ِ َشللي  ثَللاَل ِللنَّللاِس َوّللاَّ َم  ُ األ  للِرُب ّللاَّ ُ ِلنُللوِرِه َمللن  يََشللاُء َويَض  للِدي ّللاَّ ( َعلَللى نُللور  يَه 

 (35)سورة النور: 

 

 ءنث  و عبدو  حرر
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لدِ  ال ُحلرُّ بِلال ُحر ِ اأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا ُكتَِب َعلَي ُكُم ال ِقَصاُص فِي ال قَت لَلى يَ  لُد بِال عَب  فََملن   َواألُنثَلى بِلاألُنثَى َوال عَب 

ل ِفيلف  م ِ َسلان  ذَِللَك تَخ  لِه بِِإح  ء  فَات ِبَلاع  بِلال َمع ُروِف َوأََداء  إِلَي  َملة  فََملِن ُعِفَي لَهُ ِمن  أَِخيِه َشلي  ب ُِكلم  َوَرح  ن رَّ

تََدى بَع َد ذَِلَك فَلَهُ َعذَاب  أَِليم  )   /البقرة  (178اع 

 ءمن و شركونفق 

 ُ َب ّللاَّ ُمنَللافِِقيَن َوال ُمنَافِقَللاتِ )ِليُعَللذ ِ للِرَكاتِ  ال  للِرِكيَن َوال ُمش  ُ َعلَللى  َوال ُمش  ِمنَللاتِ َويَتُللوَب ّللاَّ ِمنِيَن َوال ُمؤ  ُمللؤ   ال 

ُ َغفُوراً َرِحيماً( )سورة األحزاب: وَ   (73َكاَن ّللاَّ

 

 نفس    و نسووبنو 

ُع  ا نَللد  للِم فَقُللل  تَعَللالَو  للِد َمللا َجللاَءَك ِمللَن ال ِعل  للَك فِيللِه ِمللن بَع  نَللاَءُكم  فََمللن  َحاجَّ  َونَِسللاَءنَا َونَِسللاَءُكم   أَب نَاَءنَللا َوأَب 

ِ َعلَى ال َكاِذبِيَن ) ثُمَّ نَب تَِهل   َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكم   عَل لَّع نََت ّللاَّ  /آل عمران (61فَنَج 

 

 آيات فيها الجذر نفسه مكرر مرتين مرتين

 شفع     

فَع  َشفَاَعةً )َمن   فَع  َشلفَاَعةً َحَسنَةً يَُكن  لَهُ نَِصيب  ِمن َها َوَمن   يَش  ُ  يَش  َسلي ِئَةً يَُكلن  لَلهُ ِكف لل  ِمن َهلا َوَكلاَن ّللاَّ

ء  ُمِقيتاً( )سورة النساء: َعلَ   (85ى ُكل ِ َشي 

 

 كفر

ِض فََمن  َكفََر فَعَلَي ِه ُكف ُرهُ َول يَِزيُد  َر  ِعن َد َرب ِِهم  إِلَّ َمق تاً  ال َكافِِريَن ُكف ُرُهم  )ُهَو الَِّذي َجعَلَُكم  َخالئَِف فِي األ 

 (39)سورة فاطر: إِلَّ َخَساراً(  ال َكافِِريَن ُكف ُرُهم  َول يَِزيُد 

 

 آيات فيها جذران مكرران

 

 سرح و  عدد 

ِمنَاِت ثُمَّ َطلَّق تُُموُهنَّ ِمن  قَب ِل أَن  تََمسُّوُهنَّ فََما  تُُم ال ُمؤ  ِعلدَّة  لَُكم  َعلَلي ِهنَّ ِملن  )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكح 

ُحوُهنَّ فََمت ِعُوُهنَّ  تَع تَدُّونََها ً  َوَسر ِ  (49َجِميالً( )سورة األحزاب:  َسَراحا

 هدي وبين   

ِمنُوا إِلَّ ِلَمن تَبَِع ِدينَُكم  قُل  إِنَّ  وُكم  ِعنلَد  ال ُهلَدى ُهلَدىَولَ تُؤ  ث لَل َملا أُوتِيلتُم  أَو  يَُحلاجُّ تَى أََحلد  م ِ ِ أَن يُلؤ  ّللاَّ

تِيِه  ِ يُؤ  َل بِيَِد ّللاَّ ُ َواِسع  َعِليم  ) َرب ُِكم  قُل  إِنَّ ال فَض   /آل عمران (73َمن يََشاُء َوّللاَّ

 

  ءلهرحم  و 

ِحيُم َواِحد  لَّ إِلَهَ إِلَّ ُهَو  َوإِلَُهُكم  إِلَه   َمُن الرَّ ح   /البقرة  (163) الرَّ

 

  ءلهوسرق  

ُ ِمَن فَاق َطعُوا أَي ِديَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكالً  َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ ) ِ َوّللاَّ َعِزيز  َحِكيم ( )سورة المائدة:  ّللاَّ

38) 

  ءمنبعض و 

ق بُوَضة  فَِإن  أَِمَن  تُِمَن أََمانَتَهُ فَل يَُؤد ِ الَِّذي  بَع ُضُكم بَع ًضاَوإِن ُكنتُم  َعلَى َسفَر  َولَم  تَِجُدوا َكاتِبًا فَِرَهان  مَّ  اؤ 

َ َربَّهُ َولَ تَك   ُ بَِما تَع َملُلوَن َعِلليم  ) َول يَتَِّق ّللاَّ َها فَِإنَّهُ َءاثِم  قَل بُهُ َوّللاَّ تُم  /البقلرة  283تُُموا الشََّهاَدةَ َوَمن يَك 

) 

 لى و عقول   
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ِلَها َوقَلالَ )فَتَبَسََّم َضاِحكاً ِمن    لَت  قَو  لُكَر نِع َمتَلَك الَّتِلي أَن عَم  نِلي أَن  أَش  ِزع  ِ أَو  اِللَديَّ َوأَن  وَ  َعلَليَّ َوَعلَلىَرب 

اِلِحيَن( )سورة النمل:  َمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ ِخل نِي بَِرح  َضاهُ َوأَد  َمَل َصاِلحاً تَر   (19أَع 

 

 ءله مكر و 

ُ  َوَمَكُروا َوَمَكرَ  ُ َوّللاَّ  /آل عمران (54َخي ُر ال َماِكِريَن )  ّللاَّ

ُكُر بَِك الَِّذيَن َكفَُروا ِليُث بِتُ   ِرُجوَك )َوإِذ  يَم  ُكرُ وَك أَو  يَق تُلُوَك أَو  يُخ  ُكُروَن َويَم  ُ  َويَم  ُ َوّللاَّ َخي ُر ال َماِكِريَن(  ّللاَّ

 (30)سورة األنفال: 

 

 عمل  و ءله  

ُجوا ِلقَاءَ  إِلَُهُكم  إِلَه  )قُل  إِنََّما أَنَا بََشر  ِمث لُُكم  يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما   َصاِلحاً  فَل يَع َمل  َعَمالً َرب ِِه  َواِحد  فََمن  َكاَن يَر 

ِرك  بِِعبَاَدِة َرب ِِه أََحداً( )سورة الكهف:   (110َول يُش 

 

  ءلهو غرف   

َ ُمب تَِليُكم بِنََهر  فََمن َشِرَب ِمن لهُ فَلَلي َس ِمن ِلي َوَملن لَّل ا فََصَل َطالُوُت بِال ُجنُوِد قَاَل إِنَّ ّللاَّ لهُ فَإِ فَلَمَّ عَم  نَّلهُ م  يَط 

فَةً ِمن ِي إِلَّ َمِن  تََرَف ُغر  ا َجاَوَزهُ ُهَو َوالَِّذيَن َءاَمنُوا َمعَهُ قَالُوا لَ  اغ  ن ُهم  فَلَمَّ بِيَِدِه فََشِربُوا ِمن هُ إِلَّ قَِليالً م ِ

الَقُوا َم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه قَاَل الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَنَُّهم مُّ لن فِئَلة  قَِليلَلة  َغلَبَلت  فِئَلةً َكثِيلَرةً  َطاقَةَ لَنَا ال يَو  ِ َكم م ِ ّللاَّ

ُ بِِإذ ِن  ِ َوّللاَّ ابِِريَن )  ّللاَّ  /البقرة  (249َمَع الصَّ

 

  سير و بين  

نَا فِيَها  بَي نَُهم  َوبَي نَ )َوَجعَل نَا   نَا فِيَها قُرًى َظاِهَرةً َوقَدَّر  فِيَها لَيَاِلَي َوأَيَّاماً  واالسَّي َر ِسيرُ ال قَُرى الَّتِي بَاَرك 

 (18آِمنِيَن( )سورة سبأ: 

 

 فوز و بين   

ِ لَيَقُولَنَّ َكأَن  لَم  تَُكلن   ل  ِمَن ّللاَّ نَلهُ )َولَئِن  أََصابَُكم  فَض  لنَُكم  َوبَي  زاً َملَودَّة  يَلا لَي تَنِلي ُكن لُت َمعَُهلم   بَي   فَلأَفُوَز فَلو 

 (73َعِظيماً( )سورة النساء: 

 

 بين  ورء   ق

آنَ )َوإِذَا   نَلا  قََرأ َت ال قُر  نَلَك َوبَلي نَ َجعَل  لتُوراً( )سلورة اإلسلراء:  بَي  ِخَرِة ِحَجابلاً َمس  ِمنُلوَن بِلاآل  الَّلِذيَن ل يُؤ 

45) 

 

 خرج       ودخل   

 ِ َخلَ )َوقُل  َرب  ِخل نِي ُمد  ق   أَد  َرجَ ِصد  نِي ُمخ  ِرج  عَل  ِلي ِمن   َوأَخ  ق  َواج  لَلُدن َك ُسلل َطاناً نَِصليراً( )سلورة  ِصد 

 (80اإلسراء: 

 

 متع     ووعد  

للداً )أَفََمللن   نَاهُ َوع  نَللاهُ َمتَللاعَ َحَسللناً فَُهللَو لقِيللِه َكَمللن   َوَعللد  َم ال ِقيَاَمللِة ِمللَن  َمتَّع  ن يَا ثُللمَّ ُهللَو يَللو  ال َحيَللاِة الللدُّ

َضِريَن( )سورة القصص:   (61ال ُمح 

 

 طهروبرج 
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جَ َن فِللي بُيُللوتُِكنَّ َول )َوقَللر    َن تَبَللرُّ ج  َ  تَبَللرَّ للَن ّللاَّ َكللاةَ َوأَِطع  للالةَ َوآتِلليَن الزَّ للَن الصَّ ُولَللى َوأَقِم  ال َجاِهِليَّللِة األ 

بَي ِت  َل ال  َس أَه  ج  ُ ِليُذ ِهَب َعن ُكُم الر ِ ِهيراً َوَرُسولَهُ إِنََّما يُِريُد ّللاَّ َرُكم  تَط   (33زاب: ( )سورة األحَويَُطه ِ

 

 قي  ووعدل 

م  َعلَلى أَ  ِرَمنَُّكم  َشنَآُن قَو  ِط َول يَج  ِ ُشَهَداَء بِال ِقس  اِميَن لِِلَّ لِدلُوالَّ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ لِدلُوا اع   تَع 

َ َخبِير  بَِما تَع َملُونَ ِللتَّق َوى َواتَّقُوا ُهَو أَق َرُب  َ إِنَّ ّللاَّ  (8( )سورة المائدة: ّللاَّ

 

 لوم  وحبب  

م   ُ بِقَللو  َف يَللأ تِي ّللاَّ تَللدَّ ِمللن ُكم  َعللن  ِدينِللِه فََسللو  أَِذلَّللة  َعلَللى  يُِحللبُُّهم  َويُِحبُّونَللهُ )يَللا أَيَُّهللا الَّللِذيَن آَمنُللوا َمللن  يَر 

 ِ ة  َعلَى ال َكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل ّللاَّ ِمنِيَن أَِعزَّ َمةَ لئِم  َول يََخافُوَن  ال ُمؤ  تِيلِه َملن   لَو  ِ يُؤ  ُل ّللاَّ ذَِلَك فَض 

ُ َواِسع  َعِليم ( )سورة المائدة:   (54يََشاُء َوّللاَّ

 

  بطل وحقق   

ِرُموَن( )سورة األنفال:  َويُب ِطَل ال بَاِطلَ  ِليُِحقَّ ال َحقَّ )   (8َولَو  َكِرَه ال ُمج 

 

 فضل ومتع  

تَغ   ً ِفُروا َربَُّكم  ثُمَّ تُوبُوا إِلَي ِه )َوأَِن اس  ِت ُكللَّ ِذي  يَُمت ِع ُكم  َمتَاعا ًى َويُلؤ  للَهُ َحَسلناً إِلَلى أََجلل  ُمَسلم  لل  فَض   فَض 

( )سورة هود:  م  َكبِير  ا فَِإن ِي أََخاُف َعلَي ُكم  َعذَاَب يَو   (3َوإِن  تََولَّو 

 

 آيات فيها جذر واحد مكرر

 

 رحم

 ِ ِم ّللاَّ ِحيمِ  بِس  َمِن الرَّ ح   /الفاتحة  (1)  الرَّ

ِحيمِ  َمِن الرَّ ح   /الفاتحة  (3)  الرَّ

 ِ ِم ّللاَّ ِحيمِ )إِنَّهُ ِمن  ُسلَي َماَن َوإِنَّهُ بِس  َمِن الرَّ ح   (30( )سورة النمل: الرَّ

رُّ َوأَن َت   اِحمِ )َوأَيُّوَب إِذ  نَاَدى َربَّهُ أَن ِي َمسَّنَِي الضُّ َحُم الرَّ  (83( )سورة األنبياء: ينَ أَر 

َمتَِك َوأَن َت   ِخل نَا فِي َرح  ِفر  ِلي َوأِلَِخي َوأَد  ِ اغ  اِحِمينَ )قَاَل َرب  َحُم الرَّ  (151( )سورة األعراف: أَر 

ُ َخي ر  َحافِظاً وَ   اِحِمينَ ُهَو )قَاَل َهل  آَمنُُكم  َعلَي ِه إِلَّ َكَما أَِمن تُُكم  َعلَى أَِخيِه ِمن  قَب ُل فَالِلَّ َحُم الرَّ ( )سورة أَر 

 (64يوسف: 

ُ لَُكم  َوُهَو   َم يَغ ِفُر ّللاَّ اِحِمينَ )قَاَل ل تَث ِريَب َعلَي ُكُم ال يَو  َحُم الرَّ  (92( )سورة يوسف: أَر 

 

 ءله           

ُ )ُهم  َدَرَجات  ِعن َد  ِ َوّللاَّ  ( 163: بَِصير  بَِما يَع َملُوَن( )سورة آل عمران ّللاَّ

َضاِت  ِري نَف َسهُ اب تِغَاَء َمر  ُ َوِمَن النَّاِس َمن يَش  ِ َوّللاَّ  /البقرة  (207َرُءوف  بِال ِعبَاِد )  ّللاَّ

َمَت  ُجوَن َرح  ِ أُولَئَِك يَر  ُ إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل ّللاَّ ِ َوّللاَّ ِحليم  ) َغفُور   ّللاَّ رَّ

 /البقرة  (218

تَِها األَن َهاُر خَ  ِري ِمن تَح  ا ِعنَد َرب ِِهم  َجنَّات  تَج  ن ذَِلُكم  ِللَِّذيَن اتَّقَو  َواج  قُل  أَُؤنَب ِئُُكم بَِخي ر  م ِ اِلِديَن فِيَهلا َوأَز 

َن  َوان  م ِ َرة  َوِرض  َطهَّ ُ مُّ ِ َوّللاَّ  عمران (/آل 15بَِصير  بِال ِعبَاِد )  ّللاَّ

فُُروَن بِأَيَاِت  َل ال ِكتَاِب ِلَم تَك  قُل  يَاأَه  ُُ ُ ِ َوّللاَّ  /آل عمران (98َشِهيد  َعلَى َما تَع َملُوَن )  ّللاَّ
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َواَن   ُهم  ُسوء  َواتَّبَعُوا ِرض  َسس  ل  لَم  يَم  ِ َوفَض  ُ )فَان قَلَبُوا بِنِع َمة  ِمَن ّللاَّ ِ َوّللاَّ لل  َعِظلي ّللاَّ ( )سلورة ذُو فَض  م 

 (174آل عمران: 

َم ِمللَن النَّللاِس َوإِن ِللي َجللار  لَُكللم  فَلَ   يَللو  َمللالَُهم  َوقَللاَل ل َغاِلللَب لَُكللُم ال  للا تَللَراَءِت )َوإِذ  َزيَّللَن لَُهللُم الشَّللي َطاُن أَع  مَّ

للِه َوقَللاَل إِن ِللي بَللِريء  ِمللن ُكم  إِن ِللي أََرى َمللا ل  َن إِن ِللي أََخللاُف ال ِفئَتَللاِن نََكللَص َعلَللى َعِقبَي  ُ تَللَرو  َ َوّللاَّ َشللِديُد  ّللاَّ

 (48ال ِعقَاِب( )سورة األنفال: 

ِخلِر َوَجاَهلَد فِل ِم اآل  يَلو  ِ َوال  ِجِد ال َحَراِم َكَملن  آَملَن بِلالِلَّ ِ َوِعَماَرةَ ال َمس  ِ ل )أََجعَل تُم  ِسقَايَةَ ال َحاج  ي َسلبِيِل ّللاَّ

تَُووَن ِعن َد  ِ وَ يَس  ُ ّللاَّ َم الظَّاِلِميَن( )سورة التوبة:  ّللاَّ ِدي ال قَو   (19ل يَه 

قَلاِب   َدقَاُت ِلل فُقََراِء َوال َمَساِكيِن َوال عَاِمِليَن َعلَي َها َوال ُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهم  َوفِلي الر ِ َوال غَلاِرِميَن َوفِلي )إِنََّما الصَّ

ِ َواب ِن السَّبِيِل فَِريَضةً مِ  ُ َن َسبِيِل ّللاَّ ِ َوّللاَّ  (60َعِليم  َحِكيم ( )سورة التوبة:  ّللاَّ

ُ )َول تَُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمن  ِديَاِرِهم  بََطراً َوِرئَاَء النَّاِس َويَُصدُّوَن َعلن  َسلبِيِل  ِ َوّللاَّ بَِملا يَع َملُلوَن  ّللاَّ

 (47ُمِحيط ( )سورة األنفال: 

ُ ُم ال فُقََراُء إِلَى )يَا أَيَُّها النَّاُس أَن تُ  ِ َوّللاَّ  (15ُهَو ال غَنِيُّ ال َحِميُد( )سورة فاطر:  ّللاَّ

لِذرَ   آُن أِلُن  لنَُكم  َوأُوِحلَي إِلَليَّ َهلذَا ال قُلر  ُ َشِهيد  بَي نِي َوبَي  بَُر َشَهاَدةً قُِل ّللاَّ ء  أَك  ُكم  بِلِه َوَملن  بَلَلَغ )قُل  أَيُّ َشي 

َهدُ  ِ آِلَهةً وَن أَنَّ َمَع أَإِنَُّكم  لَتَش  لِرُكوَن(  ّللاَّ لا تُش  َهُد قُل  إِنََّما ُهَو إِلَه  َواِحد  َوإِنَّنِلي بَلِريء  ِممَّ َرى قُل  ل أَش  أُخ 

 (19)سورة األنعام: 

بِ  إِلَُهُكم  إِلَه  ) تَك  ِخَرِة قُلُوبُُهم  ُمن ِكَرة  َوُهم  ُمس  ِمنُوَن بِاآل   (22ُروَن( )سورة النحل: َواِحد  فَالَِّذيَن ل يُؤ 

ِ إِلَّ ال َحقَّ إِنََّما ال َمِسيُح ِعيَسى اب لنُ   َل ال ِكتَاِب ل تَغ لُوا فِي ِدينُِكم  َول تَقُولُوا َعلَى ّللاَّ يََم َرُسلوُل )يَا أَه   َملر 

ِ َوُرسُ  يََم َوُروح  ِمن هُ فَآِمنُوا بِالِلَّ ِ َوَكِلَمتُهُ أَل قَاَها إِلَى َمر  ُ ِلِه َول تَقُولُوا ثاَلثَة  ان تَُهوا َخي لراً لَُكلم  إِنََّملا ّللاَّ ّللاَّ

ِ َوِكليالً( )سلورة إِلَه   ِض َوَكفَلى بِلالِلَّ َر   َواِحد  ُسب َحانَهُ أَن  يَُكوَن لَهُ َولَد  لَلهُ َملا فِلي السَّلَماَواِت َوَملا فِلي األ 

 (171النساء: 

َحى إِلَي َك َربُّ   ا أَو  عَل  َملَع )ذَِلَك ِممَّ َمِة َول تَج  ً َك ِمَن ال ِحك  ِ إِلَهلا ُحوراً(  ّللاَّ آَخلَر فَتُل قَلى فِلي َجَهلنََّم َملُوملاً َملد 

 (39)سورة اإلسراء: 

ِ آِلَهةً )َواتََّخذُوا ِمن  ُدوِن   اً( )سورة مريم:  ّللاَّ  (81ِليَُكونُوا لَُهم  ِعز 

ِ آِلَهةً  )َواتََّخذُوا ِمن  ُدونِ    (74لَُّهم  يُن َصُروَن( )سورة يس: لَعَ ّللاَّ

ُت إِذ  قَاَل ِلبَنِيِه َما تَع بُُدوَن ِمن بَع ِدي قَالُوا نَع بُُد  َءابَائِلَك  إِلََهَك َوإِلَهَ أَم  ُكنتُم  ُشَهَداَء إِذ  َحَضَر يَع قُوَب ال َمو 

ُن لَهُ مُ  َحاَق إِلًَها َواِحًدا َونَح  َماِعيَل َوإِس  ِلُموَن ) إِب َراِهَم َوإِس   /البقرة  (133س 

ُ )إِنََّما   ء  ِعل ماً( )سورة طه:  إِلَُهُكُم ّللاَّ  (98الَِّذي ل إِلَهَ إِلَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشي 

ِلُموَن( )سورة األنبياء:  إِلَُهُكم  إِلَه  )قُل  إِنََّما يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما    (108َواِحد  فََهل  أَن تُم  ُمس 

َن عَلاِم  )َوِلُكل ِ   ِ َعلَلى َملا َرَزقَُهلم  ِملن  بَِهيَملِة األ  لَم ّللاَّ نَلا َمن َسلكاً ِليَلذ ُكُروا اس  ة  َجعَل  َواِحلد  فَلَلهُ  فَلِإلَُهُكم  إِلَله  أُمَّ

بِتِيَن( )سورة الحج:  ِر ال ُمخ  ِلُموا َوبَش ِ  (34أَس 

ً )أََجعََل  ِلَهةَ إِلَها ء  ُعجَ  اآل  ( )سورة ص: َواِحداً إِنَّ َهذَا لََشي   (5اب 

الً َجَسداً لَهُ ُخَوار  فَقَالُوا َهذَا   َرَج لَُهم  ِعج   (88ُموَسى فَنَِسَي( )سورة طه:  إِلَُهُكم  َوإِلَهُ )فَأَخ 

تَى ِمث لَل َملا أُوتِلَي ُرُسلُل   ِمَن َحتَّلى نُلؤ  ُ )َوإِذَا َجاَءت ُهم  آيَة  قَالُوا لَلن  نُلؤ  ِ ّللاَّ لَلُم َحي لثُ  ّللاَّ عَلُل ِرَسلالَتَهُ  أَع  يَج 

ُكُروَن( )سورة األنعام:  ِ َوَعذَاب  َشِديد  بَِما َكانُوا يَم  َرُموا َصغَار  ِعن َد ّللاَّ  (124َسيُِصيُب الَِّذيَن أَج 

عَل  َمعَ   ِ إِلَهاً  )َل تَج  ذُولً( )سورة اإلسراء: ّللاَّ  (22آَخَر فَتَق عَُد َمذ ُموماً َمخ 

ُع َمَع   ِ )فاَل تَد  ً ّللاَّ  (213آَخَر فَتَُكوَن ِمَن ال ُمعَذَّبِيَن( )سورة الشعراء:   إِلَها

ُع َمَع   ِ إِلَهاً )َول تَد  َجعُلوَن( )سلورة ّللاَّ لِه تُر  لُم َوإِلَي  َهلهُ لَلهُ ال ُحك  ء  َهاِلك  إِلَّ َوج  آَخَر ل إِلَهَ إِلَّ ُهَو ُكلُّ َشي 

 (88القصص: 

َل ا  نَلا )َول تَُجاِدلُوا أَه  لِزَل إِلَي  َسلُن إِلَّ الَّلِذيَن َظلَُملوا ِملن ُهم  َوقُولُلوا آَمنَّلا بِالَّلِذي أُن  ل ِكتَاِب إِلَّ بِلالَّتِي ِهلَي أَح 

ِلُموَن( )سورة العنكبوت:  َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكم  َوأُن ِزَل إِلَي ُكم   ُن لَهُ ُمس   (46َواِحد  َونَح 



 51 

ُ َعن كُ   َن َخفََّف ّللاَّ م  َوَعِلَم أَنَّ فِيُكم  َضع فاً فَِإن  يَُكن  ِمن ُكم  ِمائَة  َصلابَِرة  يَغ ِلبُلوا ِملائَتَي ِن َوإِن  يَُكلن  ِملن ُكم  )اآل 

ُ أَل ف  يَغ ِلبُوا أَل فَي ِن بِِإذ ِن  ِ َوّللاَّ ابِِريَن( )سورة األنفال:  ّللاَّ  (66َمَع الصَّ

ُعوَن َمَع   ِ )َوالَِّذيَن ل يَد  ً ّللاَّ نُوَن َوَمن  يَف عَلل   إِلَها ِ َول يَز  ُ إِلَّ بِال َحق  َم ّللاَّ آَخَر َول يَق تُلُوَن النَّف َس الَّتِي َحرَّ

 (68ذَِلَك يَل َق أَثَاماً( )سورة الفرقان: 

ُع َمَع   ِ إِلَهاً )َوَمن  يَد  لَد َرب ِلّللاَّ َهلاَن لَلهُ بِلِه فَِإنََّملا ِحَسلابُهُ ِعن  ِه إِنَّلهُ ل يُف ِللُح ال َكلافُِروَن( )سلورة آَخَر ل بُر 

 (117المؤمنون: 

 

 بين            

ِمنَة   ِريُر َرقَبَة  ُمؤ  ِمناً َخَطأً فَتَح  ِمناً إِلَّ َخَطأً َوَمن  قَتََل ُمؤ  ِمن  أَن  يَق تَُل ُمؤ  َوِديَة  ُمَسللََّمة  إِلَلى )َوَما َكاَن ِلُمؤ 

دَّ  ِلِه إِلَّ أَن  يَصَّ م  أَه  ِمنَلة  َوإِن  َكلاَن ِملن  قَلو  ِريلُر َرقَبَلة  ُمؤ  ِمن  فَتَح  م  َعلُدو   لَُكلم  َوُهلَو ُملؤ  قُوا فَِإن  َكاَن ِمن  قَو 

َري   بَي نَُكم  َوبَي نَُهم   ِمنَة  فََمن  لَم  يَِجد  فَِصيَاُم َشه  ِريُر َرقَبَة  ُمؤ  ِلِه َوتَح  ِن ُمتَتَلابِعَي ِن ِميثَاق  فَِديَة  ُمَسلََّمة  إِلَى أَه 

ُ َعِليماً َحِكيماً( )سورة النساء:  ِ َوَكاَن ّللاَّ بَةً ِمَن ّللاَّ  (92تَو 

ا َونََصل ِ َوالَّلِذيَن آَوو  َواِلِهم  َوأَن فُِسلِهم  فِلي َسلبِيِل ّللاَّ ُروا أُولَئِللَك )إِنَّ الَّلِذيَن آَمنُلوا َوَهلاَجُروا َوَجاَهلُدوا بِلأَم 

ِليَاءُ  ء  َحتَّلى يَُهلاِجُروا َوإِِن  بَع ُضُهم  أَو  بَع ض  َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَلم  يَُهلاِجُروا َملا لَُكلم  ِملن  َوَليَلتِِهم  ِملن  َشلي 

م   للُر إِلَّ َعلَللى قَللو  يِن فَعَلَللي ُكُم النَّص  تَن َصللُروُكم  فِللي الللد ِ للنَُهم  اس  للنَُكم  َوبَي  ُ بَِمللا تَع َملُللوَن بَِصللير   بَي  ( ِميثَللاق  َوّللاَّ

 (72)سورة األنفال: 

ِلُك إِلَّ نَف ِسي َوأَِخي فَاف ُرق    ِ إِن ِي ل أَم  ِم ال فَاِسِقيَن( )سورة المائدة:  بَي نَنَا َوبَي نَ )قَاَل َرب   (25ال قَو 

ُ َشِهيد    بَُر َشَهاَدةً قُِل ّللاَّ ء  أَك  لنَُكم  )قُل  أَيُّ َشي  لِذَرُكم  بِلِه َوَملن  بَلَلَغ َوأُوِحلَي إِلَليَّ َهلذَا  بَي نِي َوبَي  آُن أِلُن  ال قُلر 

َهُد قُل  إِنََّما ُهَو إِلَه  َواِحد  َوإِنَّنِلي بَل َرى قُل  ل أَش  ِ آِلَهةً أُخ  َهُدوَن أَنَّ َمَع ّللاَّ لِرُكوَن( أَإِنَُّكم  لَتَش  لا تُش  ِريء  ِممَّ

 (19)سورة األنعام: 

  ً ِ َكِذبا ُ ِمن َها َوَما يَُكلوُن لَنَلا أَن  نَعُلوَد فِيَهلا إِلَّ أَن   )قَِد اف تََري نَا َعلَى ّللاَّ انَا ّللاَّ نَا فِي ِملَّتُِكم  بَع َد إِذ  نَجَّ إِن  ُعد 

ِ تََوكَّل نَا َربَّنَا اف تَح   ء  ِعل ماً َعلَى ّللاَّ ُ َربُّنَا َوِسَع َربُّنَا ُكلَّ َشي  ِمنَا بِ  بَي نَنَا َوبَي نَ يََشاَء ّللاَّ لُر قَو  ِ َوأَن َت َخي  ال َحق 

 (89ال فَاتِِحيَن( )سورة األعراف: 

َضُروَن( )سورة الصافات:  بَي نَهُ َوبَي نَ )َوَجعَلُوا   (158ال ِجنَِّة نََسباً َولَقَد  َعِلَمِت ال ِجنَّةُ إِنَُّهم  لَُمح 

ِ َشِهيداً    (29اَدتُِكم  لَغَافِِليَن( )سورة يونس: إِن  ُكنَّا َعن  ِعبَ  بَي نَنَا َوبَي نَُكم  )فََكفَى بِالِلَّ

لُل قَلد  َجعَ   يلاَي ِملن  قَب  داً َوقَاَل يَا أَبَلِت َهلذَا تَأ ِويلُل ُرؤ  وا لَهُ ُسجَّ ِش َوَخرُّ لََهلا َرب ِلي )َوَرفََع أَبََوي ِه َعلَى ال عَر 

ِن َوَجاَء بُِكم  مِ  ج  َرَجنِي ِمَن الس ِ َسَن بِي إِذ  أَخ  ِو ِمن  بَع ِد أَن  نَلَزَغ الشَّلي َطاُن َحق اً َوقَد  أَح   بَي نِلي َوبَلي نَ َن ال بَد 

َوتِي إِنَّ َرب ِي لَِطيف  ِلَما يََشاُء إِنَّهُ ُهَو ال عَِليُم ال َحِكيُم( )سورة يوسف:   (100إِخ 

ِ َشِهيداً   َسالً قُل  َكفَى بِالِلَّ َت ُمر  لُم ال ِكتَلاِب( )سلورة  نَُكم  بَي نِي َوبَي  )َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا لَس  لَدهُ ِعل  َوَملن  ِعن 

 (43الرعد: 

ِ َشِهيداً    (96إِنَّهُ َكاَن بِِعبَاِدِه َخبِيراً بَِصيراً( )سورة اإلسراء:  بَي نِي َوبَي نَُكم  )قُل  َكفَى بِالِلَّ

 (78تَِطع  َعلَي ِه َصب راً( )سورة الكهف: َسأُنَب ِئَُك بِتَأ ِويِل َما لَم  تَس   بَي نِي َوبَي نِكَ )قَاَل َهذَا فَِراُق  

جلاً َعلَلى أَن    عَلُل لَلَك َخر  ِض فََهلل  نَج  َر  نَي ِن إِنَّ يَأ ُجوَج َوَملأ ُجوَج ُمف ِسلُدوَن فِلي األ  عَلَل )قَالُوا يَا ذَا ال قَر  تَج 

 (94َسد اً( )سورة الكهف:  بَي نَنَا َوبَي نَُهم  

عَل  )قَاَل َما َمكَّن ِي فِيِه رَ   ة  أَج  ماً( )سورة الكهف:  بَي نَكم  َوبَي نَُهم  ب ِي َخي ر  فَأَِعينُونِي بِقُوَّ  (95َرد 

  ِ ِ  بَي نِي َوبَي نَُكم  )قُل  َكفَى بِالِلَّ ِض َوالَِّذيَن آَمنُوا بِال بَاِطِل َوَكفَُروا بِلالِلَّ َر  َشِهيداً يَع لَُم َما فِي السََّماَواِت َواأل 

 (52ُم ال َخاِسُروَن( )سورة العنكبوت: أُولَئَِك هُ 

م    ِميثَاق  أَو  َجاُءوُكم  َحِصَرت  ُصُدوُرُهم  أَن  يُقَاتِلُوُكم  أَو  يُقَلاتِلُوا  بَي نَُكم  َوبَي نَُهم  )إِلَّ الَِّذيَن يَِصلُوَن إِلَى قَو 

ُ لََسلََّطُهم  َعلَي ُكم  فَلَقَاتَلُو َمُهم  َولَو  َشاَء ّللاَّ ا إِلَي ُكُم السَّلََم فََما َجعَلَل قَو  تََزلُوُكم  فَلَم  يُقَاتِلُوُكم  َوأَل قَو  ُكم  فَِإِن اع 

ُ لَُكم  َعلَي ِهم  َسبِيالً( )سورة النساء:   (90ّللاَّ
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ُر   َم  تَع ِجلُوَن بِِه لَقُِضَي األ  لنَُكم  )قُل  لَو  أَنَّ ِعن ِدي َما تَس  لَل بَي نِي َوبَي  ُ أَع  ُم بِالظَّلاِلِميَن( )سلورة األنعلام: َوّللاَّ

58) 

يَاِعِهم  ِمن  قَب ُل إِنَُّهم  َكانُوا فِي َشك   ُمِريلب ( )سلورة سلبأ:  بَي نَُهم  َوبَي نَ )َوِحيَل   تَُهوَن َكَما فُِعَل بِأَش  َما يَش 

54) 

َضًرا َوَما َعِملَت   ح  ا َعِملَت  ِمن  َخي ر  مُّ َم تَِجُد ُكلُّ نَف س  مَّ نَلهُ ِمن ُسوء  تََودُّ لَلو  أَنَّ  يَو  نََهلا َوبَي  أََملًدا بَِعيلًدا  بَي 

ُ َرُءوف  بِال ِعبَاِد )  ُ نَف َسهُ َوّللاَّ ُرُكُم ّللاَّ  /آل عمران (30َويَُحذ ِ

ِمنِيَن( )سورة الشعراء:  بَي نِي َوبَي نَُهم  )فَاف تَح    نِي َوَمن  َمِعَي ِمَن ال ُمؤ   (118فَت حاً َونَج ِ

نَللكَ )قَللاَل ذَِلللَك   نِللي َوبَي  ُ َعلَللى َمللا نَقُللوُل َوِكيللل ( )سللورة  بَي  َواَن َعلَلليَّ َوّللاَّ ََجلَللي ِن قََضللي ُت فَللال ُعللد  أَيََّمللا األ 

 (28القصص: 

 

 لى   إ

بََطنَّ َعَملُلَك َولَتَ  إِلَي َك َوإِلَى)َولَقَد  أُوِحَي  َت لَيَح  َرك  ُكلونَنَّ ِملَن ال َخاِسلِريَن( )سلورة الَِّذيَن ِمن  قَب ِلَك لَئِن  أَش 

 (65الزمر: 

 

 مـن          

تَِها األَن َهلاُر ُكلََّملا ُرِزقُل ِري ِمن تَح  اِلَحاِت أَنَّ لَُهم  َجنَّات  تَج  ِر الَِّذيَن َءاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  ِمن َهلا ِملنوا َوبَش ِ

نَلا ِملن  قًلا قَلالُوا َهلذَا الَّلِذي ُرِزق  ز  َواج  ثََملَرة  ر ِ لُل َوأُتُلوا بِلِه ُمتََشلابًِها َولَُهلم  فِيَهلا أَز  لَرة  َوُهلم  فِيَهلا  قَب  َطهَّ مُّ

 /البقرة  (25َخاِلُدوَن ) 

ِرُجلوَن فَِريقًلا  لنثُمَّ أَنتُم  َهُؤلَِء تَق تُلُوَن أَنفَُسُكم  َوتُخ  لنُكم م ِ َوانِ  م ِ  ِديَلاِرِهم  تََظلاَهُروَن َعلَلي ِهم بِلاإِلث ِم َوال عُلد 

فُل ِمنُلوَن بِلبَع ِض ال ِكتَلاِب َوتَك  لَراُجُهم  أَفَتُؤ  م  َعلَي ُكم  إِخ  ُروَن بِلبَع ض  َوإِن يَأ تُوُكم  أَُساَرى تُفَاُدوُهم  َوُهَو ُمَحرَّ

َم ال ِقيَاَمِة يَُردُّونَ  ن يَا َويَو  ي  فِي ال َحيَاِة الدُّ ُ  فََما َجَزاُء َمن يَف عَُل ذَِلَك ِمنُكم  إِلَّ ِخز  إِلَى أََشلد ِ ال عَلذَاِب َوَملا ّللاَّ

ا تَع َملُوَن )   /البقرة  (85بِغَافِل  َعمَّ

للِديَُكم  إِلَللى ال َمَرافِللِق َوام    ِسلللُوا ُوُجللوَهُكم  َوأَي  للالِة فَاغ  للتُم  إِلَللى الصَّ َسللُحوا )يَللا أَيَُّهللا الَّللِذيَن آَمنُللوا إِذَا قُم 

ُجلَُكم  إِلَى ال   َضلى أَو  َعلَلى َسلفَر  أَو  َجلاَء أََحلد  بُِرُؤوِسُكم  َوأَر  ُروا َوإِن  ُكن تُم  َمر  بَي ِن َوإِن  ُكن تُم  ُجنُباً فَاطَّهَّ َكع 

لدِ  ِمن ُكم  ِمنَ  َسلُحوا بُِوُجلوِهُكم  َوأَي  ُملوا َصلِعيداً َطي ِبلاً فَام  تُُم الن َِساَء فَلَم  تَِجُدوا َملاًء فَتَيَمَّ يُكم  ال غَائِِط أَو  لَمس 

لَرُكم  َوِليُلتِمَّ نِع َمتَلهُ َعلَلي كُ  عَلَل َعلَلي ُكم  ِملن  َحلَرج  َولَِكلن  يُِريلُد ِليَُطه ِ ُ ِليَج  لُكُروَن( ِمن هُ َملا يُِريلُد ّللاَّ م  لَعَلَُّكلم  تَش 

 (6)سورة المائدة: 

يُكم    ُ يُنَج ِ ِرُكوَن( ) ِمن َها َوِمن  )قُِل ّللاَّ ب  ثُمَّ أَن تُم  تُش   (64سورة األنعام: ُكل ِ َكر 

آن  َول تَع َملُوَن ِمن  َعَملل  إِلَّ ُكنَّلا َعلَلي ُكم  ُشلُهوداً إِذ  تُِفيُضلوَن  ِمن هُ ِمن  )َوَما تَُكوُن فِي َشأ ن  َوَما تَت لُو   قُر 

ِض َول فِي السََّماِء َول أَ  َر  ة  فِي األ  بََر إِلَّ فِلي فِيِه َوَما يَع ُزُب َعن  َرب َِك ِمن  ِمث قَاِل ذَرَّ غََر ِمن  ذَِلَك َول أَك  ص 

( )سورة يونس:   (61ِكتَاب  ُمبِين 

ن  َهل  تُِحسُّ   نَا قَب لَُهم  ِمن  قَر  لَك  زاً( )سورة مريم:  ِمن ُهم  ِمن  )َوَكم  أَه  َمُع لَُهم  ِرك   (98أََحد  أَو  تَس 

عَل    ر  ِمث ِلِه فَاج  نَنَ )فَلَنَأ تِيَنََّك بِِسح  نَلَك بَي  لُن َول أَن لَت َمَكانلاً ُسلَوًى( )سلورة طله: ا َوبَي  ِلفُلهُ نَح  ِعلداً ل نُخ  َمو 

58) 

ُرُجوا    (22َغم   أُِعيُدوا فِيَها َوذُوقُوا َعذَاَب ال َحِريِق( )سورة الحج:  ِمن َها ِمن  )ُكلََّما أََراُدوا أَن  يَخ 

عَلُوَن َمَع   ً )الَِّذيَن يَج  ِ إِلَها ر:  آَخرَ  ّللاَّ َف يَع لَُموَن( )سورة الِحج   (96فََسو 

َّبِعُلوا ُخُطلَواِت الشَّلي َطاِن َوَملن  يَتَّبِلع  ُخُطلَواِت الشَّلي َطاِن فَِإنَّلهُ يَلأ مُ   َشلاِء )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ل تَت ُر بِال فَح 

َمتُلهُ َملا زَ  ِ َعلَي ُكم  َوَرح  ُل ّللاَّ ل فَض  ُ  ِملن ُكم  ِملن  َكلى َوال ُمن َكِر َولَو  لي َملن  يََشلاُء َوّللاَّ َ يَُزك ِ أََحلد  أَبَلداً َولَِكلنَّ ّللاَّ

 (21َسِميع  َعِليم ( )سورة النور: 
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َملة    ي نَا َصاِلحاً َوالَِّذيَن آَمنُلوا َمعَلهُ بَِرح  ُرنَا نَجَّ ا َجاَء أَم  ِمئِلذ  إِنَّ َربَّلَك ُهلَو ال   ِمنَّلا َوِملن  )فَلَمَّ يِ يَو  قَلِويُّ ِخلز 

 (66ال عَِزيُز( )سورة هود: 

ِمنُلوَن  ِمن هُ َوِمن  )أَفََمن  َكاَن َعلَى بَي ِنَة  ِمن  َرب ِِه َويَت لُوهُ َشاِهد   َمةً أُولَئِلَك يُؤ  قَب ِلِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماماً َوَرح 

ِعُدهُ فاَل تَُك  َزاِب فَالنَّاُر َمو  َح  فُر  بِِه ِمَن األ  ثََر النَّاِس بِِه َوَمن  يَك  يَة  ِمن هُ إِنَّهُ ال َحقُّ ِمن  َرب َِك َولَِكنَّ أَك  فِي ِمر 

ِمنُوَن( )سورة هود:   (17ل يُؤ 

نَلا ثُلمَّ يَتَلَولَّى فَِريلق    ُسلوِل َوأََطع  ِ َوبِالرَّ ِمنِيَن(  ِملن ُهم  ِملن  )َويَقُولُوَن آَمنَّا بِالِلَّ لِد ذَِللَك َوَملا أُولَئِلَك بِلال ُمؤ  بَع 

 (47)سورة النور: 

يََم َوأََخلذ نَا ِملن ُهم   َوِمن َك َوِمن  )َوإِذ  أََخذ نَا ِمَن النَّبِي ِيَن ِميثَاقَُهم    لِن َملر  نُوح  َوإِب َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسلى اب 

 (7ِميثَاقاً َغِليظاً( )سورة األحزاب: 

ِ ل يَ   تُم  ِمن  ُدوِن ّللاَّ ُعوا الَِّذيَن َزَعم  ِض َوَملا لَُهلم  )قُِل اد  َر  ة  فِلي السَّلَماَواِت َول فِلي األ  ِلُكلوَن ِمث قَلاَل ذَرَّ م 

ك  َوَما لَهُ  ( )سورة سبأ:  ِمن ُهم  ِمن  فِيِهَما ِمن  ِشر   (22َظِهير 

لتُم  ُسلَكاَرى َحتَّلى تَع لَُملوا َملا تَقُولُلو  لالةَ َوأَن  َن َول ُجنُبلاً إِلَّ َعلابِِري )يَا أَيَُّها الَّلِذيَن آَمنُلوا ل تَق َربُلوا الصَّ

َضى أَو  َعلَى َسفَر  أَو  َجاَء أََحد   تُُم الن َِساَء فَلَم   ِمن ُكم  ِمنَ َسبِيل  َحتَّى تَغ تَِسلُوا َوإِن  ُكن تُم  َمر  ال غَائِِط أَو  لَمس 

َسللُحوا بُِوُجللوِهُكم  َوأَ  ُمللوا َصللِعيداً َطي ِبللاً فَام  اً َغفُللوراً( )سللورة تَِجللُدوا َمللاًء فَتَيَمَّ َ َكللاَن َعفُللو  للِديُكم  إِنَّ ّللاَّ ي 

 (43النساء: 

 

 في    

ِ َوَملا قَتَلُلوهُ َوَملا َصللَبُوهُ َولَِكلن  ُشلب ِ  يََم َرُسلوَل ّللاَّ لَن َملر  ِلِهم  إِنَّا قَتَل نَا ال َمِسليَح ِعيَسلى اب  هَ لَُهلم  َوإِنَّ )َوقَو 

تَلَفُوا  ِمن هُ َما لَُهم  بِِه ِمن  ِعل م  إِلَّ ات ِبَلاَع الظَّلن ِ َوَملا قَتَلُلوهُ يَِقينلاً( )سلورة النسلاء:  َشك   فِيِه لَِفي الَِّذيَن اخ 

157) 

م  أََحلقُّ أَن  تَقُلوَم   ِل يَلو  لَس َعلَلى التَّق لَوى ِملن  أَوَّ لِجد  أُس ِ ِرَجلال  يُِحبُّلوَن أَن   فِيلِه فِيلهِ )ل تَقُم  فِيلِه أَبَلداً لََمس 

ِريَن( )سورة التوبة: يَتََطهَّ  ُ يُِحبُّ ال ُمطَّه ِ  (108ُروا َوّللاَّ

ل َكِلَمة  َسبَقَت  ِمن  َرب َِك لَقُِضَي بَي نَُهم    تَلَفُوا َولَو  ةً َواِحَدةً فَاخ  تَِلفُلوَن( فِيَما فِيِه )َوَما َكاَن النَّاُس إِلَّ أُمَّ يَخ 

 (19)سورة يونس: 

 

 على    

 
 ُ يََم اذ ُكر  نِع َمتِي  )إِذ  قَاَل ّللاَّ تَُك بُِروحِ ال قُُدِس تَُكل ُِم النَّاَس فِي  َعلَي َك َوَعلَىيَا ِعيَسى اب َن َمر  َواِلَدتَِك إِذ  أَيَّد 

يِن  لُُق ِمَن الط ِ ن ِجيَل َوإِذ  تَخ  ِ َراةَ َواإل  َمةَ َوالتَّو  تَُك ال ِكتَاَب َوال ِحك  الً َوإِذ  َعلَّم  ِد َوَكه  لِر بِلِإذ نِي ال َمه  َكَهي ئَلِة الطَّي 

تَى بِِإذ   ِرُج ال َمو  َب َرَص بِِإذ نِي َوإِذ  تُخ  َمهَ َواأل  َك  نِي َوإِذ  َكفَف ُت بَنِي فَتَن فُُخ فِيَها فَتَُكوُن َطي راً بِِإذ نِي َوتُب ِرُئ األ 

بَي ِنَلاِت فَقَللاَل الَّلِذيَن َكفَللرُ  لَك إِذ  ِجئ للتَُهم  بِال  لرائيَل َعن  ( )سلورة المائللدة: إِس  ر  ُمبِللين  وا ِملن ُهم  إِن  َهللذَا إِلَّ ِسلح 

110) 

لبِط  بَِسلالم  ِمنَّلا َوبََرَكلات    لَك َوَعلَلى)قِيَل يَا نُوُح اه  لن  َمعَلَك َوأَُملم  َسلنَُمت ِعُُهم  ثُلمَّ يََمسُّلُهم  ِمنَّلا  َعلَي  أَُملم  ِممَّ

 (48َعذَاب  أَِليم ( )سورة هود: 

ََحاِديِث َويُتِمُّ نِع َمتَهُ )َوَكذَِلَك يَ   تَبِيَك َربَُّك َويُعَل ُِمَك ِمن  تَأ ِويِل األ  َهلا َعلَلى  َعلَي َك َوَعلَىج  آِل يَع قُوَب َكَما أَتَمَّ

َحاَق إِنَّ َربََّك َعِليم  َحِكيم ( )سورة يوسف:   (6أَبََوي َك ِمن  قَب ُل إِب َراِهيَم َوإِس 

ِ )َواتَّبَع ُت ِملَّةَ آبَ   لِل ّللاَّ ء  ذَِلَك ِملن  فَض  ِ ِمن  َشي  ِرَك بِالِلَّ َحاَق َويَع قُوَب َما َكاَن لَنَا أَن  نُش  ائي إِب َراِهيَم َوإِس 

ُكُروَن( )سورة يوسف:  َعلَي نَا َوَعلَى ثََر النَّاِس ل يَش   (38النَّاِس َولَِكنَّ أَك 

َملُوَن( )سو َوَعلَي َها َوَعلَى)   (22رة المؤمنون: ال فُل ِك تُح 
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نَا   ( )سورة الصافات:  َعلَي ِه َوَعلَى)َوبَاَرك  ِسن  َوَظاِلم  ِلنَف ِسِه ُمبِين  يَّتِِهَما ُمح  َحاَق َوِمن  ذُر ِ  (113إِس 

 

 بعض  

بُِطلوا  نَلا اه  ا َكانَا فِيلِه َوقُل  َرَجُهَما ِممَّ ِض  ض  بَع ُضلُكم  ِللبَع  فَأََزلَُّهَما الشَّي َطاُن َعن َها فَأَخ  َعلُدو  َولَُكلم  فِلي األَر 

تَقَر  َوَمتَاع  إِلَى ِحين  )   /البقرة  (36ُمس 

للا يََشلاءُ  َمللةَ َوَعلََّملهُ ِممَّ للَك َوال ِحك  ُمل  ُ ال  ِ َوقَتَلَل َداُوُد َجللالُوَت َوَءاتَلاهُ ّللاَّ ِ  فََهَزُملوُهم بِللِإذ ِن ّللاَّ للُع ّللاَّ لَ َدف  َولَللو 

ل  َعلَى ال عَالَِميَن )  ع ض  بَع َضُهم بِبَ النَّاَس  َ ذُو فَض  ُض َولَِكنَّ ّللاَّ  /البقرة  (251لَّفََسَدِت األَر 

ق بُوَضة  فَِإن  أَِمَن  تُِمَن أََمانَتَهُ  بَع ُضُكم بَع ًضاَوإِن ُكنتُم  َعلَى َسفَر  َولَم  تَِجُدوا َكاتِبًا فَِرَهان  مَّ فَل يَُؤد ِ الَِّذي اؤ 

 َ ُ بَِما تَع َملُلوَن َعِلليم  ) َول يَتَِّق ّللاَّ َها فَِإنَّهُ َءاثِم  قَل بُهُ َوّللاَّ تُم  تُُموا الشََّهاَدةَ َوَمن يَك  /البقلرة  283 َربَّهُ َولَ تَك 

) 

ا إِلَللى َكِلَمللة  َسللَواء   للَل ال ِكتَللاِب تَعَللالَو  للنَُكم  قُللل  يَاأَه  نَنَللا َوبَي  َ وَ  بَي  للِرَك بِللِه َشللي ئًا َولَ يَتَِّخللذَ أَلَّ نَع بُللَد إِلَّ ّللاَّ لَ نُش 

ِلُموَن )  بَع ُضنَا بَع ًضا َهُدوا بِأَنَّا ُمس  ا فَقُولُوا اش  ِ فَِإن تََولَّو  ن ُدوِن ّللاَّ بَابًا م ِ  /آل عمران (64أَر 

ُ َعلَلي ِهم  ِملل بَع َضلُهم  بِلبَع ض  )َوَكلذَِلَك فَتَنَّلا   لََم بِالشَّللاِكِريَن( ِليَقُولُللوا أََهلُؤلِء َملنَّ ّللاَّ ُ بِلأَع  نِنَلا أَلَلي َس ّللاَّ ن  بَي 

 (53)سورة األنعام: 

لل  ن  ِ ِليَللاُؤُهم  ِمللَن اإل  للِس َوقَللاَل أَو  ن  ِ تُم  ِمللَن اإل  ثَر  للتَك  ُشللُرُهم  َجِميعللاً يَللا َمع َشللَر ال ِجللن ِ قَللِد اس  َم يَح  ِس َربَّنَللا )َويَللو 

تََع  تَم  ُ إِنَّ َوبَلَغ نَ  بَع ُضنَا بِبَع ض  اس  ل لَت لَنَلا قَلاَل النَّلاُر َمث لَواُكم  َخاِللِديَن فِيَهلا إِلَّ َملا َشلاَء ّللاَّ ا أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ

 (128َربََّك َحِكيم  َعِليم ( )سورة األنعام: 

بُِطوا   تَقَر  َوَمتَاع  إِلَى حِ  بَع ُضُكم  ِلبَع ض  )قَاَل اه  ِض ُمس  َر  ( )سورة األعراف: َعُدو  َولَُكم  فِي األ   (24ين 

آِن ل يَلأ تُوَن بِِمث ِللِه َولَلو  َكل  ن لُس َوال ِجلنُّ َعلَلى أَن  يَلأ تُوا بِِمث لِل َهلذَا ال قُلر  ِ تََمعَلِت اإل  بَع ُضلُهم  اَن )قُل  لَلئِِن اج 

 (88َظِهيراً( )سورة اإلسراء:  ِلبَع ض  

بَِطا ِمن َها َجِميعاً   لا يَلأ تِيَنَُّكم  ِمن ِلي ُهلدًى فََملِن اتَّبَلَع ُهلَداَي فَلال يَِضللُّ َول  بَع ُضلُكم  ِللبَع ض  )قَاَل اه  َعلُدو  فَِإمَّ

قَى( )سورة طه:   (123يَش 

ِ النَّلاسَ   ل َدف لُع ّللاَّ ُ َولَلو  لِر َحلق   إِلَّ أَن  يَقُولُلوا َربُّنَلا ّللاَّ ِرُجلوا ِملن  ِديَلاِرِهم  بِغَي   ع ض  بَع َضلُهم  بِلبَ  )الَِّذيَن أُخ 

ُ َملن  يَ  ِ َكثِيلراً َولَيَن ُصلَرنَّ ّللاَّ لُم ّللاَّ َمت  َصَواِمُع َوبِيَع  َوَصلََوات  َوَمَسلاِجُد يُلذ َكُر فِيَهلا اس  َ لَُهد ِ ن ُصلُرهُ إِنَّ ّللاَّ

( )سورة الحج:   (40لَقَِوي  َعِزيز 

َسل نَا ُرُسلَنَا)ثُمَّ  ةً َرُسولُ  أَر  نَلا تَت َرا ُكلَّ َما َجاَء أُمَّ ً َها َكذَّبُوهُ فَأَت بَع  نَلاُهم  أََحاِديلَث فَبُع لداً  بَع َضلُهم  بَع ضلا َوَجعَل 

ِمنُوَن( )سورة المؤمنون:  م  ل يُؤ   (44ِلقَو 

ُسوِل بَي نَُكم  َكُدَعاِء   عَلُوا ُدَعاَء الرَّ ً )ل تَج  ُ الَّلِذيَن يَتََسللَّلُوَن ِملن   بَع ِضُكم  بَع ضا لذَِر قَد  يَع لَلُم ّللاَّ ُكم  ِللَواذاً فَل يَح 

ِرِه أَن  تُِصيبَُهم  فِت نَة  أَو  يُِصيبَُهم  َعذَاب  أَِليم ( )سورة النور:   (63الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعن  أَم 

للوَ   َس  ُشللوَن فِللي األ  َسللِليَن إِلَّ إِنَُّهللم  لَيَللأ ُكلُوَن الطَّعَللاَم َويَم  َسللل نَا قَب لَللَك ِمللَن ال ُمر  نَللا )َوَمللا أَر  بَع َضللُكم  اِق َوَجعَل 

بُِروَن َوَكاَن َربَُّك بَِصيراً( )سورة الفرقان:  ِلبَع ض    (20فِت نَةً أَتَص 

َم ال قِ   ن يَا ثُللمَّ يَللو  للنُِكم  فِللي ال َحيَللاِة الللدُّ ثَانللاً َمللَودَّةَ بَي  ِ أَو  فُللُر )َوقَللاَل إِنََّمللا اتََّخللذ تُم  ِمللن  ُدوِن ّللاَّ م  بَع ُضللكُ يَاَمللِة يَك 

ً َويَل عَُن  بِبَع ض    (25َوَمأ َواُكُم النَّاُر َوَما لَُكم  ِمن  نَاِصِريَن( )سورة العنكبوت:  بَع ُضُكم  بَع ضا

ِلُك   َم ل يَم  لتُم  بِ  بَع ُضُكم  ِلبَع ض  )فَال يَو  اً َونَقُوُل ِللَِّذيَن َظلَُملوا ذُوقُلوا َعلذَاَب النَّلاِر الَّتِلي ُكن  َهلا نَف عاً َول َضر 

بُوَن( )سورة سبأ:   (42تَُكذ ِ

ِض أَم  لَُهللم  ِشلل  َر  ِ أَُرونِللي َمللاذَا َخلَقُللوا ِمللَن األ  ُعوَن ِمللن  ُدوِن ّللاَّ للتُم  ُشللَرَكاَءُكُم الَّللِذيَن تَللد  ك  فِللي )قُللل  أََرأَي  ر 

ً الظَّاِلُموَن  السََّماَواِت أَم  آتَي نَاُهم  ِكتَاباً فَُهم  َعلَى بَي ِنَت  ِمن هُ بَل  إِن  يَِعدُ  إِلَّ ُغلُروراً( )سلورة  بَع ُضُهم  بَع ضا

 (40فاطر: 

 

 ءمن           
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لُل  آَمنُوا آِمنُوا)يَا أَيَُّها الَِّذيَن  لَزَل ِملن  قَب  َل َعلَى َرُسوِلِه َوال ِكتَاِب الَّلِذي أَن  ِ َوَرُسوِلِه َوال ِكتَاِب الَِّذي نَزَّ بِالِلَّ

 ِ فُر  بِالِلَّ ِخِر فَقَد  َضلَّ َضالل بَِعيداً( )سورة النساء:  َوَمن  يَك  ِم اآل   (136َوَمالئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َوال يَو 

اِسُخوَن فِي ال ِعل ِم ِمن ُهم    ِمنُلونَ )لَِكِن الرَّ ِمنُوَن يُؤ  لِزَل ِملن  قَب ِللَك َوال ُمِقيِمليَن  َوال ُمؤ  لَك َوَملا أُن  لِزَل إِلَي  بَِملا أُن 

لل للراً َعِظيمللاً( )سللورالصَّ تِيِهم  أَج  ِخللِر أُولَئِللَك َسللنُؤ  ِم اآل  يَللو  ِ َوال  ِمنُللوَن بِللالِلَّ َكللاةَ َوال ُمؤ  تُللوَن الزَّ ة الةَ َوال ُمؤ 

 (162النساء: 

ِفت نَلِة أُ  يَأ َمنُوُكم  َويَأ َمنُوا)َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أَن    َمُهم  ُكللَّ َملا ُردُّوا إِلَلى ال  ِكُسلوا فِيَهلا فَلِإن  لَلم  قَو  ر 

لِديَُهم  فَُخلذُوُهم  َواق تُلُلوُهم  َحي لُث ثَِقف تُُملوُهم  وَ  نَلا لَُكلم  يَع تَِزلُوُكم  َويُل قُلوا إِلَلي ُكُم السَّللََم َويَُكفُّلوا أَي  أُولَلئُِكم  َجعَل 

 (91َعلَي ِهم  ُسل َطاناً ُمبِيناً( )سورة النساء: 

ِ )َوِمن ُهُم الَِّذيَن   ِمُن بِالِلَّ ذُوَن النَّبِيَّ َويَقُولُوَن ُهَو أُذُن  قُل  أُذُُن َخي ر  لَُكم  يُؤ  ِمنِينَ يُؤ  ِمُن ِلل ُملؤ  َملة   َويُلؤ  َوَرح 

ِ لَُهم  َعذَاب  أَِليم ( )سورة التوبة:  ذُوَن َرُسوَل ّللاَّ  (61ِللَِّذيَن آَمنُوا ِمن ُكم  َوالَِّذيَن يُؤ 

  26443ءمن            

ِمنَللاتُ ) ِمنُللوَن َوال ُمؤ  ُمن َكللِر َويُِقيُمللوَن  َوال ُمؤ  َن َعللِن ال  ِليَللاُء بَع للض  يَللأ ُمُروَن بِللال َمع ُروِف َويَن َهللو  بَع ُضللُهم  أَو 

َ َعِزيلل ُ إِنَّ ّللاَّ َحُمُهُم ّللاَّ َ َوَرُسللولَهُ أُولَئِللَك َسلليَر  َكللاةَ َويُِطيعُللوَن ّللاَّ تُللوَن الزَّ للالةَ َويُؤ  ز  َحِكلليم ( )سللورة الصَّ

 (71التوبة: 

  ُ ِمنَاتِ )َوَعَد ّللاَّ ِمنِيَن َوال ُمؤ  َن َهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوَمَساِكَن َطي ِبَةً فِي َجنَّاِت  ال ُمؤ  تَِها األ  ِري ِمن  تَح  َجنَّات  تَج 

ُز ال عَِظيُم( )سور بَُر ذَِلَك ُهَو ال فَو  ِ أَك  َوان  ِمَن ّللاَّ ن  َوِرض   (72ة التوبة: َعد 

ل إِذ  َسِمع تُُموهُ َظنَّ   ِمنَاتُ )لَو  ِمنُوَن َوال ُمؤ  ( )سلورة النلور:  ال ُمؤ  بِأَن فُِسلِهم  َخي لراً َوقَلالُوا َهلذَا إِف لك  ُمبِلين 

12) 

ذُوَن   ِمنَللاتِ )َوالَّللِذيَن يُللؤ  ِمنِيَن َوال ُمؤ  ُمللؤ  تََملُللوا بُه   ال  تََسللبُوا فَقَللِد اح  للِر َمللا اك  تَانللاً َوإِث مللاً ُمبِينللاً( )سللورة بِغَي 

 (58األحزاب: 

 

 ربب  

ِم ال ِحَساِب( )سورة غافر:  بَِرب ِي َوَرب ُِكم  )َوقَاَل ُموَسى إِن ِي ُعذ ُت  ِمُن بِيَو   (27ِمن  ُكل ِ ُمتََكب ِر  ل يُؤ 

  َ تَِقيم ( )سو َرب ِي َوَربُُّكم  )َوإِنَّ ّللاَّ بُُدوهُ َهذَا ِصَراط  ُمس   (36رة مريم: فَاع 

  ِ (  َرب ِي َوَرب ُِكم  )إِن ِي تََوكَّل ُت َعلَى ّللاَّ لتَِقيم  َملا ِملن  َدابَّلة  إِلَّ ُهلَو آِخلذ  بِنَاِصليَتَِها إِنَّ َرب ِلي َعلَلى ِصلَراط  ُمس 

 (56)سورة هود: 

  َ بُلُدوا ّللاَّ تَنِلي بِلِه أَِن اع  لا  ُكلم  َرب ِلي َوَربَّ )َما قُل ُت لَُهم  إِلَّ َملا أََمر  لُت فِليِهم  فَلَمَّ َوُكن لُت َعلَلي ِهم  َشلِهيداً َملا ُدم 

ء  َشِهيد ( )سورة المائدة:  قِيَب َعلَي ِهم  َوأَن َت َعلَى ُكل ِ َشي   (117تََوفَّي تَنِي ُكن َت أَن َت الرَّ

ِليَن( )سورة الشعراء:  َربُُّكم  َوَربُّ )قَاَل   َوَّ  (26آبَائُِكُم األ 

ِرُموَن نَاِكُسو ُرُؤوِسِهم  ِعن َد )َولَو  تَرَ   نَلا نَع َملل  َصلاِلحاً إِنَّلا  َرب ِِهم  َربَّنَاى إِِذ ال ُمج  ِجع  نَا َوَسلِمع نَا فَار  أَب َصر 

 (12ُموقِنُوَن( )سورة السجدة: 

يََم َوقَلاَل ال َمِسلي  لُن َملر  َ ُهلَو ال َمِسليُح اب  َ )لَقَد  َكفََر الَِّذيَن قَلالُوا إِنَّ ّللاَّ بُلُدوا ّللاَّ لرائيَل اع  َرب ِلي ُح يَلا بَنِلي إِس 

ُ َعلَي ِه ال َجنَّلةَ َوَملأ َواهُ النَّلاُر َوَملا ِللظَّلاِلِميَن ِملن  أَن   َوَربَُّكم   َم ّللاَّ ِ فَقَد  َحرَّ ِرك  بِالِلَّ ( )سلورة إِنَّهُ َمن  يُش  َصلار 

 (72المائدة: 

داً َوأَن َت َخي ُر ال َواِرثِيَن( )سورة األنبياء: ل  َربَّهُ َرب ِ )َوَزَكِريَّا إِذ  نَاَدى  نِي فَر   (89تَذَر 

نَا َعلَى قُلُوبِِهم  إِذ  قَاُموا فَقَالُوا   نَلا  َربُّنَا َربُّ )َوَربَط  ُعَو ِملن  ُدونِلِه إِلَهلاً لَقَلد  قُل  ِض لَن  نَلد  َر  السََّماَواِت َواأل 

 (14إِذاً َشَططاً( )سورة الكهف: 

ِض الَِّذي فََطَرُهنَّ َوأَنَا َعلَى ذَِلُكم  ِمَن الشَّلاِهِديَن( )سلورة األنبيلاء:  َربُُّكم  َربُّ ل  )قَاَل بَ   َر  السََّماَواِت َواأل 

56) 

ا يَِصفُوَن( )سورة الصافات:  َرب َِك َرب ِ )ُسب َحاَن   ِة َعمَّ  (180ال ِعزَّ
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 َ ِليَن( َربَُّكم  َوَربَّ )ّللاَّ َوَّ  (126)سورة الصافات:  آبَائُِكُم األ 

ِ َوُهَو  ونَنَا فِي ّللاَّ ِلُصلوَن )  َربُّنَا َوَربُُّكم  قُل  أَتَُحاجُّ ُن لَلهُ ُمخ  َمالُُكم  َونَح  َمالُنَا َولَُكم  أَع  /البقلرة  139َولَنَا أَع 

) 

 َ تَِقيم  )  َرب ِي َوَربُُّكم  إِنَّ ّللاَّ س  بُُدوهُ َهذَا ِصَراط  مُّ  (/آل عمران 51فَاع 

 

  لقو

 َ يَتَّقُلوا ّللاَّ يَّلةً ِضللعَافاً َخلافُوا َعلَللي ِهم  فَل  ِفِهللم  ذُر ِ ََ الَّللِذيَن لَلو  تََرُكللوا ِملن  َخل  ليَخ  لً )َول  َسللِديداً(  َول يَقُولُللوا قَلو 

 (9)سورة النساء: 

ِ يَل  قَاَل قَائِل  )  لتُم  فَلاِعِليَن( ِمن ُهم  ل تَق تُلُوا يُوُسلَف َوأَل قُلوهُ فِلي َغيَابَلِت ال ُجلب  لهُ بَع لُض السَّليَّاَرِة إِن  ُكن  تَِقط 

 (10)سورة يوسف: 

( )سورة الصافات:  قَاَل قَائِل  )   (51ِمن ُهم  إِن ِي َكاَن ِلي قَِرين 

م  قَلالُوا َربُُّكلم  ِمن ُهم  َكم  لَبِث لتُم  قَلالُوا لَبِث نَلا يَو   قَاَل قَائِل  )َوَكذَِلَك بَعَث نَاُهم  ِليَتََساَءلُوا بَي نَُهم    ملاً أَو  بَع لَض يَلو 

 ً َكلى َطعَاملا يَن ُظلر  أَيَُّهلا أَز  لَُم بَِما لَبِث تُم  فَاب عَثُوا أََحَدُكم  بِلَوِرقُِكم  َهلِذِه إِلَلى ال َمِدينَلِة فَل  ق  ِمن لهُ أَع  يَلأ تُِكم  بِلِرز   فَل 

ِعَرنَّ بُِكم  أََحداً( )سورة ا  (19لكهف: َول يَتَلَطَّف  َول يُش 

آِن َول بِالَِّذي بَي َن يََدي ِه َولَلو  تَلَرى إِِذ الظَّلاِلُموَن مَ   ِمَن بَِهذَا ال قُر  لَد )َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَن  نُؤ  قُوفُلوَن ِعن  و 

ِجُع بَع ُضُهم  إِلَى بَع ض   َل يَقُولُ َرب ِِهم  يَر  تَ  ال قَو  ِعفُوا ِللَِّذيَن اس  تُض  ِمنِيَن( الَِّذيَن اس  لتُم  لَُكنَّلا ُملؤ  ل أَن  بَُروا لَلو  ك 

 (31)سورة سبأ: 

بَنِيَن َواتََّخذَ ِمَن ال َمالئَِكِة إِنَاثاً إِنَُّكم    فَاُكم  َربُُّكم  بِال  لً )أَفَأَص   (40َعِظيماً( )سورة اإلسراء:  لَتَقُولُوَن قَو 

تُم بِِه ِمن  خِ  ض  ُ أَنَُّكلم  َسلتَذ ُكُرونَُهنَّ َولَ ُجنَاَح َعلَي ُكم  فِيَما َعرَّ نَنلتُم  فِلي أَنفُِسلُكم  َعِللَم ّللاَّ بَلِة الن َِسلاِء أَو  أَك  ط 

ا إِلَّ أَن  لً َولَِكن لَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّ لَدةَ الن َِكلاحِ َحتَّلى يَب لُلَغ ال ِكتَلاُب أََجلَلهُ  تَقُولُوا قَو  ع ُروفًا َولَ تَع ِزُموا ُعق  مَّ

لَُمو َ َغفُور  َحِليم  ) َواع  لَُموا أَنَّ ّللاَّ ذَُروهُ َواع  َ يَع لَُم َما فِي أَنفُِسُكم  فَاح   /البقرة  (235ا أَنَّ ّللاَّ

َملَع الَّلِذي   ِل فَيَط  َضلع َن بِلال قَو  تُنَّ َكأََحد  ِمَن الن َِساِء إِِن اتَّقَي تُنَّ فَلال تَخ  ِ لَس  بِلِه َمل)يَا نَِساَء النَّبِي  َرض  فِلي قَل 

لً   (32َمع ُروفاً( )سورة األحزاب:  َوقُل َن قَو 

  َ لً )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا ّللاَّ  (70َسِديداً( )سورة األحزاب:  َوقُولُوا قَو 

 

  كون

ُرهُ إِذَا أََراَد َشي ئاً أَن  يَقُوَل لَهُ   (82( )سورة يس: ُكن  فَيَُكونُ )إِنََّما أَم 

ًرا فَِإنَّ قَالَت  رَ  لُُق َما يََشاُء إِذَا قََضى أَم  ُ يَخ  نِي بََشر  قَاَل َكذَِلِك ّللاَّ َسس  ِ أَنَّى يَُكوُن ِلي َولَد  َولَم  يَم  َما يَقُوُل ب 

 /آل عمران (47)  ُكن فَيَُكونُ لَهُ 

ًرا فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ  ِض َوإِذَا قََضى أَم   /البقرة  (117)  فَيَُكونُ  ُكنبَِديُع السََّماَواِت َواألَر 

راً فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ   يِي َويُِميُت فَِإذَا قََضى أَم   (68( )سورة غافر: ُكن  فَيَُكونُ )ُهَو الَِّذي يُح 

راً فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ   ِ أَن  يَتَِّخذَ ِمن  َولَد  ُسب َحانَهُ إِذَا قََضى أَم   (35)سورة مريم:  (ُكن  فَيَُكونُ )َما َكاَن لِِلَّ

ِ َكَمثَِل َءاَدَم َخلَقَهُ ِمن تَُراب  ثُمَّ قَاَل لَهُ   /آل عمران (59)  ُكن فَيَُكونُ إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعنَد ّللاَّ

َم يَقُوُل   ِ َويَو  َض بِال َحق  َر  لُهُ ال َحلقُّ َولَلهُ ال  ُكن  فَيَُكوُن )َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأل  َم يُلن فَُخ قَو  لُك يَلو  ُمل 

وِر َعاِلُم ال غَي ِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو ال َحِكيُم ال َخبِيُر( )سورة األنعام:   (73فِي الصُّ

نَاهُ أَن  نَقُوَل لَهُ   ء  إِذَا أََرد  لُنَا ِلَشي   (40( )سورة النحل: ُكن  فَيَُكونُ )إِنََّما قَو 

 

 ضلل   

َ ل يَغ ِفُر أَن   ِ فَقَلد   )إِنَّ ّللاَّ لِرك  بِلالِلَّ َرَك بِِه َويَغ ِفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمن  يََشاُء َوَملن  يُش  بَِعيلداً(  َضللَّ َضلاللً يُش 

 (116)سورة النساء: 
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َل َعلَى َرُسوِلِه َوال ِكتَاِب   ِ َوَرُسوِلِه َوال ِكتَاِب الَِّذي نَزَّ لُل )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِالِلَّ الَِّذي أَن َزَل ِملن  قَب 

ِخِر فَقَد   ِم اآل  ِ َوَمالئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َوال يَو  فُر  بِالِلَّ  (136بَِعيداً( )سورة النساء:  َضلَّ َضاللَوَمن  يَك 

ِ قَد     (167النساء:  بَِعيداً( )سورة َضلُّوا َضاللً )إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعن  َسبِيِل ّللاَّ

ِرهِ   راً أَن  يَُكوَن لَُهُم ال ِخيََرةُ ِمن  أَم  ُ َوَرُسولُهُ أَم  ِمنَة  إِذَا قََضى ّللاَّ ِمن  َول ُمؤ  م  َوَمن  يَع لِص )َوَما َكاَن ِلُمؤ 

َ َوَرُسولَهُ فَقَد    (36ُمبِيناً( )سورة األحزاب: َضلَّ َضاللً ّللاَّ

لِزَل ِملن  قَب ِللَك يُِريلُدوَن أَن  يَتََحلاَكُموا إِلَلى  )أَلَم  تََر إِلَى الَِّذينَ   لَك َوَملا أُن  ُعُموَن أَنَُّهم  آَمنُوا بَِما أُن ِزَل إِلَي  يَز 

فُُروا بِِه َويُِريُد الشَّي َطاُن أَن    (60بَِعيداً( )سورة النساء:  يُِضلَُّهم  َضاللً الطَّاُغوِت َوقَد  أُِمُروا أَن  يَك 

 

 قوم 

مِ ذ  قَاَل ُموَسى )َوإِ  ِمِه يَا قَو  ِ َعلَي ُكم  إِذ  َجعََل فِيُكم  أَن بِيَاَء َوَجعَلَُكم  ُملُوكاً َوآتَاُكم  َملا لَلم   ِلقَو  اذ ُكُروا نِع َمةَ ّللاَّ

ِت أََحداً ِمَن ال عَالَِميَن( )سورة المائدة:    (20يُؤ 

مِ َوإِذ  قَاَل ُموَسى  ِمِه يَاقَو  لَل فَتُوبُلوا إِلَلى بَلاِرئُِكم  فَلاق تُلُوا أَنفَُسلُكم  إِنَُّكم   ِلقَو  لتُم  أَنفَُسلُكم بِات َِخلاِذُكُم ال ِعج  َظلَم 

ِحيُم )  اُب الرَّ  /البقرة  (54ذَِلُكم  َخي ر  لَُّكم  ِعنَد بَاِرئُِكم  فَتَاَب َعلَي ُكم  إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

مِ  )َوات ُل َعلَي ِهم  نَبَأَ نُوح  إِذ  قَالَ   ِمِه يَا قَلو  ِ  ِلقَو  ِ فَعَلَلى ّللاَّ إِن  َكلاَن َكبُلَر َعلَلي ُكم  َمقَلاِمي َوتَلذ ِكيِري بِآيلاِت ّللاَّ

ةً ثُلمَّ اق ُضلوا إِلَليَّ َول  ُرُكم  َعلَي ُكم  ُغمَّ َرُكم  َوُشَرَكاَءُكم  ثُمَّ ل يَُكن  أَم  ِمعُوا أَم  تُن ِظلُروِن( )سلورة تََوكَّل ُت فَأَج 

 (71يونس: 

للتََحقَّا إِث مللاً فَللآَخَراِن   لَيَللاِن  يَقُوَمللاِن َمقَاَمُهَمللا)فَللِإن  ُعثِللَر َعلَللى أَنَُّهَمللا اس  َو  للتََحقَّ َعلَللي ِهُم األ  ِمللَن الَّللِذيَن اس 

تَللَدي نَا إِنَّللا إِذاً لَِمللَن الظَّللا ِ لََشللَهاَدتُنَا أََحللقُّ ِمللن  َشللَهاَدتِِهَما َوَمللا اع  ِلِميَن( )سللورة المائللدة: فَيُق ِسللَماِن بِللالِلَّ

107) 

 

 نفق  

لِديَُهم   ال ُمنَافِقُوَن َوال ُمنَافِقَاتُ ) َن َعلِن ال َمع لُروِف َويَق بُِضلوَن أَي  بَع ُضُهم  ِمن  بَع ض  يَأ ُمُروَن بِال ُمن َكِر َويَن َهو 

َ فَنَِسيَُهم  إِنَّ ال ُمنَافِِقيَن ُهُم ال فَاِسقُوَن( )سورة ال  (67توبة: نَُسوا ّللاَّ

  ُ ُ َولَُهلم  َعلذَاب   ال ُمنَافِِقيَن َوال ُمنَافِقَاتِ )َوَعَد ّللاَّ لبُُهم  َولَعَلنَُهُم ّللاَّ َوال ُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها ِهلَي َحس 

 (68ُمِقيم ( )سورة التوبة: 

َسلَن َملا َكلانُوا َصلِغيَرةً َول َكبِيلَرةً َول يَق َطعُل يُن ِفقُلوَن نَفَقَلةً )َول   ُ أَح  لِزيَُهُم ّللاَّ وَن َواِديلاً إِلَّ ُكتِلَب لَُهلم  ِليَج 

 (121يَع َملُوَن( )سورة التوبة: 

 

 مثل       

ِ لَ يُلؤ  يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا لَ تُب ِطلُوا َصَدقَاتُِكم بِلال َمن ِ َواألَذَى َكالَّلِذي يُنِفلُق َمالَلهُ ِرئَلاَء النَّلاِس وَ  ِمُن بِلالِلَّ

ِم األَِخِر  لا  فََمثَلُهُ َكَمثَلِ َوال يَو  مَّ ء  م ِ لِدُروَن َعلَلى َشلي  َصف َوان  َعلَي ِه تَُراب  فَأََصلابَهُ َوابِلل  فَتََرَكلهُ َصلل ًدا لَّ يَق 

َم ال َكافِِريَن )  ِدي ال قَو  ُ لَ يَه   /البقرة  (264َكَسبُوا َوّللاَّ

ُ بِنُللوِرِهم  َوتَللَرَكُهم  فِللي ُظلَُمللات  لَّ الَّللذِ  َمللثَلُُهم  َكَمثَلللِ  لَللهُ ذََهللَب ّللاَّ للا أََضللاَءت  َمللا َحو  قََد نَللاًرا فَلَمَّ للتَو  ي اس 

 /البقرة  (17يُب ِصُروَن ) 

 

 بيت 

ِليَاَء َكَمثَِل ال عَن َكبُوِت اتََّخذَت  بَي تاً َوإِنَّ  ِ أَو  َهَن  )َمثَُل الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمن  ُدوِن ّللاَّ ال عَن َكبُلوِت  ال بُيُوِت لَبَي لتُ أَو 

 (41لَو  َكانُوا يَع لَُموَن( )سورة العنكبوت: 

 

 نعم 
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َ لَللم  يَللُك ُمغَي ِللراً  َمللةً أَن عََمَهللا)ذَِلللَك بِللأَنَّ ّللاَّ َ َسللِميع  َعِللليم (  نِع  م  َحتَّللى يُغَي ِللُروا َمللا بِأَن فُِسللِهم  َوأَنَّ ّللاَّ َعلَللى قَللو 

 (53نفال: )سورة األ

 

  خشي

َرهُ ِللئَ  ِجِد ال َحَراِم َوَحي ُث َما ُكنتُم  فََولُّوا ُوُجوَهُكم  َشط  َر ال َمس  َهَك َشط  َت فََول ِ َوج  الَّ يَُكلوَن َوِمن  َحي ُث َخَرج 

ة  إِلَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمن ُهم  فاَلَ  نِيِللنَّاِس َعلَي ُكم  ُحجَّ َشو  ُهم  َواخ  َشو  تَلُدوَن َوألُ  تَخ  تِمَّ نِع َمتِي َعلَي ُكم  َولَعَلَُّكلم  تَه 

 /البقرة  (150) 

 

 ذكر           

ُكم   فُُروِن )  فَاذ ُكُرونِي أَذ ُكر  ُكُروا ِلي َولَ تَك   /البقرة  (152َواش 

 

 صوب            

ِ َوإِنَّا إِلَ  أََصابَت ُهم  ُمِصيبَة  )الَِّذيَن إِذَا   (156ي ِه َراِجعُوَن( )سورة البقرة: قَالُوا إِنَّا لِِلَّ

ئَنَّ فَِإن    ُ َعلَليَّ إِذ  لَلم  أَُكلن  َمعَُهلم  َشلِهيداً( )سلورة  أََصابَت ُكم  ُمِصيبَة  )َوإِنَّ ِمن ُكم  لََمن  لَيُبَط ِ قَاَل قَلد  أَن عَلَم ّللاَّ

 (72النساء: 

للنُِكم  إِذَ   ل  ِمللن ُكم  أَو  )يَللا أَيَُّهللا الَّللِذيَن آَمنُللوا َشللَهاَدةُ بَي  ُت ِحلليَن ال َوِصلليَِّة اث نَللاِن ذََوا َعللد  َمللو  ا َحَضللَر أََحللَدُكُم ال 

ِض  َر  لالِة  فَأََصلابَت ُكم  ُمِصليبَةُ آَخَراِن ِمن  َغي ِرُكم  إِن  أَن تُم  َضَرب تُم  فِي األ  لِد الصَّ بُِسلونَُهَما ِملن  بَع  ِت تَح  ال َملو 

ِ إِِن ار   ثِِمليَن( فَيُق ِسَماِن بِالِلَّ ِ إِنَّا إِذاً لَِملَن اآل  تُُم َشَهاَدةَ ّللاَّ بَى َول نَك  تَِري بِِه ثََمناً َولَو  َكاَن ذَا قُر  تَب تُم  ل نَش 

 (106)سورة المائدة: 

 

 خسر 

َن عَاِم َوآَلُمَرنَّ  ِ َوَمن  يَتَِّخِذ الشَّي َطاَن )َوأَلُِضلَّنَُّهم  َوأَلَُمن ِيَنَُّهم  َوآَلُمَرنَُّهم  فَلَيُبَت ُِكنَّ آذَاَن األ  ُهم  فَلَيُغَي ُِرنَّ َخل َق ّللاَّ

ِ فَقَد   ً َوِلي اً ِمن  ُدوِن ّللاَّ َرانا  (119ُمبِيناً( )سورة النساء:  َخِسَر ُخس 

 

 عهد

ًداأََو ُكلََّما  ِمنُوَن )  َعاَهُدوا َعه  ثَُرُهم  لَ يُؤ  ن ُهم بَل  أَك   لبقرة  (/ا100نَّبَذَهُ فَِريق  م ِ

 

 نبت

لَراَب َوَجلَد  َوأَنبَتََهلا نَبَاتًلافَتَقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُول  َحَسن   َحَسلنًا َوَكفَّلََهلا َزَكِريَّلا ُكلََّملا َدَخلَل َعلَي َهلا َزَكِريَّلا ال ِمح 

ِ إِنَّ  يَُم أَنَّلى لَللِك َهلذَا قَالَلت  ُهلَو ِملن  ِعنللِد ّللاَّ قًلا قَلاَل يَلاَمر  لِر ِحَسللاب  )  ِعنلَدَها ِرز  ُزُق َملن يََشلاُء بِغَي  َ يَلر  ّللاَّ

 /آل عمران (37

 

 صوب 

ِصيبَة  الَِّذيَن إِذَا  ِ َوإِنَّا إِلَي ِه َراِجعُوَن )  أََصابَت ُهم مُّ  /البقرة  (156قَالُوا إِنَّا لِِلَّ

 

 لعن  

بَي ِنَاِت َوال ُهَدى تُُموَن َما أَنَزل نَا ِمَن ال  ُ  إِنَّ الَِّذيَن يَك  ِمن بَع ِد َملا بَيَّنَّلاهُ ِللنَّلاِس فِلي ال ِكتَلاِب أُولَئِلَك يَل عَلنُُهُم ّللاَّ

 /البقرة  (159)  َويَل عَنُُهُم الالَِّعنُونَ 

 

 ميل 
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ُ يُِريُد أَن  يَتُوَب َعلَي ُكم  َويُِريُد الَّلِذيَن يَتَّبِعُلوَن الشَّلَهَواِت أَن   )سلورة النسلاء:  َعِظيملاً( تَِميلُلوا َملي الً )َوّللاَّ

27) 

 

 دخل  

َن َعن هُ نَُكف ِر  َعن ُكم  َسي ِئَاتُِكم   تَنِبُوا َكبَائَِر َما تُن َهو  َخالً )إِن  تَج  ِخل ُكم  ُمد   (31َكِريماً( )سورة النساء:  َونُد 

 

 حبب   

ِ أَنلَداًدا  ِ  يُِحبُّلونَُهم  َكُحلب ِ َوِمَن النَّلاِس َملن يَتَِّخلذُ ِملن ُدوِن ّللاَّ ِ َولَلو  يَلَرى ّللاَّ َّ ِ  َوالَّلِذيَن َءاَمنُلوا أََشلدُّ ُحبًّلا لِل 

َ َشِديُد ال عَذَاِب )  ِ َجِميعًا َوأَنَّ ّللاَّ ةَ لِِلَّ َن ال عَذَاَب أَنَّ ال قُوَّ  /البقرة  (165الَِّذيَن َظلَُموا إِذ  يََرو 

 

 كتب 

تُبُوَن ال ِكتَابَ فََوي ل  ل ِلَِّذيَن  لا  بِأَي ِديِهم   يَك  مَّ تَُروا بِلِه ثََمنًلا قَِلليالً فََوي لل  لَُّهلم م ِ ِ ِليَش  ثُمَّ يَقُولُوَن َهذَا ِمن  ِعنِد ّللاَّ

ِسبُوَن )  ا يَك  مَّ  /البقرة  (79َكتَبَت  أَي ِديِهم  َوَوي ل  لَُّهم م ِ

ق  ل َِما َمعَُهلم  نَبَلذَ فَ  ِ ُمَصد ِ ن  ِعنِد ّللاَّ ا َجاَءُهم  َرُسول  م ِ لَن الَّلِذيَن أُوتُلوا َولَمَّ ِ َوَراَء  ال ِكتَلاَب ِكتَلابَ ِريلق  م ِ ّللاَّ

 /البقرة  (101ُظُهوِرِهم  َكأَنَُّهم  لَ يَع لَُموَن ) 

 

 دعو            

َوةَ اللدَّاعِ َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعن ِي فَِإن ِي قَِريب  أُِجيُب  لتَِجيبُوا ِللي َول يُ  َدع  ِمنُلوا بِلي لَعَلَُّهلم  إِذَا َدَعلاِن فَل يَس  ؤ 

ُشُدوَن )   /البقرة  (186يَر 

 قتل            

ِفت نَلةُ أََشلدُّ ِملَن ال قَت لِل َولَ تُ  َرُجلوُكم  َوال  لن  َحي لُث أَخ  ِرُجوُهم م ِ قَلاتِلُوُهم  ِعنلَد َواق تُلُوُهم  َحي ُث ثَِقف تُُموُهم  َوأَخ 

ِجِد ال َحَراِم َحتَّى يُقَاتِلُوُكم    /البقرة  (191َكذَِلَك َجَزاُء ال َكافِِريَن )  قَاتَلُوُكم  فَاق تُلُوُهم  فِيِه فَِإن  ال َمس 

 

 حرم            

ِر  ُر ال َحَراُم بِالشَّه  تَلَدى  ال َحَراِم َوال ُحُرَماتُ الشَّه  لِه بِِمث لِل َملا اع  تَلُدوا َعلَي  تَلَدى َعلَلي ُكم  فَاع  قَِصاص  فََمِن اع 

َ َمَع ال ُمتَِّقيَن ) َعلَي ُكم  وَ  لَُموا أَنَّ ّللاَّ َ َواع   /البقرة  (194اتَّقُوا ّللاَّ

 

 وقي            

اِد  ُدوا فَِإنَّ َخي َر الزَّ ُ َوتََزوَّ هُ ّللاَّ بَلاِب )  التَّق َوى َواتَّقُونِ َوَما تَف عَلُوا ِمن  َخي ر  يَع لَم  /البقلرة  197يَلاأُوِلي األَل 

) 

 َ لِه لِ َواذ ُكُروا ّللاَّ َر فَلالَ إِث لَم َعلَي  َمي ِن فاَلَ إِث َم َعلَي ِه َوَمن تَلأَخَّ َل فِي يَو  ع ُدوَدات  فََمن تَعَجَّ اتَّقَلى َملِن  فِي أَيَّام  مَّ

َشُروَن )  َواتَّقُوا لَُموا أَنَُّكم  إِلَي ِه تُح  َ َواع   /البقرة  (203ّللاَّ

 

 ولد 

لَ  ِضللع َن أَو  قُُهللنَّ َوال َواِلللَداُت يُر  لُللوِد لَللهُ ِرز  َضللاَعةَ َوَعلَللى ال َمو  لَي ِن َكللاِملَي ِن ِلَمللن  أََراَد أَن يُللتِمَّ الرَّ َدُهللنَّ َحللو 

للعََها لَ تَُضللارَّ  للَوتُُهنَّ بِللال َمع ُروِف لَ تَُكلَّللُف نَف للس  إِلَّ ُوس  لُللود  لَّللهُ بَِولَللِدِه َوَعلَللى  َواِلللَدة  بَِولَللِدَهاَوِكس  َولَ َمو 

ن ُهَمللا َوتََشللاُور  فَللالَ ُجنَللاَح َعلَي ِهَمللا َوإِن  أََردتُّللا للَواِرِث ِمث للُل ذَِلللَك فَللِإن  أََراَدا فَِصللالً َعللن تَللَراض  م ِ م  أَن ل 

َ َوا لتُم بِلال َمع ُروِف َواتَّقُلوا ّللاَّ لا َءاتَي  تُم مَّ لََدُكم  فاَلَ ُجنَاَح َعلَلي ُكم  إِذَا َسللَّم  ِضعُوا أَو  تَر  َ بَِملا تَس  لَُملوا أَنَّ ّللاَّ ع 

 /البقرة  (233تَع َملُوَن بَِصير  ) 
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 صلو      

لََواِت َوالصَّالَِة َحافُِظوا َعلَى  ِ قَانِتِيَن ) الصَّ  /البقرة  (238ال ُوس َطى َوقُوُموا لِِلَّ

 

 موت   

يَة  َوِهَي َخاِويَة  َعلَى ُعُروِشَها قَالَ  ُ بَع َد  أَو  َكالَِّذي َمرَّ َعلَى قَر  يِ َهِذِه ّللاَّ تَِهلا فَأََماتَلهُ أَنَّى يُح  ُ ِمائَلةَ  َمو  ّللاَّ

م  قَلاَل بَلل لَّبِث لَت ِمائَلةَ َعلام  فَلانُظر   ًملا أَو  بَع لَض يَلو  إِلَلى َطعَاِملَك  َعام  ثُمَّ بَعَثَهُ قَلاَل َكلم  لَبِث لَت قَلاَل لَبِث لُت يَو 

للَف نُنِشللُزَها ثُللمَّ َوَشللَرابَِك لَللم  يَتََسللنَّه  َوانُظللر   عَلَللَك َءايَللةً ل ِلنَّللاِس َوانُظللر  إِلَللى ال ِعَظللاِم َكي  إِلَللى ِحَمللاِرَك َوِلنَج 

ء  قَِدير  )  َ َعلَى ُكل ِ َشي  لَُم أَنَّ ّللاَّ ا تَبَيََّن لَهُ قَاَل أَع  ًما فَلَمَّ ُسوَها لَح   /البقرة  (259نَك 

 

 ربو          

 ُ َحُق ّللاَّ بَوايَم  بِي الر ِ ُ لَ يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّار  أَثِيم  )  َويُر  َدقَاِت َوّللاَّ  /البقرة  (276الصَّ

 

 قنطر           

بَنِلليَن  للِل  َوال قَنَللاِطيِر ال ُمقَنَطللَرةِ ُزي ِللَن ِللنَّللاِس ُحللبُّ الشَّللَهَواِت ِمللَن الن َِسللاِء َوال  للِة َوال َخي  ِمللَن الللذََّهِب َوال ِفضَّ

َمِة وَ  ُن ال َمئَاِب ) ال ُمَسوَّ ُ ِعنَدهُ ُحس  ن يَا َوّللاَّ ِث ذَِلَك َمتَاُع ال َحيَاِة الدُّ  /آل عمران (14األَن عَاِم َوال َحر 

 

 ملك            

ن تََشاُء َوتُِعلزُّ َملن تََشلاُء َوتُلذِ  َماِلَك ال ُمل كِ قُِل اللَُّهمَّ  ُمل َك ِممَّ تِي ال ُمل َك َمن تََشاُء َوتَنِزُع ال  لُّ َملن تََشلاُء تُؤ 

ء  قَِدير  )   /آل عمران (26بِيَِدَك ال َخي ُر إِنََّك َعلَى ُكل ِ َشي 

) 

 

 ضعف            

بَوا  َضاَعفَةً يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا لَ تَأ ُكلُوا الر ِ عَافًا مُّ َ لَعَلَُّكم  تُف ِلُحوَن )  أَض   /آل عمران (130َواتَّقُوا ّللاَّ

 

        غمم     

َراُكم  فَأَثَلابَُكم   ُعوُكم  فِي أُخ  ُسوُل يَد  ِعُدوَن َول تَل ُووَن َعلَى أََحد  َوالرَّ لاً بِغَلم   )إِذ  تُص  َزنُلوا َعلَلى  َغم  ِلَكلي ال تَح 

ُ َخبِير  بَِما تَع َملُوَن( )سورة آل عمران:   (153َما فَاتَُكم  َول َما أََصابَُكم  َوّللاَّ

 

    صوب         

ا  ء   أََصابَت ُكم  ُمِصيبَة  )أََولَمَّ َ َعلَلى ُكلل ِ َشلي  لِد أَن فُِسلُكم  إِنَّ ّللاَّ قَد  أََصب تُم  ِمث لَي َها قُل تُم  أَنَّى َهذَا قُل  ُهَو ِملن  ِعن 

( )سورة آل عمران:   (165قَِدير 

 

 خوف            

ِليَللا ُف أَو  ِ ِمنِيَن( )سللورة آل عمللران:  تََخللافُوُهم  َوَخللافُونِ َءهُ فَللال )إِنََّمللا ذَِلُكللُم الشَّللي َطاُن يَُخللو  للتُم  ُمللؤ  إِن  ُكن 

175) 

 

 ندو            

ِفر  لَنَلا ذُنُوبَنَلا َوَكف ِلر  َعنَّلا َسلي ِئَ  ُمنَاِدياً يُنَاِدي)َربَّنَا إِنَّنَا َسِمع نَا  ِيَماِن أَن  آِمنُوا بَِرب ُِكم  فَآَمنَّا َربَّنَا فَاغ  اتِنَا ِلْل 

َب َراِر( )سورة آل عمران:   (193َوتََوفَّنَا َمَع األ 
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 صبر            

بُِروا َوَصابُِروا)يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  َ لَعَلَُّكم  تُف ِلُحوَن( )سورة آل عمران:  اص   (200َوَرابُِطوا َواتَّقُوا ّللاَّ

 

 وصي            

لدِ  ُ فِي أَو  َق اث نَتَلي ِن فَلَُهلنَّ ثُلُثَلا َملا تَلَرَك َوإِن  )يُوِصيُكُم ّللاَّ ُن ثَيَي ِن فَلِإن  ُكلنَّ نَِسلاًء فَلو  ُكم  ِللذََّكِر ِمث ُل َحظ ِ األ 

ا تَلَرَك إِن  َكلاَن لَلهُ َولَلد  فَل ُف َوأِلَبََوي ِه ِلُكل ِ َواِحد  ِمن ُهَما السُُّدُس ِممَّ يَُكلن  لَلهُ  ِإن  لَلم  َكانَت  َواِحَدةً فَلََها الن ِص 

لِد  لِه السُّلُدُس ِملن  بَع  لَوة  فأَِلُم ِ ِه الثُّلُُث فَلِإن  َكلاَن لَلهُ إِخ  بَِهلا أَو  َدي لن   َوِصليَّة  يُوِصليَولَد  َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فأَِلُم ِ

 ِ للَرُب لَُكللم  نَف عللاً فَِريَضللةً ِمللَن ّللاَّ ُروَن أَيُُّهللم  أَق  نَللاُؤُكم  ل تَللد  َ َكللاَن َعِليمللاً َحِكيمللاً( )سللورة  آبَللاُؤُكم  َوأَب  إِنَّ ّللاَّ

 (11النساء: 

 

 ظلل            

َن َهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَ  تَِها األ  ِري ِمن  تَح  ِخلُُهم  َجنَّات  تَج  اِلَحاِت َسنُد  بَداً لَُهم  فِيَها )َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِخلُُهم   َرة  َونُد  َواج  ُمَطهَّ  (57( )سورة النساء: ِظالًّ َظِليالً  أَز 

 

 سلم            

لا لنَُهم  ثُلمَّ ل يَِجلُدوا فِلي أَن فُِسلِهم  َحَرجلاً ِممَّ ُملوَك فِيَملا َشلَجَر بَي  ِمنُلوَن َحتَّلى يَُحك ِ قََضلي َت  )فاَل َوَرب ِلَك ل يُؤ 

 ً ِليما  (65( )سورة النساء: َويَُسل ُِموا تَس 

 

 صلح            

لِلَحا  )َوإِنِ  َراضلاً فَلال ُجنَلاَح َعلَيِهَملا أَن  يُص  َرأَة  َخافَت  ِمن  بَع ِلَها نُُشوزاً أَو  إِع  لل حُ  بَي نَُهَملاام   ُصلل حاً َوالصُّ

َ َكلاَن بَِملا تَع َملُلوَن َخبِيلراً( )سلور َّقُوا فَِإنَّ ّللاَّ ِسنُوا َوتَت َن فُُس الشُّحَّ َوإِن  تُح  ِضَرِت األ  ة النسلاء: َخي ر  َوأُح 

128) 

 

 صلو            

لِلَحتَُهم  فَلِإذَ  َت لَُهُم الصَّالةَ فَل تَقُم  َطائِفَة  ِمن ُهم  َمعََك َول يَأ ُخلذُوا أَس  ا َسلَجُدوا فَل يَُكونُلوا )َوإِذَا ُكن َت فِيِهم  فَأَقَم 

َرى لَم   ِلَحتَُهم  َودَّ الَّلِذيَن َكفَلُروا  يَُصلُّوا فَل يَُصلُّواِمن  َوَرائُِكم  َول تَأ ِت َطائِفَة  أُخ  َمعََك َول يَأ ُخذُوا ِحذ َرُهم  َوأَس 

تِعَتُِكم  فَيَِميلُوَن َعلَي ُكم  َمي لَةً َواِحلَدةً َول ُجنَلاَح َعلَلي ُكم  إِن   ِلَحتُِكم  َوأَم  َكلاَن بُِكلم  أَذًى ِملن   لَو  تَغ فُلُوَن َعن  أَس 

َضى أَ  َ أََعلدَّ ِلل َكلافِِريَن َعلذَاباً ُمِهينلاً( )سلورة َمَطر  أَو  ُكن تُم  َمر  لِلَحتَُكم  َوُخلذُوا ِحلذ َرُكم  إِنَّ ّللاَّ ن  تََضعُوا أَس 

 (102النساء: 

 

 خشي            

ِ بِلِه َوال ُمن َخنِقَل لُم ال ِخن ِزيلِر َوَملا أُِهللَّ ِلغَي لِر ّللاَّ ُم َولَح  َمت  َعلَلي ُكُم ال َمي تَلةُ َواللدَّ يَلةُ )ُحر ِ قُلوذَةُ َوال ُمتََرد ِ ةُ َوال َمو 

لمِ  َز  تَق ِسُموا بِاأل  َم  َوالنَِّطيَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع إِلَّ َما ذَكَّي تُم  َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَن  تَس  يَلو  لق  ال  ذَِلُكم  فِس 

ُهم  َواخ  يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروا ِمن  ِديلنُِكم  فَلال  َشلو  نِ تَخ  لُت َعلَلي ُكم  نِع َمتِلي  َشلو  َمل لُت لَُكلم  ِديلنَُكم  َوأَت َمم  َم أَك  يَلو  ال 

َ َغفُلور  َرِحليم   لَر ُمتََجلانِف  إِلث لم  فَلِإنَّ ّللاَّ َمَصة  َغي  ُطرَّ فِي َمخ  س الَم ِديناً فََمِن اض  ِ ( )سلورة َوَرِضيُت لَُكُم اإل 

 (3المائدة: 

 

 قرب            

ِ إِذ  )َوات ُل َعلَي   ً ِهم  نَبَأَ اب نَي  آَدَم بِال َحق  بَانا بَا قُر  َخِر قَاَل أَلَق تُلَنََّك قَاَل  قَرَّ فَتُقُب َِل ِمن  أََحِدِهَما َولَم  يُتَقَبَّل  ِمَن اآل 

ُ ِمَن ال ُمتَِّقيَن( )سورة المائدة:   (27إِنََّما يَتَقَبَُّل ّللاَّ
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 ءثم            

لَحاِب النَّلاِر َوذَِللَك َجلَزاُء الظَّلاِلِميَن( )سلورة المائلدة:  بِإث ِمي َوإِث ِملكَ تَبُوَء  )إِن ِي أُِريُد أَن   فَتَُكلوَن ِملن  أَص 

29) 

 

 حكم            

لِرض  َعلن ُهم  َوإِن  تُع لِرض  َعل لنَُهم  أَو  أَع  ُكم  بَي  ِت فَِإن  َجاُءوَك فَاح  اُعوَن ِلل َكِذِب أَكَّالُوَن ِللسُّح  ن ُهم  فَلَلن  )َسمَّ

وَك َشي ئاً َوإِن   ُكم  يَُضرُّ َت فَاح  َ يُِحبُّ ال ُمق ِسِطيَن( )سورة المائدة:  َحَكم  ِط إِنَّ ّللاَّ  (42بَي نَُهم  بِال ِقس 

 

 

 غلل            

 ِ لِديِهم  َولُِعنُلوا بَِملا قَلالُوا بَللل  يَل َمغ لُولَلة  ُغلَّللت  )َوقَالَلِت ال يَُهلوُد يَلُد ّللاَّ َداهُ َمب ُسلوَطتَاِن يُن ِفلُق َكي لَف يََشللاُء أَي 

لنَُهُم ال عَلَداَوةَ  نَلا بَي  ِم َولَيَِزيَدنَّ َكثِيراً ِمن ُهم  َما أُن ِزَل إِلَي َك ِملن  َرب ِلَك ُطغ يَانلاً َوُكف لراً َوأَل قَي   َوال بَغ َضلاَء إِلَلى يَلو 

ِب أَط   قَللُدوا نَللاراً ِلل َحللر  ُ ل يُِحللبُّ ال ُمف ِسللِديَن( ال ِقيَاَمللِة ُكلََّمللا أَو  ِض فََسللاداً َوّللاَّ َر  َن فِللي األ  للعَو  ُ َويَس  فَأََهللا ّللاَّ

 (64)سورة المائدة: 

 

 ثلث            

 َ ل ثَاِلُث ثاَلثَة  )لَقَد  َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ ّللاَّ ا يَقُولُلوَن لَيََمسَّلنَّ َوَما ِمن  إِلَه  إِلَّ إِلَه  َواِحلد  َوإِن  لَلم  يَن تَُهلوا َعمَّ

 (73الَِّذيَن َكفَُروا ِمن ُهم  َعذَاب  أَِليم ( )سورة المائدة: 

 

 علم            

 ِ َي إِلََهي ِن ِمن  ُدوِن ّللاَّ يََم أَأَن َت قُل َت ِللنَّاِس اتَِّخذُونِي َوأُم ِ ُ يَا ِعيَسى اب َن َمر    قَلاَل ُسلب َحانََك َملا)َوإِذ  قَاَل ّللاَّ

تَهُ تَع لَمُ يَُكوُن ِلي أَن  أَقُوَل َما لَي َس ِلي بَِحق   إِن  ُكن ُت قُل تُهُ فَقَد   لَُم َملا فِلي نَف ِسلَك  َعِلم  َما فِي نَف ِسي َول أَع 

ُم ال غُيُوِب( )سورة المائدة:   (116إِنََّك أَن َت َعالَّ

 

 صدق            

ُم يَن فَُع  ُ َهذَا يَو  قُُهم  ال)قَاَل ّللاَّ اِدقِيَن ِصد  َن َهاُر َخاِلِديَن فِيَهلا أَبَلداً َرِضلَي  صَّ تَِها األ  ِري ِمن  تَح  لَُهم  َجنَّات  تَج 

ُز ال عَِظيُم( )سورة المائدة:  ُ َعن ُهم  َوَرُضوا َعن هُ ذَِلَك ال فَو   (119ّللاَّ

 

 ءجل            

تَُروَن( )سورة األنعام:  َجالً َوأََجل  أَ )ُهَو الَِّذي َخلَقَُكم  ِمن  ِطين  ثُمَّ قََضى  ًى ِعن َدهُ ثُمَّ أَن تُم  تَم   (2ُمَسم 

 

 طير            

ِض َول  َر  ء  ثُلمَّ  َطائِر  يَِطيرُ )َوَما ِمن  َدابَّة  فِي األ  نَلا فِلي ال ِكتَلاِب ِملن  َشلي  ط  ثَالُُكم  َما فَرَّ بَِجنَاَحي ِه إِلَّ أَُمم  أَم 

َشُروَن( )سورة األنعام: إِلَى َرب ِهِ   (38م  يُح 

 

 رسل            

َسلِلينَ )َوَما  ِسُل ال ُمر  َزنُلوَن(  نُر  ف  َعلَلي ِهم  َول ُهلم  يَح  للََح فَلال َخلو  لِذِريَن فََملن  آَملَن َوأَص  لِريَن َوُمن  إِلَّ ُمبَش ِ

 (48)سورة األنعام: 
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 وجه            

ِهليَ )إِن ِي  ُت َوج  ه  لِرِكيَن( )سلورة األنعلام: ِللَّلذِ  َوجَّ َض َحنِيفلاً َوَملا أَنَلا ِملَن ال ُمش  َر  ي فََطلَر السَّلَماَواِت َواأل 

79) 

 

 بنو            

ِ ُشَرَكاَء ال ِجنَّ َوَخلَقَُهم  َوَخَرقُوا لَهُ  لا يَِصلفُوَن( بَنِليَن َوبَنَلات  )َوَجعَلُوا لِِلَّ لم  ُسلب َحانَهُ َوتَعَلالَى َعمَّ لِر ِعل   بِغَي 

 (100)سورة األنعام: 

 

 طعم            

ملاً َعلَلى  عَُملهُ )قُل  ل أَِجُد فِي َملا أُوِحلَي إِلَليَّ ُمَحرَّ لَم  َطلاِعم  يَط  لفُوحاً أَو  لَح  إِلَّ أَن  يَُكلوَن َمي تَلةً أَو  َدملاً َمس 

ل ِ بِلِه فََملِن اض  قاً أُِهللَّ ِلغَي لِر ّللاَّ س  أَو  فِس  لَر بَلاغ  َول َعلاد  فَلِإنَّ َربَّلَك َغفُلور  َرِحليم ( ِخن ِزير  فَِإنَّهُ ِرج  ُطرَّ َغي 

 (145)سورة األنعام: 

 

 ءذن            

تُم  َملا َوَعل نَا َما َوَعَدنَا َربُّنَا َحق اً فََهلل  َوَجلد  َحاَب النَّاِر أَن  قَد  َوَجد  َحاُب ال َجنَِّة أَص  َد َربُُّكلم  َحق لاً )َونَاَدى أَص 

ن  عَم  قَالُوا نَ  ِ َعلَى الظَّاِلِميَن( )سورة األعراف:  فَأَذََّن ُمَؤذ ِ  (44بَي نَُهم  أَن  لَع نَةُ ّللاَّ

 

 شفع            

َم يَأ تِي تَأ ِويلُهُ يَقُوُل الَِّذيَن نَُسوهُ ِمن  قَب ُل قَلد  َجلاَءت  ُرُسلُل َرب ِ  فََهلل   نَلا بِلال َحق ِ )َهل  يَن ُظُروَن إِلَّ تَأ ِويلَهُ يَو 

فَعُوالَنَا ِمن   لَنَا أَو  نَُردُّ فَنَع َمَل َغي َر الَِّذي ُكنَّا نَع َمُل قَد  َخِسُروا أَن فَُسُهم  َوَضلَّ َعن ُهم  َما َكلانُوا  ُشفَعَاَء فَيَش 

 (53يَف تَُروَن( )سورة األعراف: 

 

 سمى            

س  َوَغَضب  أَتَُجاِدلُونَنِي فِي )قَاَل قَد  َوقََع َعلَي ُكم  ِمن  َرب ُِكم  رِ  ي تُُموَهاج  َماء  َسلمَّ َل  أَس  لتُم  َوآبَلاُؤُكم  َملا نَلزَّ أَن 

ُ بَِها ِمن  ُسل َطان  فَان تَِظُروا إِن ِي َمعَُكم  ِمَن ال ُمن تَِظِريَن( )سورة األعراف:   (71ّللاَّ

 

 مكر

للَل أَن  آذََن لَ   للتُم  بِللِه قَب  ُن آَمن  َعللو  تُُمللوهُ ُكللم  إِنَّ َهللذَا )قَللاَل فِر  للر  َمَكر  لََهللا  لََمك  ِرُجللوا ِمن َهللا أَه  فِللي ال َمِدينَللِة ِلتُخ 

َف تَع لَُموَن( )سورة األعراف:   (123فََسو 

 

 عذب            

ِلُكُهللم  أَو   ُ ُمه  مللاً ّللاَّ للة  ِمللن ُهم  ِلللَم تَِعُظللوَن قَو  ً )َوإِذ  قَالَللت  أُمَّ بُُهم  َعللذَابا للِذَرةً إِلَللى َرب ُِكللم  َشللدِ  ُمعَللذ ِ يداً قَللالُوا َمع 

 (164َولَعَلَُّهم  يَتَّقُوَن( )سورة األعراف: 

للُد ِمللن ُكم  فَللِإن ِي   فُللر  بَع  لَُهللا َعلَللي ُكم  فََمللن  يَك  ُ إِن ِللي ُمنَز ِ ً )قَللاَل ّللاَّ بُللهُ َعللذَابا بُللهُ أََحللداً ِمللَن ال عَللالَِميَن(  أَُعذ ِ ل أَُعذ ِ

 (115)سورة المائدة: 

ا الَِّذيَن َكفَُروا  بُُهم  َعذَابًافَأَمَّ ن نَّاِصِريَن )  فَأَُعذ ِ ن يَا َواألَِخَرِة َوَما لَُهم م ِ  /آل عمران56َشِديًدا فِي الدُّ

لا الَّل  لِلِه َوأَمَّ لاِلَحاِت فَيُلَوف ِيِهم  أُُجلوَرُهم  َويَِزيلُدُهم  ِملن  فَض  ا الَّلِذيَن آَمنُلوا َوَعِملُلوا الصَّ لتَن َكفُوا )فَأَمَّ ِذيَن اس 

بَُروا  تَك  ً َواس  بُُهم  َعذَابا ِ َوِلي اً َول نَِصيراً( )سورة النساء:  فَيُعَذ ِ  (173أَِليماً َول يَِجُدوَن لَُهم  ِمن  ُدوِن ّللاَّ

ً )إِل  تَن ِفُروا   ب ُكم  َعلذَابا وهُ  يُعَذ ِ لَرُكم  َول تَُضلرُّ ملاً َغي  لتَب ِدل  قَو  ( أَِليملاً َويَس  ء  قَلِدير  ُ َعلَلى ُكلل ِ َشلي  َشلي ئاً َوّللاَّ

 (39)سورة التوبة: 
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ِم ال ِقيَاَمللِة أَو    للَل يَللو  ِلُكوَهللا قَب  للُن ُمه  يَللة  إِلَّ نَح  ً )َوإِن  ِمللن  قَر  بُوَها َعللذَابا َشللِديداً َكللاَن ذَِلللَك فِللي ال ِكتَللاِب  ُمعَللذ ِ

ُطوراً( )سورة اإلسراء:   (58َمس 

 

 مثل            

ِض َواتَّبََع َهَواهُ )وَ  َر  لََد إِلَى األ  ِمل  َعلَي ِه يَل َهلث  أَو   فََمثَلُهُ َكَمثَلِ لَو  ِشئ نَا لََرفَع نَاهُ بَِها َولَِكنَّهُ أَخ  ال َكل ِب إِن  تَح 

ِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآياتِنَا فَاق ُصِص ال قََصَص لَعَ  هُ يَل َهث  ذَِلَك َمثَُل ال قَو  لَُّهم  يَتَفَكَُّروَن( )سورة األعلراف: تَت ُرك 

176) 

 

 قصص            

ِض َواتَّبََع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل ال َكل ِب إِن   َر  لََد إِلَى األ  ِمل  َعلَي ِه يَل َهلث  أَو  )َولَو  ِشئ نَا لََرفَع نَاهُ بَِها َولَِكنَّهُ أَخ   تَح 

هُ يَل َهث  ذَِلَك َمثَُل ال   ِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآياتِنَا تَت ُرك  لَعَلَُّهم  يَتَفَكَُّروَن( )سورة األعلراف:  فَاق ُصِص ال قََصصَ قَو 

176) 

 

 حمل            

لا تَغَشَّلاَها  لُكَن إِلَي َهلا فَلَمَّ َجَهلا ِليَس  لالً )ُهَو الَِّذي َخلَقَُكم  ِمن  نَف س  َواِحَدة  َوَجعََل ِمن َهلا َزو  َخِفيفلاً  َحَملَلت  َحم 

َ َربَُّهَملا لَلئِن  آتَي تَنَلا َصلاِلحاً لَنَُكلونَنَّ ِملَن الشَّلاِكِريَن( )سلو لا أَث قَلَلت  َدَعلَوا ّللاَّ ت  بِِه فَلَمَّ رة األعلراف: فََمرَّ

189) 

 

 قرء            

آنُ )َوإِذَا  َحُموَن( )سو قُِرَئ ال قُر  تَِمعُوا لَهُ َوأَن ِصتُوا لَعَلَُّكم  تُر   (204رة األعراف: فَاس 

 

 حقق            

َكِة تَُكلوُن لَُكلم   َدى الطَّائِفَتَي ِن أَنََّها لَُكم  َوتََودُّوَن أَنَّ َغي َر ذَاِت الشَّو  ُ إِح  ُ أَن  )َوإِذ  يَِعُدُكُم ّللاَّ يُِحلقَّ  َويُِريلُد ّللاَّ

 (7ألنفال: بَِكِلَماتِِه َويَق َطَع َدابَِر ال َكافِِريَن( )سورة ا ال َحقَّ 

 

 قلل            

يُنُِكم   ِ  قَِليالً َويُقَل ِلُُكم  )َوإِذ  يُِريُكُموُهم  إِِذ ال تَقَي تُم  فِي أَع  لراً َكلاَن َمف عُلولً َوإِلَلى ّللاَّ ُ أَم  يُنِِهم  ِليَق ِضَي ّللاَّ فِي أَع 

ُُموُر( )سورة األنفال:  َجُع األ   (44تُر 

  25595دين            

ُ َوَرُسلولُهُ َول )قَاتِ  َم ّللاَّ ُملوَن َملا َحلرَّ ِخلِر َول يَُحر ِ ِم اآل  ِ َول بِلال يَو  ِمنُلوَن بِلالِلَّ  يَلِدينُوَن ِديلنَ لُوا الَِّذيَن ل يُؤ 

يَةَ َعن  يَد  َوُهم  َصاِغُروَن( )سورة التوبة:  ِ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا ال ِكتَاَب َحتَّى يُع ُطوا ال ِجز   (29ال َحق 

 

 رسل            

َسَل َرُسولَهُ )ُهَو الَِّذي  لِرُكوَن( )سلورة  أَر  لِه َولَلو  َكلِرَه ال ُمش  يِن ُكل ِ ِهلَرهُ َعلَلى اللد ِ ِ ِليُظ  بِال ُهَدى َوِديِن ال َحلق 

 (33التوبة: 

 

 ثني            

َرَجهُ الَِّذيَن َكفَلُرو ُ إِذ  أَخ  إِذ  ُهَملا فِلي ال غَلاِر إِذ  يَقُلوُل ِلَصلاِحبِِه ل ثَلانَِي اث نَلي ِن ا )إِل  تَن ُصُروهُ فَقَد  نََصَرهُ ّللاَّ

َهلا َوَجعَلَل َكِلَملةَ  ُ َسِكينَتَهُ َعلَي ِه َوأَيَّلَدهُ بُِجنُلود  لَلم  تََرو  َ َمعَنَا فَأَن َزَل ّللاَّ َزن  إِنَّ ّللاَّ الَّلِذيَن َكفَلُروا السُّلف لَى  تَح 

ِ ِهَي ال عُ  ُ َعِزيز  َحِكيم ( )سورة التوبة: َوَكِلَمةُ ّللاَّ  (40ل يَا َوّللاَّ
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 صوب            

ُهم  َوإِن   ا َوُهلم  فَِرُحلوَن(  تُِصب َك ُمِصيبَة  )إِن  تُِصب َك َحَسنَة  تَُسؤ  لُل َويَتََولَّلو  َرنَلا ِملن  قَب  يَقُولُوا قَد  أََخلذ نَا أَم 

 (50)سورة التوبة: 

 

 كفر            

ِلفُونَ  ِ َما قَالُوا َولَقَد  قَالُوا َكِلَمةَ  )يَح  وا بَِما لَم  يَنَالُوا َوَملا نَقَُملوا إِل   ال ُكف ِر َوَكفَُروابِالِلَّ بَع َد إِس الِمِهم  َوَهمُّ

ا يُعَلذ ِ  ِلِه فَلِإن  يَتُوبُلوا يَلُك َخي لراً لَُهلم  َوإِن  يَتََولَّلو  ُ َوَرُسولُهُ ِمن  فَض  نَاُهُم ّللاَّ ُ َعلذَاباً أَِليملاً فِلي أَن  أَغ  ب ُهُم ّللاَّ

( )سورة التوبة:  ِض ِمن  َوِلي   َول نَِصير  َر  ِخَرِة َوَما لَُهم  فِي األ  ن يَا َواآل   (74الدُّ

 

 قتل            

للَوالَُهم  بِللأَنَّ لَُهللُم ال َجنَّللةَ يُقَللا ِمنِيَن أَن فَُسللُهم  َوأَم  ُمللؤ  للتََرى ِمللَن ال  َ اش  ِ )إِنَّ ّللاَّ فَيَق تُلُللوَن تِلُوَن فِللي َسللبِيِل ّللاَّ

تَب ِشلُروا بِ  َويُق تَلُونَ  ِ فَاس  لِدِه ِملَن ّللاَّ فَلى بِعَه  آِن َوَمن  أَو  ن ِجيِل َوال قُر  ِ َراِة َواإل  داً َعلَي ِه َحق اً فِي التَّو  بَلي ِعُكُم َوع 

ُز ال عَِظيُم( )س  (111ورة التوبة: الَِّذي بَايَع تُم  بِِه َوذَِلَك ُهَو ال فَو 

 

 وعد            

تِغ فَاُر إِب َراِهيَم أِلبِيِه إِلَّ َعلن   ِعلَدة  َوَعلَدَها)َوَما َكاَن اس  أَ ِمن لهُ إِنَّ  َمو  ِ تَبَلرَّ لا تَبَليََّن لَلهُ أَنَّلهُ َعلُدو  لِِلَّ إِيَّلاهُ فَلَمَّ

اه  َحِليم ( )سورة التوبة:   (114إِب َراِهيَم أَلَوَّ

 

        وطء     

َغبُلوا  ِ َول يَر  َراِب أَن  يَتََخلَّفُوا َعن  َرُسلوِل ّللاَّ َع  لَُهم  ِمَن األ  ِل ال َمِدينَِة َوَمن  َحو  بِأَن فُِسلِهم  َعلن  )َما َكاَن أِلَه 

ِ َول  َمَصة  فِي َسبِيِل ّللاَّ ً نَف ِسِه ذَِلَك بِأَنَُّهم  ل يُِصيبُُهم  َظَمأ  َول نََصب  َول َمخ  ِطئلا يُِغليُظ ال ُكفَّلاَر  يََطلأُوَن َمو 

ِسنِيَن( َر ال ُمح  َ ل يُِضيُع أَج  )سورة التوبلة:  َول يَنَالُوَن ِمن  َعُدو   نَي الً إِلَّ ُكتَِب لَُهم  بِِه َعَمل  َصاِلح  إِنَّ ّللاَّ

120) 

 

 حسن            

للنَى)ِللَّللِذيَن  َسللنُوا ال ُحس  للَحاُب ال َجنَّللِة ُهللم  فِيَهللا َوِزيَللاَدة  َول يَر   أَح  َهللُق ُوُجللوَهُهم  قَتَللر  َول ِذلَّللة  أُولَئِللَك أَص 

 (26َخاِلُدوَن( )سورة يونس: 

 حقق            

لِدي إِلَلى  ِ أَفََملن  يَه  لِدي ِلل َحلق  ُ يَه  ِ قُلِل ّللاَّ ِدي إِلَى ال َحلق  ِ أََحلقُّ )قُل  َهل  ِمن  ُشَرَكائُِكم  َمن  يَه  َّبَلَع أَ  ال َحلق  ن  يُت

ُكُموَن( )سورة يونس:  َدى فََما لَُكم  َكي َف تَح  ي إِلَّ أَن  يُه  ن  ل يَِهد ِ  (35أَمَّ

 

 حكم            

َدَك ال َحقُّ َوأَن َت  ِلي َوإِنَّ َوع  ِ إِنَّ اب نِي ِمن  أَه  َكلُم ال َحلاِكِمينَ )َونَاَدى نُوح  َربَّهُ فَقَاَل َرب  ( )سلورة هلود: أَح 

45) 

 

 ورد            

َرَدُهُم النَّاَر َوبِئ َس  َم ال ِقيَاَمِة فَأَو  َمهُ يَو  ُرودُ )يَق ُدُم قَو  ُد ال َمو   (98( )سورة هود: ال ِور 

 

 رفد            
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َم ال ِقيَاَمِة بِئ َس  فُودُ )َوأُت بِعُوا فِي َهِذِه لَع نَةً َويَو  ف ُد ال َمر   (99( )سورة هود: الر ِ

 

         ذكر    

للي ِئَاِت ذَِلللَك  للِل إِنَّ ال َحَسللنَاِت يُللذ ِهب َن السَّ للالةَ َطَرفَلليِ النََّهللاِر َوُزلَفللاً ِمللَن اللَّي  للَرى ِللللذَّاِكِرينَ )َوأَقِللِم الصَّ ( ِذك 

 (114)سورة هود: 

 

 ءبو            

َس َوال قََمَر َرأَي تُُهم  ِلي َساِجِديَن( )سورة إِن ِي َرأَي ُت أََحَد َعَشَر َكو   أَلَبِيِه يَا أَبَتِ )إِذ  قَاَل يُوُسُف  َكباً َوالشَّم 

 (4يوسف: 

 

 شهد            

ِلَهلا إِن  َكلاَن قَِميُصلهُ قُلدَّ ِملن  قُبُلل  فََصلَدقَت  َوُهلَو ِملَن  َوَشِهَد َشاِهد  )قَاَل ِهَي َراَوَدت نِي َعن  نَف ِسي  ِمن  أَه 

 (26ال َكاِذبِيَن( )سورة يوسف: 

 مى            س

ي تُُموَها)َما تَع بُُدوَن ِمن  ُدونِِه إِلَّ  َماًء َسمَّ ِ  أَس  لُم إِلَّ لِِلَّ ُ بَِهلا ِملن  ُسلل َطان  إِِن ال ُحك  أَن تُم  َوآبَاُؤُكم  َما أَن َزَل ّللاَّ

ثَ  يُن ال قَي ُِم َولَِكنَّ أَك   (40َر النَّاِس ل يَع لَُموَن( )سورة يوسف: أََمَر أَلَّ تَع بُُدوا إِلَّ إِيَّاهُ ذَِلَك الد ِ

 

 جهز            

ا  َزُهم  بَِجَهاِزِهم  )َولَمَّ لِزِليَن(  َجهَّ ُمن  لُر ال  لَل َوأَنَلا َخي  َن أَن ِي أُوفِلي ال َكي  قَاَل ائ تُونِي بِأَو  لَُكم  ِمن  أَبِيُكم  أَل تََرو 

 (59)سورة يوسف: 

 

 وكل            

ِ ِملن  َشل )َوقَاَل يَا نِلي َعلن ُكم  ِملَن ّللاَّ قَة  َوَما أُغ  ُخلُوا ِمن  أَب َواب  ُمتَفَر ِ ُخلُوا ِمن  بَاب  َواِحد  َواد  ء  بَنِيَّ ل تَد  ي 

ِ َعلَي ِه تََوكَّل ُت َوَعلَي ِه  ُم إِلَّ لِِلَّ لُونَ إِِن ال ُحك   (67( )سورة يوسف: فَل يَتََوكَِّل ال ُمتََوك ِ

للبَِرنَّ َعلَللى َمللا آذَي تُُمونَللا َوَعلَللى )َوَمللا لَنَلل  ِ َوقَللد  َهللَدانَا ُسللبُلَنَا َولَنَص  ِ فَل يَتََوكَّللِل ا أَلَّ نَتََوكَّللَل َعلَللى ّللاَّ ّللاَّ

لُونَ   (12( )سورة إبراهيم: ال ُمتََوك ِ

 

 جهز            

ا  َزُهم  بَِجَهاِزِهم  )فَلَمَّ ِل أَ  َجهَّ قَايَةَ فِي َرح  ن  أَيَّتَُها ال ِعيُر إِنَُّكم  لََساِرقُوَن( )سلورة َجعََل الس ِ ِخيِه ثُمَّ أَذََّن ُمَؤذ ِ

 (70يوسف: 

 

 ءذن            

ِل أَِخيِه ثُمَّ  قَايَةَ فِي َرح  َزُهم  بَِجَهاِزِهم  َجعََل الس ِ ا َجهَّ ن  )فَلَمَّ  أَيَّتَُها ال ِعيُر إِنَُّكم  لََساِرقُوَن( )سلورة أَذََّن ُمَؤذ ِ

 (70يوسف: 

 

 علم            

نَا ِليُوُسلَف َملا َكل َرَجَها ِمن  ِوَعاِء أَِخيِه َكذَِلَك ِكد  تَخ  ِعيَتِِهم  قَب َل ِوَعاِء أَِخيِه ثُمَّ اس  اَن ِليَأ ُخلذَ أََخلاهُ )فَبََدأَ بِأَو 

فَُع َدَرَجات  َمن  نََشاُء  ُ نَر  َمِلِك إِلَّ أَن  يََشاَء ّللاَّ َق ُكل ِ ِذي فِي ِديِن ال   (76( )سورة يوسف: ِعل م  َعِليم  َوفَو 

 

 عجب            
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ل تَع َجب  فَعََجب  )َوإِن   َغ  لُُهم  أَإِذَا ُكنَّا تَُراباً أَإِنَّا لَِفي َخل ق  َجِديد  أُولَئَِك الَِّذيَن َكفَُروا بَِرب ِِهم  َوأُولَئِلَك األ  الُل قَو 

نَاقِِهم  َوأُولَئَِك أَ  َحاُب النَّاِر ُهم  فِيَها َخاِلُدوَن( )سورة الرعد: فِي أَع   (5ص 

 

 خلق            

ِلُكلوَن أِلَن فُ  ِليَلاَء ل يَم  ُ قُلل  أَفَاتََّخلذ تُم  ِملن  ُدونِلِه أَو  ِض قُلِل ّللاَّ َر  ِسلِهم  نَف علاً َول )قُل  َمن  َربُّ السَّلَماَواِت َواأل 

َمل َع  لتَِوي األ  اً قُلل  َهلل  يَس  ِ ُشلَرَكاَء َضر  لتَِوي الظُّلَُملاُت َوالنُّلوُر أَم  َجعَلُلوا لِِلَّ َخلَقُلوا ى َوال بَِصليُر أَم  َهلل  تَس 

اُر( )سورة الرعد:  َكَخل ِقهِ  ء  َوُهَو ال َواِحُد ال قَهَّ ُ َخاِلُق ُكل ِ َشي   (16فَتََشابَهَ ال َخل ُق َعلَي ِهم  قُِل ّللاَّ

 

 رسل            

ِ  َسل نَا ُرُسالً أَر  )َولَقَد   يَّلةً َوَملا َكلاَن ِلَرُسلول  أَن  يَلأ تَِي بِآيَلة  إِلَّ بِلِإذ ِن ّللاَّ َواجلاً َوذُر ِ ِمن  قَب ِلَك َوَجعَل نَا لَُهلم  أَز 

( )سورة الرعد:   (38ِلُكل ِ أََجل  ِكتَاب 

 

 وعد            

 َ ُر إِنَّ ّللاَّ َم  ا قُِضَي األ  دَ  )َوقَاَل الشَّي َطاُن لَمَّ لَف تُُكم  َوَما َكلاَن ِللَي َعلَلي ُكم  ِملن   َوَعَدُكم  َوع  تُُكم  فَأَخ  ِ َوَوَعد  ال َحق 

للِرِخُكم  َوَمللا للتََجب تُم  ِلللي فَللال تَلُوُمللونِي َولُوُمللوا أَن فَُسللُكم  َمللا أَنَللا بُِمص  تُُكم  فَاس  للتُم   ُسللل َطان  إِلَّ أَن  َدَعللو  أَن 

ِرِخيَّ إِن ِي َكفَ  تُُموِن ِمن  قَب ُل إِنَّ الظَّاِلِميَن لَُهم  َعذَاب  أَِليم ( )سورة إبراهيم: بُِمص  َرك  ُت بَِما أَش   (22ر 

 

 لوم            

لَف تُُكم  َوَما  تُُكم  فَأَخ  ِ َوَوَعد  َد ال َحق  َ َوَعَدُكم  َوع  ُر إِنَّ ّللاَّ َم  ا قُِضَي األ  لَلي ُكم  ِملن  َكلاَن ِللَي عَ )َوقَاَل الشَّي َطاُن لَمَّ

للتََجب تُم  ِلللي فَللال  تُُكم  فَاس  للتُم   تَلُوُمللونِي َولُوُمللواُسللل َطان  إِلَّ أَن  َدَعللو  للِرِخُكم  َوَمللا أَن  أَن فَُسللُكم  َمللا أَنَللا بُِمص 

تُُموِن ِمن  قَب ُل إِنَّ الظَّاِلِميَن لَُهم  َعذَاب  أَِليم   َرك  ُت بَِما أَش  ِرِخيَّ إِن ِي َكفَر   (22( )سورة إبراهيم: بُِمص 

 

 مكر            

َرُهم  )َوقَد   ُرُهم  ِلتَُزوَل ِمن هُ ال ِجبَاُل( )سورة إبراهيم:  َمَكُروا َمك  ُرُهم  َوإِن  َكاَن َمك  ِ َمك   (46َوِعن َد ّللاَّ

 

 ءن             

ر:  أَن ِي أَنَا)نَب ِئ  ِعبَاِدي  ِحيُم( )سورة الِحج   (49ال غَفُوُر الرَّ

 

 صفح            

ِ َوإِنَّ السَّللاَعةَ آَلتِيَللة   نَُهَمللا إِلَّ بِللال َحق  َض َوَمللا بَي  َر  نَللا السَّللَماَواِت َواأل  للف حَ )َوَمللا َخلَق  للفَحِ الصَّ ال َجِميللَل(  فَاص 

ر:   (85)سورة الِحج 

 

 شرك            

َرُكوا ُشَرَكاَءُهم  )َوإِذَا َرأى الَِّذيَن  ا إِلَلي ِهُم قَالُوا َربَّنَ  أَش  ُعو ِمن  ُدونَِك فَلأَل قَو  ا َهُؤلِء ُشَرَكاُؤنَا الَِّذيَن ُكنَّا نَد 

َل إِنَُّكم  لََكاِذبُوَن( )سورة النحل:   (86ال قَو 

 

 حيي            

ِمن   يِيَنَّلهُ َحيَلاةً )َمن  َعِمَل َصاِلحاً ِملن  ذََكلر  أَو  أُن ثَلى َوُهلَو ُملؤ  َسلِن َملا َطي ِبَلةً َولَ  فَلَنُح  لَرُهم  بِأَح  لِزيَنَُّهم  أَج  نَج 

 (97َكانُوا يَع َملُوَن( )سورة النحل: 
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 قرء            

آنَ )فَِإذَا  ِجيِم( )سورة النحل:  قََرأ َت ال قُر  ِ ِمَن الشَّي َطاِن الرَّ تَِعذ  بِالِلَّ  (98فَاس 

 

 عقب            

ابِِريَن( )سورة النحل: بِِمث ِل مَ  َعاقَب تُم  فَعَاقِبُوا)َوإِن   تُم  لَُهَو َخي ر  ِللصَّ  (126ا ُعوقِب تُم  بِِه َولَئِن  َصبَر 

 

 علو            

تَي ِن  ِض َمللرَّ َر  للرائيَل فِللي ال ِكتَللاِب لَتُف ِسللُدنَّ فِللي األ  اً )َوقََضللي نَا إِلَللى بَنِللي إِس  َكبِيللراً( )سللورة  َولَللتَع لُنَّ ُعلُللو 

 (4اإلسراء: 

 

       حسن      

َسللن تُم  )إِن   َسللن تُم  أَح  ُخلُوا  أَح  ِخللَرِة ِليَُسللوُءوا ُوُجللوَهُكم  َوِليَللد  للُد اآل  أَلَن فُِسللُكم  َوإِن  أََسللأ تُم  فَلََهللا فَللِإذَا َجللاَء َوع 

ا تَت بِيراً( )سورة اإلسراء:  ة  َوِليُتَب ُِروا َما َعلَو  َل َمرَّ ِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ  (7ال َمس 

 

 د            عو

َحَمُكم  َوإِن   نَا)َعَسى َربُُّكم  أَن  يَر  تُم  ُعد   (8َوَجعَل نَا َجَهنََّم ِلل َكافِِريَن َحِصيراً( )سورة اإلسراء:  ُعد 

 

 فصل            

نَلا آيَلةَ النََّهلارِ  لِل َوَجعَل  نَلا آيَلةَ اللَّي  لَل َوالنََّهلاَر آيَتَلي ِن فََمَحو  لالً ِملن  َرب ُِكلم   )َوَجعَل نَا اللَّي  ُمب ِصلَرةً ِلتَب تَغُلوا فَض 

ء   نِيَن َوال ِحَساَب َوُكلَّ َشي  ل نَاهُ تَف ِصيالً َوِلتَع لَُموا َعَدَد الس ِ  (12( )سورة اإلسراء: فَصَّ

 

 دمر            

نَا ُمت َرفِيَها فَفََسلقُوا فِيَهلا فَ  يَةً أََمر  ِلَك قَر  نَا أَن  نُه  ُل )َوإِذَا أََرد  ِميراً َحلقَّ َعلَي َهلا ال قَلو  نَاَها تَلد  ر  ( )سلورة فَلَدمَّ

 (16اإلسراء: 

 

 عجل            

ل نَا)َمن  َكاَن يُِريُد  ُحوراً(  ال عَاِجلَةَ َعجَّ الَها َملذ ُموماً َملد  لَهُ فِيَها َما نََشاُء ِلَمن  نُِريُد ثُمَّ َجعَل نَا لَهُ َجَهنََّم يَص 

 (18)سورة اإلسراء: 

 

 ءلي            

ً نُِمدُّ  ُظوراً( )سورة اإلسراء:  َهُؤلِء َوَهُؤلءِ )ُكال   (20ِمن  َعَطاِء َرب َِك َوَما َكاَن َعَطاُء َرب َِك َمح 

 

 بذر            

ِكيَن َواب َن السَّبِيِل َول  بَى َحقَّهُ َوال ِمس  ر  تَب ِذيراً )َوآِت ذَا ال قُر   (26( )سورة اإلسراء: تُبَذ ِ

 

 جزي          

فُوراً( )سورة اإلسراء:  َجَزاُؤُكم  َجَزاءً )قَاَل اذ َهب  فََمن  تَبِعََك ِمن ُهم  فَِإنَّ َجَهنََّم   (63َمو 

 

 نزل            

آناً فََرق نَاهُ ِلتَق َرأَهُ َعلَى النَّاِس َعلَى ُمك ث   ل نَاهُ تَن ِزيالً )َوقُر   (106( )سورة اإلسراء: َونَزَّ
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 كبر            

لِك َولَلم  يَُكلن  لَلهُ َوِللي   ُمل  ِ الَِّذي لَم  يَتَِّخلذ  َولَلداً َولَلم  يَُكلن  لَلهُ َشلِريك  فِلي ال  ُد لِِلَّ هُ ِملَن اللذُّل ِ )َوقُِل ال َحم  َوَكب ِلر 

بِيراً   (111( )سورة اإلسراء: تَك 

 

 

 غيث            

نَا ِللظَّاِلِميَن نَاراً أََحاَط بِِهلم  ُسلَراِدقَُها  )َوقُِل ال َحقُّ ِمن  َرب ُِكم  فََمن   تَد  فُر  إِنَّا أَع  ِمن  َوَمن  َشاَء فَل يَك  َشاَء فَل يُؤ 

تَِغيثُوا يُغَاثُواَوإِن   تَفَقلاً( )سلورة الكهلف:  يَس  لِوي ال ُوُجلوَه بِلئ َس الشَّلَراُب َوَسلاَءت  ُمر  لِل يَش  بَِماء  َكال ُمه 

29) 

 

     رسل        

َسِلينَ )َوَما  ِسُل ال ُمر  ِحُضوا بِِه ال َحقَّ َواتََّخذُوا  نُر  ِريَن َوُمن ِذِريَن َويَُجاِدُل الَِّذيَن َكفَُروا بِال بَاِطِل ِليُد  إِلَّ ُمبَش ِ

 (56آيَاتِي َوَما أُن ِذُروا ُهُزواً( )سورة الكهف: 

 عذب            

َف  ا َمن  َظلََم فََسو  بُهُ ثُمَّ يَُردُّ إِلَى َرب ِِه )قَاَل أَمَّ ً نُعَذ ِ بُهُ َعذَابا راً( )سورة الكهف:  فَيُعَذ ِ  (87نُك 

 جمع            

وِر  َمئِذ  يَُموُج فِي بَع ض  َونُِفَخ فِي الصُّ نَا بَع َضُهم  يَو  ً )َوتََرك  عا  (99( )سورة الكهف: فََجَمع نَاُهم  َجم 

 

 ورث            

ِ َرِضي اً( )سورة مريم:  ثُ )يَِرثُنِي َويَرِ  عَل هُ َرب   (6ِمن  آِل يَع قُوَب َواج 

 

 نسي            

لَل َهلذَا َوُكن لُت  لَِة قَالَت  يَلا لَي تَنِلي ِملتُّ قَب  ً )فَأََجاَءَها ال َمَخاُض إِلَى ِجذ عِ النَّخ  لياً َمن ِسلي ا ( )سلورة ملريم: نَس 

23) 

 

 ءبو            

َمُع َول يُب ِصُر َول يُغ نِي َعن َك َشي ئاً( )سورة مريم:  يَا أَبَتِ  أِلَبِيهِ )إِذ  قَاَل   (42ِلَم تَع بُُد َما ل يَس 

 

 هدي            

ُ الَِّذيَن  ا ُهدىً )َويَِزيُد ّللاَّ تََدو  اِلَحاُت َخي ر  ِعن َد َرب ِلَك ثََوابلاً َوَخي لر  َملَرد اً( )سلورة ملريم: اه   َوال بَاقِيَاُت الصَّ

76) 

 

 ءزز            

َسل نَا الشَّيَاِطيَن َعلَى ال َكافِِريَن  اً )أَلَم  تََر أَنَّا أَر  ُهم  أَز   (83( )سورة مريم: تَُؤزُّ

 

 عدد            

َصاُهم   اً )لَقَد  أَح   (94( )سورة مريم: َوَعدَُّهم  َعد 

 

 فتن            
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تَُك فَتَقُوُل َهل  أَدُ  ِشي أُخ  لَزَن َوقَتَل لَت )إِذ  تَم  لَك َكلي  تَقَلرَّ َعي نَُهلا َول تَح  فُلُهُ فََرَجع نَاَك إِلَلى أُم ِ لُُّكم  َعلَى َمن  يَك 

ي نَاَك ِمَن ال غَم ِ  ً نَف ساً فَنَجَّ يََن ثُمَّ ِجئ َت َعلَى قََدر  يَلا ُموَسلى( )سلورة  َوفَتَنَّاَك فُتُونا ِل َمد  فَلَبِث َت ِسنِيَن فِي أَه 

 (40طه: 

 

 ربص            

تََدى( )سورة طه:  ُمتََرب ِص  فَتََربَُّصوا)قُل  ُكل   ِ َوَمِن اه  َراِط السَِّوي  َحاُب الص ِ  (135فََستَع لَُموَن َمن  أَص 

 

 عمل            

 (82ِظيَن( )سورة األنبياء: ُدوَن ذَِلَك َوُكنَّا لَُهم  َحافِ  َويَع َملُوَن َعَمالً )َوِمَن الشَّيَاِطيِن َمن  يَغُوُصوَن لَهُ 

 

 ءمم            

ةً )إِنَّ َهِذِه  تُُكم  أُمَّ بُُدوِن( )سورة األنبياء:  أُمَّ  (92َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكم  فَاع 

 

 قبض            

ُت بَِما لَم  يَب ُصلُروا بِلِه  لُت قَب َضلةً )قَاَل بَُصر  ُسلوِل فَنَبَلذ تَُها فَقَبَض  لَت  ِللي نَف ِسلي(  ِملن  أَثَلِر الرَّ َوَكلذَِلَك َسلوَّ

 (96)سورة طه: 

 

 حمل            

َضعَت  َوتََضُع ُكلُّ ذَاِت  ا أَر  ِضعَة  َعمَّ نََها تَذ َهُل ُكلُّ ُمر  َم تََرو  لََهلا)يَو  لل  َحم  َوتَلَرى النَّلاَس ُسلَكاَرى َوَملا  َحم 

ِ َشِديد ( )سورة  (2الحج:  ُهم  بُِسَكاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب ّللاَّ

 

 خصم            

تََصُموا)َهذَاِن  َماِن اخ  ِق ُرُؤوِسلِهُم  َخص  عَت  لَُهم  ثِيَاب  ِمن  نَلار  يَُصلبُّ ِملن  فَلو  فِي َرب ِِهم  فَالَِّذيَن َكفَُروا قُط ِ

 (19ال َحِميُم( )سورة الحج: 

 دخل            

َخالً ) ِخلَنَُّهم  ُمد  َ  لَيُد  نَهُ َوإِنَّ ّللاَّ َضو   (59 لَعَِليم  َحِليم ( )سورة الحج: يَر 

 

 طلب            

 ً لُقُلوا ذُبَابلا ِ لَلن  يَخ  ُعوَن ِملن  ُدوِن ّللاَّ تَِمعُوا لَهُ إِنَّ الَِّذيَن تَد  تََمعُلوا  )يَا أَيَُّها النَّاُس ُضِرَب َمثَل  فَاس  َولَلِو اج 

تَ  لُب ُهُم الذُّبَاُب َشي ئاً ل يَس  لُوبُ ن ِقذُوهُ ِمن هُ َضعَُف لَهُ َوإِن  يَس   (73( )سورة الحج: الطَّاِلُب َوال َمط 

 

 نزل            

 ِ  (29ُمبَاَركاً َوأَن َت َخي ُر ال ُمن ِزِليَن( )سورة المؤمنون:  أَن ِزل نِي ُمن َزلً )َوقُل  َرب 

 

 هيهات          

 (36ِلَما تُوَعُدوَن( )سورة المؤمنون:  َهي َهاَت َهي َهاتَ )

 

 

 ءمم            

ةً )َوإِنَّ َهِذِه  تُُكم  أُمَّ  (52َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكم  فَاتَّقُوِن( )سورة المؤمنون:  أُمَّ
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 خرج            

أَلُُهم   جاً فََخَراجُ )أَم  تَس  اِزقِيَن( )سورة المؤمنون:  َخر   (72َرب َِك َخي ر  َوُهَو َخي ُر الرَّ

 زني            

انِلليال) انِيَللةُ َوالزَّ للتُم   زَّ ِ إِن  ُكن  للَدة  َول تَأ ُخللذ ُكم  بِِهَمللا َرأ فَللة  فِللي ِديللِن ّللاَّ ِلللُدوا ُكلللَّ َواِحللد  ِمن ُهَمللا ِمائَللةَ َجل  فَاج 

ِمنِيَن( )سورة النور:  َهد  َعذَابَُهَما َطائِفَة  ِمَن ال ُمؤ  ِخِر َول يَش  ِم اآل  ِ َوال يَو  ِمنُوَن بِالِلَّ  (2تُؤ 

 

 رجع            

ذََن لَُكم  َوإِن  قِيَل لَُكُم  ُخلُوَها َحتَّى يُؤ  ِجعُوا)فَِإن  لَم  تَِجُدوا فِيَها أََحداً فاَل تَد  ِجعُوا فَار  ُ  ار  َكى لَُكم  َوّللاَّ ُهَو أَز 

 (28بَِما تَع َملُوَن َعِليم ( )سورة النور: 

 

 عتو            

بَُروا فِلي أَن فُِسلِهم  )َوقَاَل الَِّذيَن ل يَر   تَك  ل أُن ِزَل َعلَي نَا ال َمالئَِكةُ أَو  نََرى َربَّنَا لَقَِد اس  ا ُجوَن ِلقَاَءنَا لَو  َوَعتَلو 

اً   (21َكبِيراً( )سورة الفرقان:  ُعتُو 

 

 رتل            

لَةً َوا آُن ُجم  َل َعلَي ِه ال قُر  ل نُز ِ تِيالً ِحَدةً َكذَِلَك ِلنُثَب َِت بِِه فَُؤاَدَك )َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَو  نَلاهُ تَلر  ( )سلورة َوَرتَّل 

 (32الفرقان: 

 

 دمر            

ِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآياتِنَا  ِميراً )فَقُل نَا اذ َهبَا إِلَى ال قَو  نَاُهم  تَد  ر   (36( )سورة الفرقان: فََدمَّ

 

 تبر            

ً َضَرب نَ  ً )َوُكال  ثَاَل َوُكال  َم  نَا تَت بِيراً ا لَهُ األ   (39( )سورة الفرقان: تَبَّر 

 

 مطر            

يَلِة الَّتِلي  ا َعلَى ال قَر  ِطلَرت  َمَطلرَ )َولَقَد  أَتَو  ُجلوَن نُُشلوراً(  أُم  نََهلا بَلل  َكلانُوا ل يَر  ِء أَفَلَلم  يَُكونُلوا يََرو  السَّلو 

 (40)سورة الفرقان: 

 

       حجر      

َزخلاً  َري ِن َهذَا َعذ ب  فُلَرات  َوَهلذَا ِمل لح  أَُجلاج  َوَجعَلَل بَي نَُهَملا بَر  ُجلوراً )َوُهَو الَِّذي َمَرَج ال بَح  لراً َمح  ( َوِحج 

 (53)سورة الفرقان: 

ِرِميَن َويَقُولُوَن   َمئِذ  ِلل ُمج  َرى يَو  َن ال َمالئَِكةَ ل بُش  َم يََرو  جُ )يَو  راً َمح   (22( )سورة الفرقان: وراً ِحج 

 

 عمل            

ُ َغفُلوراً َرِحيملاً(  َوَعِملَل َعَملالً )إِلَّ َمن  تَاَب َوآَمَن  ُ َسلي ِئَاتِِهم  َحَسلنَات  َوَكلاَن ّللاَّ ُل ّللاَّ َصلاِلحاً فَأُولَئِلَك يُبَلد ِ

 (70)سورة الفرقان: 

 

 فعل            

 (19ل َت َوأَن َت ِمَن ال َكافِِريَن( )سورة الشعراء: الَّتِي فَعَ  َوفَعَل َت فَع لَتَكَ )
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 بطَ            

تُم  )َوإِذَا  تُم  بََطش   (130َجبَّاِريَن( )سورة الشعراء:  بََطش 

 

 علم            

رائيَل( )سورة الشعراء:  يَع لََمهُ ُعلََماءُ )أََولَم  يَُكن  لَُهم  آيَةً أَن    (197بَنِي إِس 

 

       قلب      

لِد َملا ُظِلُملوا َوَسليَع   َ َكثِيلراً َوان تََصلُروا ِملن  بَع  لاِلَحاِت َوذََكلُروا ّللاَّ لَُم الَّلِذيَن )إِلَّ الَِّذيَن آَمنُلوا َوَعِملُلوا الصَّ

 (227( )سورة الشعراء: ُمن قَلَب  يَن قَِلبُونَ َظلَُموا أَيَّ 

 عذب            

( ً بَنَّهُ َعذَابا ( )سورة النمل: َشدِ  أَلَُعذ ِ  (21يداً أَو  أَلَذ بََحنَّهُ أَو  لَيَأ تِيَن ِي بُِسل َطان  ُمبِين 

 

 مرر            

َسبَُها َجاِمَدةً َوِهلَي  ء  إِنَّلهُ َخبِيلر  بَِملا  تَُملرُّ َملرَّ )َوتََرى ال ِجبَاَل تَح  ِ الَّلِذي أَت قَلَن ُكللَّ َشلي  السَّلَحاِب ُصلن َع ّللاَّ

 (88سورة النمل: تَف عَلُوَن( )

 صوب            

ل أَن   َسل َت إِلَي نَا َرُسولً فَنَتَّبَِع آيَاتَِك َونَُكوَن  تُِصيبَُهم  ُمِصيبَة  )َولَو  ل أَر  بَِما قَدََّمت  أَي ِديِهم  فَيَقُولُوا َربَّنَا لَو 

ِمنِيَن( )سورة القصص:   (47ِمَن ال ُمؤ 

 

 غوي            

ُل َربَّنَا َهُؤلِء الَِّذيَن  )قَاَل الَِّذينَ  َوي نَاُهم  َحقَّ َعلَي ِهُم ال قَو  َوي نَا أَغ  لَك َملا َكلانُوا إِيَّانَلا  أَغ  أ نَا إِلَي  َكَما َغَوي نَا تَبَرَّ

 (63يَع بُُدوَن( )سورة القصص: 

 

 ثقل            

ِملُنَّ  لا َكلانُوا يَف تَلُروَن( )سلورة العنكبلوت: َملَع أَث قَلاِلِهم  وَ  أَث قَالَُهم  َوأَث قَالً )َولَيَح  َم ال ِقيَاَملِة َعمَّ لأَلُنَّ يَلو  لَيُس 

13) 

 

 نَء            

 ُ ِض فَان ُظُروا َكي لَف بَلَدأَ ال َخل لَق ثُلمَّ ّللاَّ َر  لأَةَ )قُل  ِسيُروا فِي األ  ء   يُن ِشلُئ النَّش  َ َعلَلى ُكلل ِ َشلي  ِخلَرةَ إِنَّ ّللاَّ اآل 

( )سور  (20ة العنكبوت: قَِدير 

 

 قدر            

ُمل ِك َوَخلََق ُكلَّ  ِض َولَم  يَتَِّخذ  َولَداً َولَم  يَُكن  لَهُ َشِريك  فِي ال  َر  ء  )الَِّذي لَهُ ُمل ُك السََّماَواِت َواأل  َرهُ  َشلي  فَقَلدَّ

 (2( )سورة الفرقان: تَق ِديراً 

 

 غلب            

ِض َوُهم   َر  نَى األ   (3( )سورة الروم: َغلَبِِهم  َسيَغ ِلبُونَ ِمن  بَع ِد  )فِي أَد 

 

 سوء            
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ِزئُوَن( )سلورة اللروم:  أََسلاُءوا السُّلوأَى)ثُمَّ َكلاَن َعاقِبَلةَ الَّلِذيَن  لتَه  ِ َوَكلانُوا بَِهلا يَس  أَن  َكلذَّبُوا بِآيلاِت ّللاَّ

10) 

 

 حيي            

َمي ِتِ  ِرُج ال َحيَّ ِمَن ال  َمي َِت ِمَن  )يُخ  ِرُج ال  يِيَويُخ  ِ َويُح  َرُجوَن( )سورة  ال َحي  تَِها َوَكذَِلَك تُخ  َض بَع َد َمو  َر  األ 

 (19الروم: 

 

 دعو            

ِرِه ثُللمَّ إِذَا  ُض بِللأَم  َر  للَوةً )َوِمللن  آيَاتِللِه أَن  تَقُللوَم السَّللَماُء َواأل  للتُم   َدَعللاُكم  َدع  ِض إِذَا أَن  َر  ُرُجللوَن(  ِمللَن األ  تَخ 

 (25)سورة الروم: 

 

 خوف            

 َ ن تُم  فِيلِه َسلَواء  )َضَرَب لَُكم  َمثاَلً ِمن  أَن فُِسُكم  َهل  لَُكم  ِمن  َما َملََكت  أَي َمانُُكم  ِمن  ُشَرَكاَء فِي َما َرَزق نَاُكم  فَلأ

لُ  تََخافُونَُهم  َكِخيفَتُِكم   م  يَع ِقلُوَن( )سورة الروم:  أَن فَُسُكم  َكذَِلَك نُفَص ِ ياِت ِلقَو   (28اآل 

 

 ربو            

بُلوَ )َوَما آتَي تُم  ِمن   ِ  ِرباً ِليَر  لهَ ّللاَّ لتُم  ِملن  َزَكلاة  تُِريلُدوَن َوج  ِ َوَملا آتَي  بُلو ِعن لَد ّللاَّ لَواِل النَّلاِس فَلال يَر  فِلي أَم 

ِعفُوَن( )سورة الروم:  (39 فَأُولَئَِك ُهُم ال ُمض 

 

 صوت            

تَِك إِنَّ أَن َكَر  يَِك َواغ ُضض  ِمن  َصو  تُ )َواق ِصد  فِي َمش  َواِت لََصو  َص   (19ال َحِميِر( )سورة لقمان:  األ 

 زلزل           

ِمنُوَن   (11َشِديداً( )سورة األحزاب:  َوُزل ِزلُوا ِزل َزالً )ُهنَاِلَك اب تُِلَي ال ُمؤ 

 

  بدل           

بَهُ َوِمن ُهم  َملن  يَن تَِظلرُ  َ َعلَي ِه فَِمن ُهم  َمن  قََضى نَح  ِمنِيَن ِرَجال  َصَدقُوا َما َعاَهُدوا ّللاَّ بَلدَّلُوا  َوَملا )ِمَن ال ُمؤ 

 (23( )سورة األحزاب: تَب ِديالً 

 

 صدق            

 ُ ِزَي ّللاَّ قِِهم  )ِليَج  اِدقِيَن بِِصد  َب ال مُ  الصَّ َ َكاَن َغفُلوراً َرِحيملاً( َويُعَذ ِ نَافِِقيَن إِن  َشاَء أَو  يَتُوَب َعلَي ِهم  إِنَّ ّللاَّ

 (24)سورة األحزاب: 

 

 سرح            

ن يَا َوِزينَتََهلا فَتَعَلالَي َن أَُملت ِع   َن ال َحيَلاةَ اللدُّ لتُنَّ تُلِرد  َواِجَك إِن  ُكن  ً وَ ُكنَّ )يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُل  أِلَز  ُكنَّ َسلَراحا ح   أَُسلر ِ

 (28َجِميالً( )سورة األحزاب: 

 

 قدر            

لُل َوَكلاَن  ا ِملن  قَب  ِ فِي الَّلِذيَن َخلَلو  ُ لَهُ ُسنَّةَ ّللاَّ ِ ِمن  َحَرج  فِيَما فََرَض ّللاَّ ِ )َما َكاَن َعلَى النَّبِي  لُر ّللاَّ قَلَدراً أَم 

 (38( )سورة األحزاب: َمق ُدوراً 
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           قلب  

لَر نَلاِظِريَن  ذََن لَُكلم  إِلَللى َطعَلام  َغي  ِ إِلَّ أَن  يُلؤ  ُخلُوا بُيُلوَت النَّبِلي  إِنَلاهُ َولَِكللن  إِذَا )يَلا أَيَُّهلا الَّلِذيَن آَمنُلوا ل تَللد 

تَأ نِِسيَن ِلَحِديث  إِنَّ ذَِلكُ  تُم  فَان تَِشُروا َول ُمس  ُخلُوا فَِإذَا َطِعم  يِي ِملن ُكم  ُدِعيتُم  فَاد  لتَح  ِذي النَّبِليَّ فَيَس  م  َكاَن يُؤ 

َهللرُ  للأَلوُهنَّ ِمللن  َوَراِء ِحَجللاب  ذَِلُكللم  أَط  ِ َوإِذَا َسللأَل تُُموُهنَّ َمتَاعللاً فَاس  يِي ِمللَن ال َحللق  للتَح  ُ ل يَس  ِلقُلُللوبُِكم   َوّللاَّ

ِ  َوقُلُوبِِهنَّ  ذُوا َرُسوَل ّللاَّ ِ  َوَما َكاَن لَُكم  أَن  تُؤ  َواَجهُ ِمن  بَع ِدِه أَبَداً إِنَّ ذَِلُكم  َكلاَن ِعن لَد ّللاَّ َول أَن  تَن ِكُحوا أَز 

 (53َعِظيماً( )سورة األحزاب: 

 

 سلم            

للِه  ِ يَللا أَيَُّهللا الَّللِذيَن آَمنُللوا َصلللُّوا َعلَي  َ َوَمالئَِكتَللهُ يَُصلللُّوَن َعلَللى النَّبِللي  ً َوَسللل ُِموا )إِنَّ ّللاَّ للِليما ( )سللورة تَس 

 (56األحزاب: 

 قتل            

 (61( )سورة األحزاب: َوقُت ِلُوا تَق تِيالً )َمل عُونِيَن أَي نََما ثُِقفُوا أُِخذُوا 

 

 لعن            

ً )َربَّنَا آتِِهم  ِضع فَي ِن ِمَن ال عَذَاِب   (68َكبِيراً( )سورة األحزاب:  َوال عَن ُهم  لَع نا

 

      فوز       

َ َوَرُسللولَهُ فَقَللد   ِفللر  لَُكللم  ذُنُللوبَُكم  َوَمللن  يُِطللعِ ّللاَّ َمللالَُكم  َويَغ  للِلح  لَُكللم  أَع  زاً )يُص  َعِظيمللاً( )سللورة  فَللاَز فَللو 

 (71األحزاب: 

 

 جنن            

ل نَاُهم   َسل نَا َعلَي ِهم  َسي َل ال عَلِرِم َوبَلدَّ َرُضوا فَأَر  ء  ِملن   َجنَّتَلي نِ  بَِجنَّتَلي ِهم  )فَأَع  لط  َوأَث لل  َوَشلي  ذََواتَلي  أُُكلل  َخم 

( )سورة سبأ:  ر  قَِليل   (16ِسد 

 

 صفف            

( ً افَّاِت َصف ا  (1( )سورة الصافات: َوالصَّ

 

 زجر        

راً ) اِجَراِت َزج   (2( )سورة الصافات: فَالزَّ

 

 خطف            

فَةَ )إِلَّ َمن   ( )سورة الصافات:  َخِطَف ال َخط   (10فَأَت بَعَهُ ِشَهاب  ثَاقِب 

 عمل            

 (61( )سورة الصافات: فَل يَع َمِل ال عَاِملُونَ )ِلِمث ِل َهذَا 

 

 نظر            

َرةً )  (88فِي النُُّجوِم( )سورة الصافات:  فَنََظَر نَظ 

 

 تسع            
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عُو)إِنَّ َهذَا أَِخي لَهُ  ع  َوتِس  نِلي فِلي ال ِخَطلاِب( )سلورة  نَ تِس  ِفل نِيَهلا َوَعزَّ نَع َجةً َوِلَي نَع َجة  َواِحلَدة  فَقَلاَل أَك 

 (23ص: 

 

 حبب            

بَب ُت ُحبَّ )فَقَاَل إِن ِي  ِر َرب ِي َحتَّى تََواَرت  بِال ِحَجاِب( )سورة ص:  أَح   (32ال َخي ِر َعن  ِذك 

 

 خلص            

لَص  )إِنَّا  َرى الدَّاِر( )سورة ص:  نَاُهم  بَِخاِلَصة  أَخ   (46ِذك 

 

 حقق            

 (84أَقُوُل( )سورة ص:  فَال َحقُّ َوال َحقَّ )قَاَل 

 

 

 عبد            

ُ بِلِه  ُف ّللاَّ ِ لتِِهم  ُظلَلل  ذَِللَك يَُخلو  قِِهم  ُظلَل  ِمَن النَّاِر َوِمن  تَح  فَلاتَّقُوِن( )سلورة  ادِ ِعبَلاَدهُ يَلا ِعبَل)لَُهم  ِمن  فَو 

 (16الزمر: 

 

 بشر            

ِ لَُهُم  تَنَبُوا الطَّاُغوَت أَن  يَع بُُدوَها َوأَنَابُوا إِلَى ّللاَّ ر  )َوالَِّذيَن اج  َرى فَبَش ِ  (17ِعبَاِد( )سورة الزمر:  ال بُش 

 

 صدق            

ِق َوَصدَّقَ )َوالَِّذي َجاَء  د   (33ُهُم ال ُمتَّقُوَن( )سورة الزمر:  بِِه أُولَئِكَ  بِالص ِ

 

 وكل            

ُعوَن ِملن  ُدونِ  ُ قُل  أَفََرأَي تُم  َما تَد  َض لَيَقُولُنَّ ّللاَّ َر  ِ إِن  أََراَدنِلَي )َولَئِن  َسأَل تَُهم  َمن  َخلََق السََّماَواِت َواأل   ّللاَّ

ِه أَو   ُ بُِضر   َهل  ُهنَّ َكاِشفَاُت ُضر ِ ُ َعلَي ِه  ّللاَّ بَِي ّللاَّ َمتِِه قُل  َحس  ِسَكاُت َرح  َمة  َهل  ُهنَّ ُمم  يَتََوكَُّل أََراَدنِي بَِرح 

لُونَ   (38( )سورة الزمر: ال ُمتََوك ِ
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 الرابعالباب 

 تكرار جذرين متتالين مرتين
 

للللُت َعلَللللي ُكم   َمتِللللَي الَّتِللللي أَن عَم  للللَراِءيَل اذ ُكللللُروا نِع  للللِديَوأَو  يَللللابَنِي إِس  للللِدُكم   فُللللوا بِعَه  َوإِيَّللللاَي  أُوِف بِعَه 

َهبُونِ   (/البقرة40)فَار 
 

ُع لَنَا َربََّك يُبَي ِن لَّنَا َما ِهَي  ر  َعَوان  بَي َن ذَِلَك فَاف عَلُوا َما  يَقُوُل إِنََّها قَاَل إِنَّهُ قَالُوا اد  بَقََرة  لَّ فَاِرض  َولَ بِك 

َمُرونَ   (البقرة68/) تُؤ 
 

نَُهلا قَلا ُع لَنَلا َربَّلَك يُبَلي ِن لَّنَلا َملا لَو  نَُهلا تَُسلرُّ النَّلاِظِرينَ  يَقُلوُل إِنََّهلا قَلاَل إِنَّلهُ لُوا اد   بَقَلَرة  َصلف َراُء فَلاقِع  لَّو 

 (/البقرة69)
 

َث ُمَسل يَقُوُل إِنََّها قَاَل إِنَّهُ  ِقي ال َحلر  َض َولَ تَس  لََّمة  لَّ ِشليَةَ فِيَهلا قَلالُوا األََن ِجئ لَت بَقََرة  لَّ ذَلُول  تُثِيُر األَر 

ِ فَذَبَُحوَها َوَما َكاُدوا يَف عَلُونَ   (البقرة71/)بِال َحق 
 

ُر ال َحَرامُ  ِر ال َحَرامِ  الشَّه  تَلَدى َعلَلي ُكم  َوال ُحُرَماُت قَِصاص  فََمِن  بِالشَّه  تَلُدوا َعلَي لهِ  اع  تَلَدى  فَاع  بِِمث لِل َملا اع 

َ َمَع ال ُمتَِّقينَ َعلَي كُ  لَُموا أَنَّ ّللاَّ َ َواع   (/البقرة194) م  َواتَّقُوا ّللاَّ

 

نَلا  ُ َوَرفَلَع بَع َضلُهم  َدَرَجلات  َوَءاتَي  لن َكلَّلَم ّللاَّ لن ُهم مَّ ل نَا بَع َضُهم  َعلَلى بَع لض  م ِ ُسُل فَضَّ لَن تِل َك الرُّ ِعيَسلى اب 

نَاهُ  بَي ِنَاِت َوأَيَّد  يََم ال  ُ َما اق تَتََل الَِّذيَن  َمر  ن بَع دِ  ِمن بَع ِدِهمبُِروحِ ال قُُدِس َولَو  َشاَء ّللاَّ بَي ِنَلاُت  م ِ َما َجاَءت ُهُم ال 

َ يَف   ُ َمللا اق تَتَلُللوا َولَِكللنَّ ّللاَّ للن َكفَللَر َولَللو  َشللاَء ّللاَّ للن  َءاَمللَن َوِمللن ُهم مَّ تَلَفُللوا فَِمللن ُهم مَّ  يُِريللدُ عَللُل َمللا َولَِكللِن اخ 

 (/البقرة253)
 

َواِلُكم   ِ َوَرُسوِلِه َوإِن تُب تُم  فَلَُكم  ُرُءوُس أَم  َن ّللاَّ ب  م ِ ِلُمونَ فَِإن لَّم  تَف عَلُوا فَأ ذَنُوا بَِحر  لَُمونَ  لَ تَظ    )َولَ تُظ 

 (/البقرة  279
 

بَّنَا إِنَّنَا َسِمع نَا ُمنَاِديًا يُنَاِدي ِلِْليَماِن أَن   ِفر  لَنَا ذُنُوبَنَلا َوَكف ِلر  َعنَّلا َسلي ِئَاتِنَا  فَأََمنَّا َربَّنَا اِمنُوا بَِرب ُِكم  ءَ رَّ فَاغ 

 ( /آل عمران(193َوتََوفَّنَا َمَع األَب َرار
 

للاتُُكم  َوَخللالَتُُكم   َهللاتُُكم  َوبَنَللاتُُكم  َوأََخللَواتُُكم  َوَعمَّ َمللت  َعلَللي ُكم  أُمَّ للتِ  َوبَنَللاُت األَوِ ُحر ِ َهللاتُُكُم  َوبَنَللاُت األُخ  َوأُمَّ

َهاُت نَِسلائُِكم  َوَربَلائِبُُكُم الَّالتِلي فِلي ُحُجلوِرُكم  َضاَعِة َوأُمَّ َن الرَّ َضع نَُكم  َوأََخَواتُُكم م ِ لن ن َِسلائُِكُم الَّالتِي أَر  م ِ

لالَبُِكم  َوأَن اَح َعلَي ُكم  وَ الَّالتِي َدَخل تُم بِِهنَّ فَِإن لَّم  تَُكونُوا َدَخل تُم بِِهنَّ فاَلَ ُجنَ  نَلائُِكُم الَّلِذيَن ِملن  أَص  َحالَئُِل أَب 

تَي ِن إِلَّ َما قَد  َسلَ  َمعُوا بَي َن األُخ  ِحيًماتَج  َ َكاَن َغفُوًرا رَّ  (النساء /23) َف إِنَّ ّللاَّ
 

َِّخذُوا ال يَُهوَد َوالنََّصاَرى ِليَاَء بَع ُضُهم   يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا لَ تَت ِليَاُء بَع ض   أَو  لنُكم  فَِإنَّلهُ  أَو  َوَمن يَتَلَولَُّهم م ِ

َم الظَّاِلِمينَ  ِدي ال قَو  َ لَ يَه   (المائدة /51) ِمن ُهم  إِنَّ ّللاَّ
 

لِ  ِليَاَء بَع ُضُهم  أَو  َِّخذُوا ال يَُهوَد َوالنََّصاَرى أَو  نُكم  فَِإنَّلهُ يَاُء بَع ض  َوَمن يَتََولَُّهم يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا لَ تَت  م ِ

َم الظَّاِلِمينَ  ِمن ُهم  إِنَّ  ِدي ال قَو  َ لَ يَه   المائدة(/51 (ّللاَّ
 

تَغ ِفُرونَهُ أَفاَلَ يَتُوبُوَن إِلَى  ِ َويَس  ُ َغفُور   ّللاَّ ِحيم   َوّللاَّ  المائدة(/74) رَّ
 



 77 

ن  َءايَة  َوَما تَأ تِيِهم  ن   م ِ  األنعام(//4) َرب ِِهم  إِلَّ َكانُوا َعن َها ُمع ِرِضينَ  َءايَاتِ م ِ
 

 َ لَُموا أَنَّ ّللاَّ ا فَاع  لَُكم  نِع مَ َوإِن تََولَّو  لَى َونِع مَ  َمو   األنفال(/40) النَِّصيرُ  ال َمو 
 

لَوالً  ثَلَر أَم  ةً َوأَك  لًَدا َكالَِّذيَن ِمن قَب ِلُكم  َكانُوا أََشدَّ ِملنُكم  قُلوَّ تَعُوا بَِخالَقِِهلم  َوأَو  لتَم  تَع تُم بَِخالَقُِكلم   فَاس  لتَم   فَاس 

َمالُُهم  فِي الدُّ  تُم  َكالَِّذي َخاُضوا أُولَئَِك َحبَِطت  أَع  تََع الَِّذيَن ِمن قَب ِلُكم بَِخالَقِِهم  َوُخض  تَم  ن يَا َواألَِخَرِة َكَما اس 

 لتوبة(ا/69) َوأُولَئَِك ُهُم ال َخاِسُرونَ 
 

ِ لَُكم  إِذَا انقَلَب تُم  إِلَي ِهم   ِلفُوَن بِالِلَّ ِرُضوا َعن ُهم   ِلتُع ِرُضوا َعن ُهم  َسيَح  س  َوَمأ َواُهم  َجَهنَُّم َجَزاًء  فَأَع  إِنَُّهم  ِرج 

ِسبُونَ   التوبة(/95)  بَِما َكانُوا يَك 
 

َرى  ل  َحنِيذ   قَاَل َسالَم   الُوا َسالًَماقَ َولَقَد  َجاَءت  ُرُسلُنَا إِب َراِهيَم بِال بُش   (هود/69) فََما لَبَِث أَن َجاَء بِِعج 

 

ت  بِهِ َولَقَد   َشلاَء إِنَّلهُ ِملن  ِعبَاِدنَلا  َوَهمَّ بَِها َهمَّ ِرَف َعن هُ السُّلوَء َوال فَح  َهاَن َرب ِِه َكذَِلَك ِلنَص  َءا بُر  لَ أَن رَّ لَو 

لَِصينَ   يوسف(/24) ال ُمخ 
 

ِ وَ  َن ّللاَّ نِي َعنُكم م ِ قَة  َوَما أُغ  تَفَر ِ ُخلُوا ِمن  أَب َواب  مُّ ُخلُوا ِمن بَاب  َواِحد  َواد  ء  إِِن قَاَل يَابَنِيَّ لَ تَد   ِملن َشلي 

 ِ ُم إِلَّ لِِلَّ لُونَ  َوَعلَي ِه فَل يَتََوكَّلِ  َعلَي ِه تََوكَّل تُ ال ُحك   يوسف(/67) ال ُمتََوك ِ
 

ِ نََزلَ  أَنَزل نَاهُ  َوبِال َحق ِ  ًرا َونَِذيًرا َوبِال َحق  َسل نَاَك إِلَّ ُمبَش ِ  اإلسراء(/105) َوَما أَر 
 

لَّلةَ أَبِليُكم   يِن ِملن  َحلَرج  م ِ تَبَاُكم  َوَما َجعََل َعلَي ُكم  فِلي اللد ِ ِ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اج  لَراِهيَم ُهلَو  َوَجاِهُدوا فِي ّللاَّ إِب 

اُكُم ال   ُسوُل َشِهيًدا َعلَي ُكم  َوتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى الَسمَّ ِلِميَن ِمن قَب ُل َوفِي َهذَا ِليَُكوَن الرَّ نَّاِس فَلأَقِيُموا ُمس 

ِ ُهَو  تَِصُموا بِالِلَّ َكاةَ َواع  لَُكم  فَنِع مَ الصَّالَةَ َوَءاتُوا الزَّ لَى َونِع مَ  َمو   الحج(/78) النَِّصيرُ  ال َمو 
 

لا  َوالطَّي ِبُلوَن ِللطَّي ِبَلاتِ  َوالطَّي ِبَلاُت ِللطَّي ِبِلينَ  َوال َخبِيثُلوَن ِلل َخبِيثَلاتِ  يثَاُت ِلل َخبِيثِينَ ال َخبِ  ُءوَن ِممَّ أُولَئِلَك ُمبَلرَّ

ق  َكِريم غ ِفَرة  َوِرز   النور(/26) يَقُولُوَن لَُهم مَّ

 

للَن ِمللن  أَب َصللاِرِهنَّ  ِمنَللاِت يَغ ُضض  للِديَن ِزينَللتَُهنَّ إِلَّ َمللا َظَهللَر ِمن َهللا  َوقُللل ل ِل ُمؤ  للَن فُللُروَجُهنَّ َولَ يُب  فَظ  َويَح 

ِرب َن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َولَ يُب ِديَن ِزينَلتَُهنَّ إِلَّ ِلبُعُلولَتِِهنَّ  أَو  بُعُلولَتِِهنَّ  أَو  َءابَلاءِ  أَو  َءابَلائِِهنَّ َول يَض 

نَلائِِهنَّ  نَلاءِ أَو   أَب  لَوانِِهنَّ أَو  بَنِلي أََخلَواتِِهنَّ أَو  نَِسلائِِهنَّ أَو  َملا َملََكلت   أَب  لَوانِِهنَّ أَو  بَنِلي إِخ  بُعُلولَتِِهنَّ أَو  إِخ 

َهُروا َعلَى عَ  ف ِل الَِّذيَن لَم  يَظ  َجاِل أَِو الط ِ بَِة ِمَن الر ِ َراِت الن َِساِء َولَ أَي َمانُُهنَّ أَِو التَّابِِعيَن َغي ِر أُوِلي اإِلر   و 

ِمنُلوَن  ِ َجِميعًلا أَيُّلهَ ال ُمؤ  ِفليَن ِملن ِزينَلتِِهنَّ َوتُوبُلوا إِلَلى ّللاَّ ُجِلِهنَّ ِليُع لََم َملا يُخ  ِرب َن بِأَر   لَعَلَُّكلم  تُف ِلُحلونَ يَض 

 النور(/31)
 

تَئ ِذنُكُم الَِّذيَن َملََكت   لِل يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا ِليَس  لن قَب  ات  م ِ أَي َمانُُكم  َوالَِّذيَن لَم  يَب لُغُوا ال ُحلُلَم ِملنُكم  ثَلالََث َملرَّ

َرات  لَُّكم  لَل َن الظَِّهيَرِة َوِمن بَع ِد َصالَِة ال ِعَشاِء ثاَلَُث َعو  ِر َوِحيَن تََضعُوَن ثِيَابَُكم م ِ ي َس َعلَلي ُكم  َصالَِة ال فَج 

افُوَن َولَ َعلَي ِهم  ُجنَاح   ُ َعِلليم  َحِكليم   َعلَى بَع ض   َعلَي ُكم بَع ُضُكم  بَع َدُهنَّ َطوَّ ُ لَُكُم األَيَاِت َوّللاَّ  َكذَِلَك يُبَي ُِن ّللاَّ

 النور(/58)
 

ًرا ًرا َوَمَكُروا َمك  نَا َمك  عُُرونَ  َوَمَكر   النمل(/50) َوُهم  لَ يَش 
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َل ال ِكتَاِب إِلَّ  َسلُن إِلَّ الَّلِذيَن َظلَُملوا ِملن ُهم  َوقُولُلوا َءاَمنَّلا بِالَّلِذي  َولَ تَُجاِدلُوا أَه  نَلابِالَّتِي ِهلَي أَح   أُنلِزَل إِلَي 

ِلُمونَ  َوأُنِزَل إِلَي ُكم   ُن لَهُ ُمس   العنكبوت(/46) َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكم  َواِحد  َونَح 
 

وَ  لَل نَا لََك أَز  لَك يَاأَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَح  ُ َعلَي  ا أَفَلاَء ّللاَّ َوبَنَلاِت اَجَك الَّالتِي َءاتَي َت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملََكت  يَِمينَُك ِممَّ

لكَ * اتِلكَ  َعم ِ ِمنَلةً إِن َوَهبَلت   َوبَنَلاِت َخالَتِلكَ  َخاِللكَ  &َوبَنَلاتِ  َوبَنَلاِت َعمَّ ؤ  لَرأَةً مُّ َن َمعَلَك َوام  الَّالتِلي َهلاَجر 

نَا َعلَي  نَف َسَها ِللنَّ  نَا َما فََرض  ِمنِيَن قَد  َعِلم  تَنِكَحَها َخاِلَصةً لََّك ِمن ُدوِن ال ُمؤ  ِ إِن  أََراَد النَّبِيُّ أَن يَس  ِهم  فِي بِي 

ِحيًما ُ َغفُوًرا رَّ َواِجِهم  َوَما َملََكت  أَي َمانُُهم  ِلَكي الَ يَُكوَن َعلَي َك َحَرج  َوَكاَن ّللاَّ  ب(األحزا/50) أَز 
 

َض  ِسُك السََّماَواِت َواألَر  َ يُم  لِدِه إِنَّلهُ َكلاَن َحِليًملا  َولَئِن َزالَتَا أَن تَُزولَ إِنَّ ّللاَّ لن بَع  َسَكُهَما ِمن  أََحد  م ِ إِن  أَم 

 فاطر(/41) َغفُوًرا
 

ن  َءايَة  َوَما تَأ تِيِهم  ن  َءايَاتِ  م ِ  يس(/46) ينَ َرب ِِهم  إِلَّ َكانُوا َعن َها ُمع ِرِض  م ِ
 

ي ِتُونَ  إِنََّك َمي ِت    الزمر(/30) َوإِنَُّهم مَّ
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 الباب الخامس
 

 وأرقام اآليات كلمات وردت مرة واحدة في القرآن بحسب السور
 

 الفاتحة

تَِعين/ ِدنَا/   5َوإِيَّاك/   5نَس      7ال َمغ ُضوب/   6اه 

 

 البقرة

م/   7َختَم/ َدُعون/   8َوبِال يَو  ِزُءون/   14َشيَاِطينِِهم/   12ُمف ِسُدون/ال     9يَخ  تَه     15َويَُمدُُّهم/   14ُمس 

ِزئ/ تَه  قَد/   17أََضاَءت/   16َربَِحت/   16تَِجاَرتُُهم/   15يَس  تَو     17َوتَلَرَكُهم/   17بِنُوِرِهم/   17اس 

ق/   19َكَصللللي ِب/ للللد/   19َوبَللللر  ِعِهم/   20أََضللللاء/   19َوَرع  ا/مَ    20بَِسللللم  َطللللف/   20َشللللو     20يَخ 

نَللللا/   25ُرِزقُللللوا/   25ثََمللللَرة/   22فَِراًشللللا/    26فَيَع لَُمللللون/   26بَعُوَضللللةً/   25َوأُتُللللوا/   25ُرِزق 

يَللاُكم/   26فَيَقُولُللون/ /   28فَأَح  اُهن  عَللل/   29فََسللوَّ َماء/   30أَتَج  للِدك/   30الللد ِ    30نَُسللب ِح/   30بَِحم 

للِفك/وَ    30َونُقَللد ِس/ للَماء/   31أَنبِئُللونِي/   30يُف ِسللد/   30يَس     31َوَعلَّللم/   31َعَرَضللُهم/   31بِأَس 

تَنَلللا/ َرَجُهَملللا/   35َوُكلللال/   33أَنبِلللئ ُهم/   33أَنبَلللأَُهم/   32َعلَّم     37فَتَلَقَّلللى/   36فَأََزلَُّهَملللا/   36فَأَخ 

للِدُكم/   40أُوف/ للِدي/   40بِعَه  تُُمللوا/   42ُسللوا/تَل بِ    40بِعَه  َكعُللوا/   42َوتَك     44أَتَللأ ُمُرون/   43َوار 

لللللتَِعينُوا/   45ال َخاِشلللللِعين/   44تَت لُلللللون/ نَلللللاُكم/   45َواس  ي  نَلللللاُكم/   49يُلللللذَب ُِحون/   49نَجَّ    50فَأَنَجي 

نَلللا/ نَا/   50فََرق  نَلللا/   51َواَعلللد  َ    54فَتُوبُلللوا/   54بِات َِخلللاِذُكم/   52َعفَو     56بَعَث نَلللاُكم/   55َخلللذَت ُكم/فَأ

تُِكم/ للقَى/   58َوَسللنَِزيد/   56َمللو  تَس  للتَب ِدلُو/   60فَللانفََجَرت/   60اس     61َسللأَل تُم/   61بَق ِلَهللا/   61أَتَس 

بِر/ َكنَة/   61نَص     64تُم/لَُكنل   61َوقِثَّائَِهلا/   61َوفُوِمَهلا/   61َوَعَدِسلَها/   61َوبََصِلَها/   61َوال َمس 

ا/ تَلللللَدو  َِّخلللللذُنَا/   66يَلللللَدي َها/   66َخل فََهلللللا/   65اع  لللللر/   67تَلللللذ بَُحوا/   67أَتَت    68َعلللللَوان/   68بِك 

/   69النَّللللاِظِرين/   68فَللللاف عَلُوا/   68فَللللاِرض/ للللِقي/   69فَللللاقِع/   69َصللللف َراء/   69تَُسللللر     71تَس 

تُم/   71َها/فَللللذَبَُحو   71ِشلللليَة/   71ذَلُللللول/   71تُثِيللللر/ للللتُم/   72فَللللادَّاَرء  للللِربُوه/   72قَتَل     73اض 

للُرج/   74ال ِحَجللاَرة/   73بِبَع ِضللَها/ للَوةً/   74فَيَخ  للر/   74َكال ِحَجللاَرة/   74قَس     74يَشَّللقَّق/   74يَتَفَجَّ

بِط/ َمعُون/   74يَه  فُونَه/   75َعقَلُوه/   75أَفَتَط  ثُونَله/   75يَُحر ِ وُكم/   76فَلتَح/   76أَتَُحد ِ    76ِليَُحلاجُّ

يُّلللون/ لللتَُروا/   79َكتَبَلللت/   78أُم ِ ََّخلللذ تُم/   79ِليَش  لللَده/   80أَت    81َوأََحاَطلللت/   81َخِطيئَتُللله/   80َعه 

تُم/   83َوِذي/ ِفُكون/   84أَق َرر  ِرُجون/   84تَس  ِمنُلون/   84ِدَملاَءُكم/   84تُخ     85أَُسلاَرى/   85أَفَتُؤ 

للللَراُجُهم/إِ  فُللللُرون/   85تُفَللللاُدوُهم/   85تََظللللاَهُرون/   85خ  ِرُجللللون/   85َوتَك     85يَللللأ تُوُكم/   85َوتُخ 

تُم/   87أَفَُكلََّمللا/ بَر  للتَك  ُسللل/   87اس  نَللة/   88فَقَِللليالً/   87فَفَِريقًللا/   87بِالرُّ للتَف تُِحون/   89فَلَع     89يَس 

للِربُوا/   91فُللُرون/َويَك     91َوَراَءه/   90فَبَللاُءو/ ه/   93َوأُش  للَرص/   96أََحللُدُهم/   95يَتََمنَّللو     96أَح 

ِزِحه/    102ال َملََكلي ن/   101نَبَلذ/   100نَبَلذَه/   98َوِميَكال/   97ِلِجب ِريل/   96َولَتَِجَدنَّهُ/   96بُِمَزح 

ين/   102بِبَابِلللللل/ فُلللللر/   102بَِضلللللار ِ ا/   102تَك     102فَيَتَعَلَُّملللللون/   102ُملللللوا/َعلِ    102َشلللللَرو 

ِجلله/   102َهللاُروت/ َمللان/   102يَقُللول/   102َويَتَعَلَُّمللون/   102َوَمللاُروت/   102َوَزو     102يُعَل ِ

ُملللللون/ قُلللللون/   102يُعَل ِ نَلللللا/   103لََمثُوبَلللللة/   102يُفَر ِ    106نَلللللأ ت/   104َراِعنَلللللا/   104انُظر 

فُوا/   108يَتَبَلللللدَّل/   108ُسلللللئِل/   106نُنِسلللللَها/   106نَنَسلللللخ/ لللللفَُحوا/   109فَلللللاع     109َواص 

نََملللللا/   114َخَرابَِهلللللا/   114َخلللللائِِفين/   111أََملللللانِيُُّهم/   109يَلللللُردُّونَُكم/    115فَلللللثَم /   115فَأَي 

ُمنَلللللا/   118تََشلللللابََهت/ لللللئَل/   118يَُكل ِ    123فَعَُهلللللا/تَن   121يَت لُونَللللله/   121تاِلََوتِللللله/   119تُس 

تَلَللللللى/ للللللِدي/   124َجاِعلُللللللك/   124اب  /   124َعه  ُهن  للللللَرا/   124فَللللللأَتَمَّ    125َمثَابَللللللةً/   125َطه ِ

نًلللا/   125ُمَصللللًّى/ نَا/   125َوال عَلللاِكِفين/   125َواتَِّخلللذُوا/   125َوأَم  ه/   125َوَعِهلللد  لللَطرُّ    126أَض 



 80 

ُزق/   126فَأَُمت ِعُلللللله/ يَّتِنَللللللا/   127ل/تَقَبَّلللللل   126َوار  للللللِلَمةً/   128َمنَاِسللللللَكنَا/   128ذُر ِ    128ُمس 

لللللِلَمي ن/ لللللَطفَي نَاه/   128َوتُلللللب/   128َوأَِرنَلللللا/   128ُمس  َغلللللب/   130َسلللللِفه/   130اص     130يَر 

للللللِلم/ للللللى/   132بَنِيلللللله/   131أَس  ِفيَكهُ/   133ِلبَنِيلللللله/   133َءابَائِللللللك/   132َوَوصَّ    137فََسلللللليَك 

ونََن/أَتَُحللللل ِلُصلللللون/   139اجُّ ِقب لَلللللة/   142َولَُّهلللللم/   140َكلللللتَم/   139َولَنَلللللا/   139ُمخ     143ال 

َضللللاَها/   143َوَسللللًطا/   143ِليُِضلللليع/ /   144تَر  للللت/   144لَيَع لَُمللللون/   144فَلَنُللللَول ِيَن     145أَتَي 

تُُمللللللون/   145قِب لَتَللللللك/   145تَبِعُللللللوا/ َهللللللة/   148ُمَول ِيَهللللللا/   146لَيَك  /   148ِوج     149لَل َحللللللق 

نِي/ َشلللو  يُكم/   150َوألُتِلللم /   150َواخ  ُكم/   151َويُلللَزك ِ    154يُق تَلللل/   152فَلللاذ ُكُرونِي/   152أَذ ُكلللر 

تَُدون/   155َوال ُجوع/   155َوالثََّمَرات/   155َواألَنفُس/ تََملر/   157َصلََوات/   157ال ُمه     158اع 

للللفَا/ َوة/   158الصَّ َمللللر  ف/   158َوال  ُهللللَدى/   159بَيَّنَّللللاه/   159الالَِّعنُللللون/   158يَطَّللللوَّ    159َوال 

ر/   160َوبَيَّنُلللوا/   160أَتُلللوب/   159يَل عَلللنُُهم/   159َويَل عَلللنُُهم/    164َوالسَّلللَحاب/   164ال ُمَسلللخَّ

/ ُءوا/   166عَللللت/َوتَقَطَّ    166اتُّبِعُللللوا/   165يُِحبُّللللونَُهم/   165َكُحللللب  أ/   167تَبَللللرَّ    167فَنَتَبَللللرَّ

نَللللا/   167يُللللِريِهم/ ِعللللق/   171َونِللللَداًء/   170أَل فَي  للللتَُرون/   171يَن  للللبََرُهم/   174َويَش     175أَص 

ِدِهم/   175َوال عَذَاب/   175بِال َمغ ِفَرة/    177َوال ُموفُلون/   177َوالسَّلائِِلين/   177ذَِوي/   177بِعَه 

/ /   178ال قَت لَى/   178ال ُحر  ِفيلف/   178بِال عَب د/   178بِال ُحر     178فَات ِبَلاع/   178ُعِفلي/   178تَخ 

لَه/   181إِث ُمه/   180ِلل َواِلَدي ن/   178َوال عَب د/   178َوأََداء/ لُونَه/   181بَدَّ    182َجنَفًلا/   181يُبَد ِ

للللَح/ لللر/   184يُِطيقُونَللله/   184ُموا/تَُصلللو   182ُملللوص/   182فَأَص     185َرَمَضلللان/   185ال يُس 

ه/ ِملُلللوا/   185َوِلتَُكب ِلللُروا/   185َوبَي ِنَلللات/   185فَل يَُصلللم     186َدَعلللان/   186أُِجيلللب/   185َوِلتُك 

ِمنُلللوا/   186َسلللأَلَك/ ُشلللُدون/   186َول يُؤ  لللوا/   186يَر  للليَض/   187أَتِمُّ لللوَ    187األَب     187د/األَس 

فَث/ /   187الرَّ تَانُون/   187بَاِشُروُهن  /   187تَق َربُوَهلا/   187تَخ     187فَلاألَن/   187تُبَاِشلُروُهن 

للللللام/   187َوَعفَللللللا/ لُوا/   188ال ُحكَّ    189َمَواقِيللللللت/   189تَللللللأ تُوا/   189األَِهلَّللللللة/   188َوتُللللللد 

/   189َوأ تُوا/ َرُجوُكم/   189َوال َحج  ِرُجوُهم/   191فَاق تُلُوُهم/   191تُقَاتِلُوُهم/   191أَخ     191َوأَخ 

ر/ تَللُدوا/   194بِالشَّلله  لَُكللة/   194َوال ُحُرَمللات/   194فَاع  ِسللنُوا/   195تُل قُللوا/   195التَّه     195َوأَح 

تُم/ ِصللللر  َرة/   196أُح  ِلقُللللوا/   196بِللللال عُم  يَللللة/   196َحاِضللللِري/   196تَح     196نُُسللللك/   196فَِفد 

للللللوا/ للللللَرة/   196َوأَتِمُّ اد/   196َوَسللللللب عَة/   196َوال عُم     197َرفَللللللث/   197ِجللللللَدال/   197الللللللزَّ

ُدوا/   197َواتَّقُللون/ للعَر/   197َوتَللَزوَّ    199أَفَللاض/   198َواذ ُكللُروه/   198َعَرفَللات/   198ال َمش 

ِرُكم/ للللللل/   200َمنَاِسللللللَكُكم/   200َكللللللِذك  للللللِهد/   204أَلَللللللد /   203تَعَجَّ    204يُع ِجبُللللللك/   204َويُش 

لللللل/   205ِليُف ِسلللللد/ ِللللللك/   205َوالنَّس  لللللبُه/   205َويُه  لللللِري/   206فََحس  لللللتُم/   207يَش     209َزلَل 

/   213أُوتُللللللوه/   211َسللللللل/   211َجاَءت لللللله/    217فَيَُمللللللت/   216تُِحبُّللللللوا/   215فَِلل َواِلللللللَدي 

للللَراج/ تَللللِدد/   217/َوَصللللد     217َوإِخ  للللِلح/   219َوإِث ُمُهَمللللا/   219نَف ِعِهَمللللا/   217يَر     220ال ُمص 

نَتَُكم/   220تَُخاِلُطوُهم/   220ال ُمف ِسد/ َجبَُكم/   220ألَع  ِرَكات/   221أَع     221تُنِكُحلوا/   221ال ُمش 

ِفللَرة/ للد/   221َوألََمللة/   221َوال َمغ  ابِين/   222أََمللَرُكم/   221َولَعَب  لللِري/   222التَّللوَّ    222ال ُمتََطه ِ

ن/ للر  /   222تََطهَّ /   222تَق َربُللوُهن  تَِزلُوا/   222فَللأ تُوُهن  /   222فَللاع  ن/   222َويُِحللب  ُهللر     222يَط 

ُموا/   223نَِسللللاُؤُكم/   223ُمالَقُللللوه/ وا/   223َوقَللللد ِ َضللللةً/   224تَبَللللرُّ َمللللانُِكم/   224ُعر     224ألَي 

للل لُلللون/   226فَلللاُءو/   226تَلللَربُّص/   224ِلُحوا/َوتُص  /   227َعَزُملللوا/   226يُؤ  َحلللاِمِهن     228أَر 

/ ِهن  /   228َوال ُمَطلَّقَللا/   228قُللُروء/   228بِللَرد ِ َجللال/   228َوبُعُللولَتُُهن  ن/   228َوِللر ِ للتُم     228يَك 

للللِريح/   229اف تَللللَدت/ تَللللُدوَها/   229تَس  تَللللان/   229َسللللاك/فَِإم     229تَع     229يََخافَللللا/   229َمرَّ

/   230يُبَي ِنَُهلللا/   230يَتََراَجعَلللا/   230تَلللنِكح/   230تَِحلللل / ِسلللُكوُهن  /   231تُم  ُحوُهن     231َسلللر ِ

تَللللُدوا/ /   231ِلتَع  َواَجُهللللن  ا/   232أَز  ن/   232تََراَضللللو  لُللللود/   233أََراَدا/   232يَللللنِكح     233ال َمو 

لللَوارِ  ِضلللعُوا/   233بَِولَلللِدَها/   233بَِولَلللِده/   233ث/ال  تَر  /   233تَس  لَي ن/   233تَُضلللار     233َحلللو 

/ قُُهللللن  تُم/   233ِرز     233َوال َواِلللللَدات/   233َواِلللللَدة/   233َكللللاِملَي ن/   233فَِصللللالً/   233َسلللللَّم 
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/   233َوتََشللاُور/ للَوتُُهن  ِضللع ن/   233َوِكس  لل   233يُر  نَنللتُم/   234ًرا/َوَعش     235تَع ِزُمللوا/   235أَك 

/ بَة/   235تَُواِعُدوُهن  تُم/   235َستَذ ُكُرونَهُ/   235ِخط  ض  ذَُروه/   235َعرَّ    236ال ُمق تِر/   235فَاح 

/   236تَف ِرُضللوا/   236ال ُموِسللع/ للف/   237تَنَسللُوا/   236َوَمت ِعُللوُهن     237يَع فُللون/   237فَنِص 

للللََوات/   237َوا/يَع فُللل لللَطى/   238الصَّ    238َوقُوُملللوا/   238قَلللانِتِين/   238َحلللافُِظوا/   238ال ُوس 

بَانًلللا/ ل/   239فَِرَجلللالً/   239ُرك  ن/   240ال َحلللو  َواِجِهلللم/   240َخلللَرج     241َوِلل ُمَطلَّلللَق/   240ألَز 

يَلللللاُهم/ لللللبِض/   245َويَب ُصلللللط/   243أُلُلللللوف/   243أَح  نَلللللا/   245يَق  ِرج     246اب عَلللللث/   246أُخ 

للللَطفَاه/   246َوأَب نَائِنَللللا/   246ِديَاِرنَللللا/ للللَطةً/   247اص  للللك/   247بَس  ُمل  للللم/   247بِال     247َوال ِجس 

تَلللللَرف/   248َوبَِقيَّلللللة/   248َسلللللِكينَة/   247َوَزاَده/    249بَِجلللللالُوت/   249بِلللللال ُجنُود/   249اغ 

فَةً/   249َشِرب/   249َجاَوَزه/   249بِنََهر/    249قَِليلَلة/   249فََصلل/   249فََشلِربُوا/   249ُغر 

   251َوَعلََّمللله/   251َوَءاتَلللاه/   251فََهَزُملللوُهم/   251َجلللالُوت/   250ِلَجلللالُوت/   249ُمب تَِلللليُكم/

   255ِسلللنَة/   255َملللا/ِحف ُظهُ    255تَأ ُخلللذُه/   254ُخلَّلللة/   253َكلَّلللم/   253اق تَتَلللل/   251َوقَتَلللل/

ِملللللله/ م/   255ِعل  للللللَراه/   255يَئُللللللوُده/   255نَللللللو  للللللاُغوت/   256انِفَصللللللام/   256إِك     256بِالطَّ

لللِرُجُهم/ ِرُجلللونَُهم/   257يُخ  لللي/   257يُخ  لللِرب/   258أُح  س/   258ال َمغ  /   258بِالشَّلللم     258َحلللاج 

   259فَأََماتَلللللله/   259َطعَاِمللللللك/   259اِرك/ِحَملللللل   259بَعَثَلللللله/   258َوأُِميللللللت/   258فَبُِهللللللت/

ُسللوَها/ عَلَللك/   259َوَشللَرابِك/   259نُنِشللُزَها/   259نَك  /   259يَتََسللنَّه/   259َوِلنَج  ُعُهللن     260اد 

للللللي/ /   260َسللللللع يًا/   260تُح  ُهن  بِللللللي/   260فَُصللللللر  /   260قَل  َمللللللئِن  لَللللللم/   260ِليَط     260َواع 

   262يُت بِعُلللللون/   261يَُضلللللاِعف/   261ُسلللللنبُلَة/   261َسلللللنَابِل/   261أَنبَتَلللللت/   260يَأ تِينَلللللك/

/   263يَت بَعَُهللللا/    264فَأََصللللابَه/   264َصللللل ًدا/   264َصللللف َوان/   264َصللللَدقَاتُِكم/   264بِللللال َمن 

لللللللَوة/   265أََصلللللللابََها/   264َواألَذَى/   264فَتََرَكللللللله/    265فََطلللللللل /   265فَئَاتَلللللللت/   265بَِرب 

َصللللار/   266أَيَللللَود /   265يُِصللللب َها/   265َوتَث بِيتًللللا/    266فَأََصللللابََها/   266ُضللللعَفَاء/   266إِع 

تََرقَلللت/ ُملللوا/   267بِأَِخِذيللله/   266َوأََصلللابَه/   266فَاح  لللتُم/   267تُغ ِمُضلللوا/   267تَيَمَّ    267َولَس 

لللللر/ لللللالً/   268ال فَق  تُم/   268ُكم/َويَلللللأ ُمرُ    268َوفَض  فُوَهلللللا/   270نَلللللذَر  لللللا/   271تُخ     271فَنِِعمَّ

تُوَهللا/ ِصللُروا/   272فأَلَنفُِسللُكم/   271َوتُؤ     273ال َجاِهللل/   273التَّعَفُّللف/   273إِل َحافًللا/   273أُح 

لللللِرفُُهم/ َسلللللبُُهم/   273تَع  /   273يَح  َملللللس  لللللرُ    275َوأََحلللللل /   275فَلللللانتََهى/   275ال     275ه/َوأَم 

م/ بِلللللي/   275يَقُوُملللللون/   275يَتََخبَُّطللللله/   275َوَحلللللرَّ َحلللللق/   276َويُر     278بَِقلللللي/   276يَم 

ب/ ِلُمللللون/   279بَِحللللر  للللَرة/   280تََصللللدَّقُوا/   279فَللللأ ذَنُوا/   279تَظ     280فَنَِظللللَرة/   280ُعس 

تَللللابُوا/   282م/تَللللَدايَنتُ    282تَبَللللايَع تُم/   282بِللللَدي ن/   280َمي َسللللَرة/ ن/   282تَر  َضللللو     282تَر 

للللئَُموا/ تُبُللللوه/   282تَِضللللل /   282تَس  تُبُوَهللللا/   282تَك     282َسللللِفيًها/   282تُللللِديُرونََها/   282تَك 

تُبُوه/   282َشللللِهيَدي ن/ ر/   282فَللللاك  تُللللب/   282فََرُجللللل/   282فَتُللللذَك ِ ِلللللل/   282فَل يَك     282فَل يُم 

نَللى/   282ة/ِللشَّللَهادَ  للِهُدوا/   282َوأَد  تَش  َرأَتَللان/   282َواس  تُللب/   282َوِليُّلله/   282َوام     282َول يَك 

ِلل/ /   282يَُكونَا/   282يَب َخس/   282َول يُم  تُِملن/   283أََمانَتَله/   282يُِمل /   282يَُضار     283اؤ 

تُُملللللوا/ يُلللللَؤد /   283فَِرَهلللللان/   283تَك  َهلللللا/   283ق بُوَضلللللة/مَ    283فَل  تُم  ِفلللللر/   283يَك     284فَيَغ 

َطأ نَلللا/   285ُغف َرانَلللك/   284يَُحاِسلللب ُكم/ لللًرا/   286أَخ  تََسلللبَت/   286إِص     286تَُؤاِخلللذ نَا/   286اك 

ل نَا/ نَا/   286َحَمل تَه/   286تَُحم ِ     286َواع ف/   286نَِسينَا/   286فَانُصر 

 

 آل_عمران

للغ/   7أَيَللات/ َكَمللات/   7ُمتََشللابَِهات/   7َزي  اِسللُخون/   7ُمح     10َوقُللود/   8َهللَدي تَنَا/   8تُللِزغ/   7َوالرَّ

َشللللُرون/   12َسللللتُغ لَبُون/    13َكللللافَِرة/   13َرأ ي/   13تُقَاتِللللل/   13ال عَللللي ن/   13ال تَقَتَللللا/   12َوتُح 

نَُهم/   13ِمث لَللي ِهم/ َمة/   14َمئَللاب/ال     13يَُؤي ِللد/   13يَللَرو  بَنِللين/   14ال ُمقَنَطللَرة/   14ال ُمَسللوَّ    14َوال 

ث/ َواج/   15أَُؤنَب ِللللئُُكم/   14َوال قَنَللللاِطير/   14َوال َحللللر  للللَحار/   15َوأَز  للللتَغ ِف/   17بِاألَس     17َوال ُمس 
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تُم/   17َوال ُمنِفِقللللللين/ لللللللَم  وك/   20اتَّللللللبَعَن/   20َءأَس  للللللي ِ    20َحللللللاجُّ ُهم/   20ن/َواألُم ِ    24َوَغللللللرَّ

نَللللاُهم/ /   26َوتُللللِذل /   26َوتَنللللِزع/   25َجَمع  ُزق/   27تُللللوِلج/   26َوتُِعللللز     27َوتُللللوِلج/   27َوتَللللر 

فُلوا/   29تُب ُدوه/   28تُقَاةً/ َضلًرا/   30تَلَود /   29تُخ  بِلب ُكم/   30ُمح  نِلي/   31يُح     35فَتَقَبَّلل/   35بَط 

ًرا/ ي تَُها/   36أُِعيذَُها/   35ُمَحرَّ يَّتََهلا/   36َكلاألُنثَى/   36َسلمَّ    36َوَضلعَت َها/   36َوَضلعَت/   36َوذُر ِ

يَلللى/   37َوَكفَّلََهلللا/   37َوأَنبَتََهلللا/   37فَتَقَبَّلََهلللا/   37بِقَبُلللول/   36َوَضلللع تَُها/    39فَنَاَدت للله/   39بِيَح 

َرأَتِللي/   40بَلَغَنِللي/   39يًّللا/َونَبِ    39َوَسللي ًِدا/   39َوَحُصللوًرا/ للًزا/   40َوام  للَطفَاك/   41َرم     42اص 

َطفَاك/ َكِعي/   43اق نُتِي/   42َوَطهََّرك/   42َواص  لُجِدي/   43َوار  فُلل/   44أَق الََمُهلم/   43َواس     44يَك 

للللم/ ُملللله/   46َويَُكل ِ لُللللق/   48َويُعَل ِ للللِرئ/   49فَللللأَنفُخ/   49تَللللدَِّخُرون/   49أَخ  للللي/   49َوأُب     49َوأُح 

م/   49َوَرُسلللولً/   49َوأُنَب ِلللئُُكم/ /   50َوألُِحلللل /   50َوِجئ لللتُُكم/   50ُحلللر ِ نَلللا/   52أََحلللس     53َواتَّبَع 

ُكم/   55اتَّبَعُللوك/   54َوَمَكللر/ للُرك/   55َوَرافِعُللك/   55َوَجاِعللل/   55ُمتََوف ِيللك/   55فَللأَح     55َوُمَطه ِ

 ُ بُُهم/فَأ ر/   58نَت لُللللوه/   56َعللللذ ِ ك  للللك/   61أَب نَاَءنَللللا/   58َوالللللذ ِ عَللللل/   61َحاجَّ    61نَب تَِهللللل/   61فَنَج 

ع/ لَهُدوا/   61َونَِساَءنَا/   61َونَِساَءُكم/   61َوأَنفَُسنَا/   61َوأَب نَاَءُكم/   61نَد  تُم/   64اش     66َحلاَجج 

للَرانِيًّا/    71تَل بُِسللون/   69يُِضلللُّونَُكم/   69َودَّت/   68لَلَّللِذين/   68بِللِإب َراِهيم/   67يَُهوِديًّللا/   67نَص 

تُُمون/ فُُروا/   72َءاِخَره/   71َوتَك  وُكم/   72َواك     77َوأَي َمانِِهم/   75بِِقنَطار/   75بِِدينَار/   73يَُحاجُّ

َسللبُوه/   78لَفَِريقًللا/ للُون/   78ِلتَح  ُملل   78يَل  تُم/   80أَيَللأ ُمُرُكم/   79َربَّللانِي ِن/   79ون/تُعَل ِ للَرر     81َءأَق 

للتُُكم/ نَللا/   81َءاتَي  للِري/   81أَق َرر  للَهُدوا/   81إِص  /   81فَاش  ِمنُن  َمللة/   81َوأََخللذ تُم/   81لَتُللؤ     81َوِحك 

بَتُُهم/   85يَب تَلللغ/   84َوالنَّبِيُّلللون/   81َولَتَنُصلللُرنَّه/    92تَنَلللالُوا/   91ِمللللء/   91َدى/اف تَللل   90تَلللو 

َراة/ لللللة/   95فَلللللاتَّبِعُوا/   93فَات لُوَهلللللا/   93ِحلللللالًّ/   93بِلللللالتَّو     96ُوِضلللللع/   96لَلَّلللللِذي/   96بِبَكَّ

للتََطاع/    102تُقَاتِلله/   101يَع تَِصللم/   101ُهللِدي/   99تَُصللدُّون/   99تَب غُونََهللا/   97َدَخلَلله/   97اس 

َمتِللللله/ لللللَرة/   103بِنِع  لللللتَُكن/   103فَأَنقَلللللذَُكم/   103فَلللللأَلَّف/   103ُحف  تَلَفُلللللوا/   104َول     105َواخ 

تُم/ للللَودَّت/   106أََكفَللللر  /   106اس  لللليَض  للللَود /   106تَب  للللت/   106َوتَس  ِرَجللللت/   107اب يَضَّ    110أُخ 

ن/ وُكم/   110َوتَن َهلللو  لللَكنَة/   111يَُولُّلللوُكم/   111يَُضلللرُّ لللل/   112ُضلللِربَت/   112ال َمس     112َوَحب 

فَللُروه/   114َويَُسللاِرُعون/ /   117أََصللابَت/   115يُك  لََكت لله/   117ِصللر     118ال بَغ َضللاء/   117فَأَه 

   119تُِحبُّللللونَُهم/   119بِغَللللي ِظُكم/   119األَنَاِمللللل/   118يَللللأ لُونَُكم/   118ُدونُِكللللم/   118بَِطانَللللةً/

لللوا/ لللُكم/   119يُِحبُّلللونَُكم/   119وُكم/لَقُللل   119َعضُّ َسس     120يَف َرُحلللوا/   120تُِصلللب ُكم/   120تَم 

ِئ/ ت/   121تُبَللو  ر/   122َوِليُُّهَمللا/   122تَف َشللال/   121ِلل ِقتَللال/   121َغللَدو     124أَلَللن/   123بِبَللد 

ِفللللليَُكم/   124ُمنلللللَزِلين/   124بِثاَلَثَلللللة/ َسلللللة/   124يُِملللللدَُّكم/   124يَك  ِرِهم/   125بَِخم     125فَلللللو 

ِمين/ ِ ُكم/   125َويَلللأ تُوُكم/   125ُمَسلللو  لللِدد     127ِليَق َطلللع/   127فَيَنقَِلبُلللوا/   127َخلللائِبِين/   125يُم 

بِلللللللللتَُهم/ اء/   133َوَسلللللللللاِرُعوا/   130ُمَضلللللللللاَعفَةً/   127يَك  لللللللللرَّ    134َوال عَلللللللللافِين/   134السَّ

َكلللاِظِمين/ وا/   135ِللللذُنُوبِِهم/   135وا/ذََكلللرُ    134َوال     140نُلللَداِولَُها/   138بَيَلللان/   135يُِصلللرُّ

للُكم/ َسس  َحللق/   140يَم  ه/   141َويَم  ن/   143تَل قَللو  ِزي/   143َرأَي تُُمللوه/   143تََمنَّللو     144َوَسلليَج 

/ الً/   144يَُضلللللر  ِزي/   145ُملللللَؤجَّ    146قَاتَلللللل/   146َضلللللعُفُوا/   146ِرب ِيُّلللللون/   145َوَسلللللنَج 

َرافَنَا/   146َوَهنُوا/    152َصلَرفَُكم/   152َصلَدقَُكم/   152تَُحسُّونَُهم/   150النَّاِصِرين/   147َوإِس 

تُم/   152ِليَب تَِللللليَُكم/   152فَِشللللل تُم/ للللَراُكم/   152َوَعَصللللي تُم/   152َوتَنَللللاَزع     153بِغَللللم /   153أُخ 

للللللُون/ للللللِعُدون/   153تَل  للللللت ُهم/   153فَأَثَللللللابَُكم/   153تُص  نَللللللا/   154أََهمَّ    154لَبَللللللَرز/   154قُتِل 

لللُدون/   154َوِليَب تَِللللي/   154نُعَاًسلللا/   154َمَضلللاِجِعِهم/ لللتََزلَُّهم/   154يُب  ى/   155اس     156ُغلللزًّ

ِفلللللَرة/ لللللب/   157لََمغ  ِلي/   159ال قَل  ُمتَلللللَوك ِ ِللللللك/   159ال  لللللت/   159َحو  لللللا/   159َعَزم     159فَظًّ

وا/ ُهم/   159ِلنت/   159لَنفَضُّ ذُل ُكم/   159َوَشاِور     161يَغ لُلل/   161يَغُلل /   161َغل /   160يَخ 

َهللللللا/   165أََصللللللب تُم/   162بَِسلللللَخط/ فَعُللللللوا/   165ِمث لَي  نَللللللاك/   167قِتَللللللالً/   167اد     167لَّتَّبَع 

للر/ َرُءوا/فَلل   168أََطاُعونَللا/   167ِلل ُكف  تَب ِشللُرو/   170فَللِرِحين/   168َوقَعَللُدوا/   168اد     170َويَس 
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ح/ ُهم/   173َجَمعُللوا/   173ال َوِكيللل/   172ال قَللر  َشللو  للُهم/   174فَللانقَلَبُوا/   173فَاخ  َسس     174يَم 

ِلعَُكم/   179ِليَلللذَر/   175َوَخلللافُون/   175تََخلللافُوُهم/ قُون/َسللل   179يَِميلللز/   179ِلللليُط     180يَُطوَّ

بَلللللان/ ب/   183َوبِالَّلللللِذي/   183قَتَل تُُملللللوُهم/   183تَأ ُكلُللللله/   183بِقُر  ن/   184ُكلللللذ ِ    185تَُوفَّلللللو 

لللِزح/ /   185ُزح  /   186لَتُب لَلللُون  لللَمعُن  تُُمونَللله/   186َولَتَس     187لَتُبَي ِنُنَّللله/   187فَنَبَلللذُوه/   187تَك 

ا/ لللتََرو  َسلللبَنَُّهم/   188اَزة/بَِمفَللل   187َواش  َملللُدوا/   188َويُِحبُّلللون/   188تَح     191فَِقنَلللا/   188يُح 

َزي تَلللله/   191َويَتَفَكَّللللُرون/ ِخل/   192أَخ  للللر/   193ُمنَاِديًللللا/   193َسللللي ِئَاتِنَا/   192تُللللد     193َوَكف ِ

ِزنَللللللا/   193يُنَللللللاِدي/ ِلللللللف/   194تُخ     194َوَعللللللدتَّنَا/   194ا/َوَءاتِنَلللللل   194ُرُسللللللِلك/   194تُخ 

ِرُجلللوا/   195أُِضللليع/ ِخلَنَّللله/   195َوقُتِلُلللوا/   195َوأُخ  نَّلللك/   195َوألُد  لللَرار/   196يَغُرَّ    198ِلألَب 

بُِروا/     200َوَصابُِروا/   200َوَرابُِطوا/   200اص 

 

 النساء

َحلللام/   1َرقِيبًلللا/    3َطلللاب/   3تُق ِسلللُطوا/   3تَعُولُلللوا/   2ُحوبًلللا/   2تَتَبَلللدَّلُوا/   2بِالطَّي ِلللب/   1َواألَر 

/   3فََواِحللللَدةً/   3فَللللانِكُحوا/ لَللللةً/   4َمِريئًللللا/   4فَُكلُللللوه/   4ِطللللب ن/   4َصللللُدقَاتِِهن  تُللللوا/   4نِح     5تُؤ 

ُزقُللللوُهم/ ُسلللللوُهم/   5َوار  لللللتُم/   5َواك  لللللَرافًا/   6َءانَس  لللللتُم/   6تَأ ُكلُوَهلللللا/   6إِس  لللللِهُدوا/   6َدفَع     6فَأَش 

فَعُوا/ تَع ِفف/   6فَل يَأ ُكل/   6فَاد  بَُروا/   6َوبَِداًرا/   6َواب تَلُوا/   6فَل يَس  َمة/   7َكثُر/   7قَل /   6يَك     8ال ِقس 

ُزقُوُهم/ يَتَّقُللللوا/   9ِضللللعَافًا/   9َخللللافُوا/   8فَللللار  َ/   9فَل  لللليَخ  ن   9َول يَقُولُللللوا/   9َول  لللللَو     10/َوَسيَص 

للللف/ ُرون/   11الن ِص  لللله/   11ِللللللذََّكر/   11ثُلُثَللللا/   11تَللللد     11يُوِصللللي/   11َوَوِرثَلللله/   11َوألَبََوي 

/   12َكالَلَللللةً/   12فَِلُكللللل /   12تُوُصللللون/   12تَللللَرك ن/   12الللللثُُّمن/   11يُوِصلللليُكم/    12ُمَضللللار 

لِهُدوا/   14يَتَعَلد /وَ    14ُحلُدوَده/   12يُوِصين/   12يُوَصى/   12يُوَرث/ تَش  /   15فَاس     15يَتََوفَّلاُهن 

لللََحا/   16فَأَذُوُهَمللا/   16تَابَللا/    18يَُموتُللون/   18َولَي َسللت/   16يَأ تِيَانَِهللا/   16َوالَّللذَان/   16َوأَص 

/   19تَِرثُللللوا/ تُُمللللوُهن  /   19ِلتَللللذ َهبُوا/   19َكِره  /   20/أَتَأ ُخذُونَلللله   19َوَعاِشللللُروُهن  للللَداُهن     20إِح 

للللتِب َدال/ تًللللا/   22نََكللللح/   21َوأََخللللذ ن/   21تَأ ُخذُونَلللله/   21أَف َضللللى/   20قِنَطللللاًرا/   20اس     22َوَمق 

نَللائُِكم/ َضللع نَُكم/   23أَب  للالَبُِكم/   23أَر  للت/   23األَو/   23أَص  تَللي ن/   23األُخ  َمعُللوا/   23األُخ     23تَج 

َهلللللات/وَ    23ُحُجلللللوِرُكم/ َهلللللاتُُكم/   23أُمَّ    23َوَخلللللالَتُُكم/   23َوَحالَئِلللللل/   23َوبَنَلللللاتُُكم/   23َوأُمَّ

اتُُكم/   23َوَربَائِبُُكم/ تَع تُم/   23َوَعمَّ تَم     25أَتَلي ن/   24َوأُِحل /   24تََراَضي تُم/   24ال فَِريَضة/   24اس 

/ ِلِهن  /   25أَه  ِصن  /   25ِإيَملانُِكم/بِ    25ال عَنَت/   25أُح  /   25فَلانِكُحوُهن     25ُمتَِّخلذَات/   25فَعَلَلي ِهن 

َصنَات/ /   25ُمَسلافَِحات/   25ُمح  لِليه/   28يَُخف ِلف/   28َوُخِللق/   27َملي الً/   25َوَءاتُلوُهن     30نُص 

ًملللا/ تَنِبُلللوا/   30َوُظل  ن/   31تَج  لللر/   31تُن َهلللو  ِخل ُكم/   31نَُكف ِ تََسلللب ن/   31َونُلللد  ا/   32اك     32تَتََمنَّلللو 

للللنَُكم/   33َمللللَواِلي/   33فَللللأَتُوُهم/   33َعقَللللَدت/    34َحِفللللظ/   34َحافَِظللللات/   34تَب غُللللوا/   34أََطع 

اِلَحات/ /   34فَالصَّ اُمون/   34فَِعُظوُهن  /   34قَوَّ /   34نُُشوَزُهن  ِربُوُهن  /   34َواض  ُجلُروُهن     34َواه 

تَلللالً/   36بِال َجنلللب/   36ال ُجنُلللب/   35يَُوف ِلللق/   35يُِريلللَدا/   35َوَحَكًملللا/ لللاِحب/   36ُمخ     36َوالصَّ

تُُمللون/   36َوبِللِذي/ ى/   41بَِشللِهيد/   40يَُضللاِعف َها/   39َوَمللاذَا/   37َويَك     43تَغ تَِسلللُوا/   42تَُسللوَّ

لللِديُكم/   43َعلللابِِري/ لللَدائُِكم/   43َوأَي  لللَمع/   46لَيًّلللا/   45بِأَع  نَلللا/   46ُمس     46َوَراِعنَلللا/   46َوانُظر 

نًللللا/ بَاِرَهللللا/   46َوَطع  َهللللا/   47أَد  ِمللللس/   47لَعَنَّللللا/   47فَنَُردَّ    49يَُزكُّللللون/   47نَل عَللللنَُهم/   47نَط 

ُسللُدون/   52يَل عَللن/   51َوالطَّللاُغوت/   51بِال ِجب للت/ ل نَاُهم/   55َصللد /   54يَح     56َغي َرَهللا/   56بَللدَّ

للِليِهم/   56نَِضلللَجت/   56ِليَللذُوقُوا/ ِخلُُهم/   57ِظللالًّ/   57َظِلللليالً/   56نُص     58األََمانَلللات/   57َونُلللد 

ُكُمللللوا/ للللتُم/   58تُللللَؤدُّوا/   58تَح  للللا/   58َحَكم  تُم/   58نِِعمَّ    59َوأُوِلللللي/   59فَللللُردُّوه/   59تَنَللللاَزع 

ُعُملون/   60َحاَكُموا/يَتَ  فِيقًلا/   61ُصلُدوًدا/   60يُِضللَُّهم/   60يَز  ُهلم/   63بَِليغًلا/   62َوتَو     63َوِعظ 

تَغ فَر/   64ِليَُطاع/ ُموك/   65َويَُسل ُِموا/   64َواس  ُرُجوا/   65يَُحك ِ    66يُوَعُظون/   66تَث بِيتًا/   66اخ 

يِقين/   69َرفِيقًلا/   68/َولََهَدي نَاهُ    67ألَتَي نَاُهم/ لد ِ    71فَلانِفُروا/   71ثُبَلات/   69َوَحُسلن/   69َوالص ِ



 84 

/ للللئَن  للللُرون/   74فَيُق تَللللل/   74فَل يُقَاتِللللل/   73فَللللأَفُوز/   72لَيُبَط ِ ِلللللب/   74يَش     74يُقَاتِللللل/   74يَغ 

تَنَلللا/ ر  لللت/   77أَخَّ للليَة/   77َكتَب  ِرككُّم/   78ة/ُمَشللليَّدَ    77ُكفُّلللوا/   77َكَخش  َسلللل نَاك/   78يُلللد     79َوأَر 

لللللتُم/   83َردُّوه/   83أَذَاُعلللللوا/   81بَيَّلللللت/   80أََطلللللاع/ َّبَع  لللللتَنبُِطونَه/   83لَعَِلَمللللله/   83لَت    83يَس 

ض/   84فَقَاتِلل/   84تَنِكيالً/ /   84َوَحلر ِ    86م/ُحي ِيلتُ    86بِتَِحيَّلة/   85ُمِقيتًلا/   85ِكف لل/   84يَُكلف 

َكَسلللللللُهم/   86فََحيُّلللللللوا/ لللللللُدوا/   88أَر  تََزلُلللللللوُكم/   89فَتَُكونُلللللللون/   88تَه     90َحِصلللللللَرت/   90اع 

ِكُسللللللوا/   90يُقَللللللاتِلُوا/   90لََسلللللللََّطُهم/   90فَلَقَللللللاتَلُوُكم/    91َوأُولَللللللئُِكم/   91َسللللللتَِجُدون/   91أُر 

ِريللر/   92فَِديَللة/   91يَع تَِزلُللوُكم/   91يَللأ َمنُوُكم/   91َويُل قُللوا/   91َويَُكفُّللوا/   91َويَللأ َمنُوا/    92َوتَح 

للدَّقُوا/   92َوِديَللة/ للَرر/   94تَب تَغُللون/   93َولَعَنَلله/   93فََجللَزاُؤه/   92يَصَّ    95ال قَاِعللُدون/   95الضَّ

للل/   95َوال ُمَجاِهللُدو/ تَ    97فَتَُهللاِجُروا/   97تََوفَّللاُهم/   95َوفَضَّ للعَِفين/ُمس  للعَِف/   97ض  تَض     98ال ُمس 

تِلله/   99يَع فُللو/   98ِحيلَللةً/ لله/   100َوَسللعَةً/   100ُمَراَغًمللا/   100بَي  ِرك     100يَُهللاِجر/   100يُد 

تِلللنَُكم/   101تَق ُصلللُروا/ لللِلَحتَُهم/   101يَف     102ِحلللذ َرُهم/   102تَغ فُلُلللون/   102تََضلللعُوا/   102أَس 

لللت/   102َسلللَجُدوا/ لللتَقُم/   102فَأَقَم     102فَيَِميلُلللون/   102فَل يَُصللللُّوا/   102فَل يَُكونُلللوا/   102فَل 

لللِلَحتَُهم/   102َمي لَلللةً/ تِعَلللتُِكم/   102َوأَس     102َول تَلللأ ت/   102َوَرائُِكلللم/   102َوُخلللذُوا/   102َوأَم 

َمللأ نَنتُم/   102يَُصلللُّوا/ قُ    103ُجنُللوبُِكم/   103اط  ُجللون/   103وتًللا/َمو     104يَللأ لَُمون/   104َوتَر 

ُكم/ تَللللانُون/   105ِلل َخللللائِنِين/   105ِلللللتَح  ِسللللبُه/   109َجللللاَدل تُم/   108ُمِحيًطللللا/   107يَخ     111يَك 

تََملللللللل/ م/   112َخِطيئَلللللللةً/   112بَِريئًلللللللا/   112اح  لللللللت/   112يَلللللللر     113َوَعلََّملللللللك/   113لََهمَّ

ونَك/ للللَواُهم/   114بَِصللللَدقَة/   113يَُضللللرُّ لللله/   114نَج  للللِله/   115نَُول ِ /   115َونُص  َِّخللللذَن     118ألَت

َرانًا/ /   119ُخس  /   119فَلَيُبَلت ُِكن  /   119َوألُِضللَّنَّهُ/   119فَلَيُغَي ِلُرن     120َويَُمن ِليِهم/   119َوألَُمن ِليَنَّ

ز/   123بِأََمانِي ُِكم/ /   123يُج  تُونَُهن  َغبُلون/   127ِلل يَتَلاَمى/   127تُؤ  لتَف تُوَن/   127َوتَر     127َويَس 

َراًضلللللا/   127يَتَلللللاَمى/ /   128إِع  لللللح  ِلَهلللللا/   128الشُّ ِسلللللنُوا/   128بَع     128َخافَلللللت/   128تُح 

ِضللللَرت/   128نُُشللللوًزا/   128ُصللللل ًحا/ للللل ح/   128َوأُح  للللِلَحا/   128َوالصُّ للللل/   128يُص  َمي     129ال 

ِلُحوا/   129تَِطيعُوا/تَس   تُم/   129تُص  قَلا/   129َكال ُمعَلَّقَلة/   129فَتَلذَُروَها/   129َحَرص     130يَتَفَرَّ

للللللن/ للللللُوا/   135ال َواِلللللللَدي ن/   133بِللللللأََخِرين/   130يُغ  للللللر/   135تُع ِرُضللللللوا/   135تَل     138بَش ِ

َزأ/   140َوال َكللافِِرين/   140َسللِمع تُم/   139يَتَِّخللذُون/   139أَيَب تَغُللون/ للتَه  فَللر/   140َويُس     140يُك 

ِوذ/ تَح  نَع ُكم/   141نَس  لفَل/   143ُمذَب ذَبِين/   142َخاِدُعُهم/   141يَتََربَُّصون/   141َونَم     145األَس 

ك/ لَُصلللللوا/   145اللللللدَّر  فُلللللر/   148ُظِللللللم/   147بِعَلللللذَابُِكم/   146َوأَخ     153َسلللللأَلُوا/   150َونَك 

نَللللا/ للللُدوا/   154بِِميثَللللاقِِهم/   153فَعَفَو  للللِرِهم/   154تَع  للللِرِهم/   155َوُكف     157ات ِبَللللاع/   156َوبُِكف 

نَلللللللا/   157َصللللللللَبُوه/   157ُشلللللللب ِه/ /   158َرفَعَللللللله/   157قَتَل  ِمنَن     160فَلللللللبُِظل م/   159لَيُلللللللؤ 

ِهم/ لللللللِذِهم/   160َوبَِصلللللللد ِ اِسلللللللُخون/   161َوأَخ  تِيِهم/   162الرَّ تُلللللللون/   162َسلللللللنُؤ     162َوال ُمؤ 

ِليًمللا/   162َوال ُمِقيِمللين/ للنَاُهم/   164تَك  للُهم/   164قََصص     171أَل قَاَهللا/   164َوَكلَّللم/   164نَق ُصص 

ُشُرُهم/   171َوَكِلَمتُه/   171َوُروح/   171انتَُهوا/ بِر/   172فََسيَح  لتَك  لتَنَكفُوا/   172َويَس     173اس 

بُُهم/ ِخلُُهم/   173فَيُعَللللذ ِ ا/   176ال َكالَلَللللة/   176الثُّلُثَللللان/   175فََسلللليُد  للللُرؤ     176فَلَُهَمللللا/   176ام 

تَف تُونَك/   176فَِللذََّكر/     176يَس 

 

 المائدة

للتُم/   1ُمِحل ِللي/ للَطاُدوا/   2َصللدُّوُكم/   2َحلَل  للين/   2َوتَعَللاَونُوا/   2فَاص     2تَعَللاَونُوا/   2ئِللد/ال قاَلَ    2َءام ِ

َمل ت/   3أََكل/   2تُِحلُّوا/ لَم/   3النُُّصب/   3السَّبُع/   3أَك  تَق ِسلُموا/   3بِاألَز  لتُم/   3تَس     3ذُبِلح/   3ذَكَّي 

لللت/   3ُمتََجلللانِف/   3إِلث لللم/ قُلللوذَة/   3َوالنَِّطيَحلللة/   3َوأَت َمم  ي/   3َوال َمو     3ن َخنِلللَق/َوال مُ    3َوال ُمتَلللَرد ِ

لتُم/   3َوَرِضيت/ َسلك ن/   4ُمَكل ِبِلين/   4َعلَّم     5ُمتَِّخلِذي/   5َحلبِط/   4تُعَل ُِملونَُهن/   4ال َجلَواِرح/   4أَم 

ُروا/   5َوَطعَاُمُكم/ ِسلُوا/   6فَاطَّهَّ تُم/   6فَاغ  َسُحوا/   6قُم  بَلي ن/   6َوِليُتِم /   6َوام     6ال َمَرافِلق/   6ال َكع 
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للِدلُوا/   7َوِميثَاقَلله/   7َواثَقَُكللم/   6بُِرُءوِسللُكم/ /   8اع     12نَِقيبًللا/   11يَب ُسللُطوا/   11َهللم /   11فََكللف 

تُم/ تُُموه/   12َوبَعَث نَا/   12َوأَق َرض  ر  ِخلَنَّلك/   12َوَعزَّ لتُم/   12َوألُد     12بُِرُسلِلي/   12اث نَلي/   12أَقَم 

للللفَح/   13لَعَنَّللللاُهم/   13ةً/قَاِسلللليَ    13تَللللَزال/ نَللللا/   13َونَُسللللوا/   13َواص  َري     14فَنَُسللللوا/   14فَأَغ 

للِرُجُهم/ نَللاُؤا/   18َوأَِحبَّللاُؤه/   16َويُخ     20َوَجعَلَُكللم/   20ُملُوًكللا/   19فَت للَرة/   18بِللذُنُوبُِكم/   18أَب 

بَاِرُكم/ تَدُّوا/   21ال ُمقَدََّسة/   21أَد     23َغلاِلبُون/   23َرُجلالَن/   23َدَخل تُُملوه/   22َداِخلُون/   21تَر 

َملللة/   25فَلللاف ُرق/   24قَاِعلللُدون/   24فَقَلللاتاِل/   24َداُملللوا/   23فَتََوكَّلُلللوا/    26يَتِيُهلللون/   26ُمَحرَّ

بَا/   27فَتُقُب ِل/    28ألَق تُلَلك/   28بِبَاِسلط/   28بََسلطت/   27اب نَلي/   27يَتَقَبَّل/   27ألَق تُلَنَّك/   27قَرَّ

تُلَنِلللللي/ َعلللللت/   29تَبُلللللوأ/   29بِلللللِإث ِمي/   29َوإِث ِملللللك/   28يَلللللِدي/   28ِلتَق     31ُغَرابًلللللا/   30فََطوَّ

ت/   31يَب َحلللث/   31ِليُِريَللله/   31فَلللأَُواِري/ لللل/   31ال غُلللَراب/   31النَّلللاِدِمين/   31أََعَجلللز     32أَج 

يَلللا/ للل   32أَح  ا/   33يُقَتَّلُلللوا/   33يَُصللللَّبُوا/   33يَُحلللاِربُون/   32ِرفُون/لَُمس     33تُقَطَّلللع/   33يُنفَلللو 

للِديَُهَما/   38َوالسَّللاِرقَة/   38َوالسَّللاِرق/   38َكَسللبَا/   38فَللاق َطعُوا/   36ِليَف تَللُدوا/   36تُقُب ِللل/    38أَي 

ه/ تَلللو  لللذَُروا/   41تُؤ  لللر/   41فِت نَتَللله/   41فَاح  ت/   41يَُطه ِ وك/   42ِللسُّلللح     42أَكَّلللالُون/   42يَُضلللرُّ

لللللِرض/ لللللت/   42تُع  ُمونَلللللك/   42َحَكم  /   43يَُحك ِ بَّلللللانِي  ِفُظوا/   44َوالرَّ لللللتُح  َشلللللُوا/   44اس     44تَخ 

/   45بِللللاألُذُن/   45بِللللاألَنف/ للللن     45ن/َواألُذُ    45َواألَنللللف/   45تََصللللدَّق/   45بِللللال عَي ن/   45بِالس ِ

/ ن  ُكم/   45َوال عَي ن/   45َوال ُجُروح/   45َوالس ِ َعةً/   47َول يَح     48َوِمن َهاًجلا/   48َوُمَهي ِمنًا/   48ِشر 

ُهم/   49لَفَاِسللقُون/ للذَر  للم/   49يَف تِنُللوك/   49َواح  وا/   50أَفَُحك     52تُِصلليبَنَا/   52بِللال فَت ح/   52أََسللرُّ

للبُِحوا/ َشللى/نَ    52فَيُص  َمللة/   54لَئِللم/   53لََمعَُكللم/   52خ     54يَُجاِهلللُدون/   54َويُِحبُّونَلله/   54لَو 

ِقلللَرَدة/   59تَنِقُملللون/   58اتََّخلللذُوَها/   58نَلللاَدي تُم/   55َوِلللليُُّكم/   55َراِكعُلللون/   54يُِحلللبُُّهم/    60ال 

ِلِهم   60َوَعبَللد/   60َوال َخنَللاِزير/   60َمثُوبَللةً/ بَّللانِيُّو/   63يَن َهللاُهم/   63/قَللو  فَأََهللا/   63الرَّ    64أَط 

قَلُدوا/ ب/   64ُغلَّللت/   64أَو  نَللا/   64َولُِعنُلوا/   64َمب ُسللوَطتَان/   64ِلل َحلر  نَللاه/   65لََكفَّر  َخل     65َوألَد 

لللللت/   67يَع ِصلللللُمك/   66ُمق تَِصلللللَدة/   66ألََكلُلللللوا/ لللللغ/   67بَلَّغ     68تُِقيُملللللوا/   67ل/تَف عَللللل   67بَل ِ

للابِئُون/ /   71َوَحِسللبُوا/   71فَعَُمللوا/   71َعُمللوا/   69َوالصَّ يقَة/   73ثَاِلللث/   73لَيََمسَّللن     75ِصللد ِ

ن/   78لُِعللللن/   77َوَضلللللُّوا/   77َوأََضلللللُّوا/   75يَللللأ ُكالَن/   75نُبَللللي ِن/    80َسللللِخط/   79يَتَنَللللاَهو 

/ يِسين/   82أَق َربَُهم/   81ُهم/اتََّخذُو   81َوالنَّبِي  /   82قِس ِ بَانًلا/   82لَتَِجلَدن  /   82َوُره     82َولَتَِجلَدن 

َملللع/ ِخلَنَا/   84َونَط  ُملللوا/   85فَأَثَلللابَُهم/   84يُلللد  ِلللليُكم/   87تَُحر ِ َسلللط/   89أَه  ِريلللر/   89أَو     89تَح 

ِعُمون/ لتُم/   89تُط  لَوتُُهم/   89فََكفَّاَرتُله/   89م/َعقَّلدتُّ    89َعَشلَرة/   89َحلَف  فَُظلوا/   89ِكس     89َواح 

تَنِبُوه/ لَم/   90فَلللللللاج     91يُوقِلللللللع/   91َويَُصلللللللدَُّكم/   91ُمنتَُهلللللللون/   90َواألَنَصلللللللاب/   90َواألَز 

ذَُروا/ َسلنُوا/   93َطِعُملوا/   92َواح     94تَنَالُله/   94/يََخافُله   94َوِرَملاُحُكم/   94لَيَب لَُونَّلُك/   93َوأَح 

يًا/   95ِليَلذُوق/   95قَتَلَله/   95فَيَنلتَِقم/   95فََجَزاء/   95النَّعَم/ لتُم/   95َهلد     96َوَطعَاُمله/   96ُدم 

للللليَّاَرة/ ر/   96َوِللسَّ للللله  للللليَاء/   100َوالطَّي ِلللللب/   100َكث لللللَرة/   97َوال قاَلَئِلللللد/   97َوالشَّ    101أَش 

ُكم/ للللل   101تَُسلللللؤ     103بَِحيلللللَرة/   103َوِصللللليلَة/   103َسلللللائِبَة/   102َسلللللأَلََها/   102بَُحوا/أَص 

تَللللَدي تُم/   103َحللللام/ بُِسللللونَُهَم/   106األَثِِمللللين/   106اث نَللللان/   106َءاَخللللَران/   105اه     106تَح 

للللتَِري/   106فَأََصللللابَت ُكم/ للللتُم/   106نَش     107فَللللأََخَران/   107ُعثِللللر/   107َشللللَهاَدتِِهَما/   106نَك 

/   107يَقُوَمللان/   107َمقَاَمُهَمللا/   107لََشللَهاَدتُنَا/ للتََحق  للتََحقَّا/   107اس  تَللَدي نَا/   107اس     107اع 

لَيَلللللان/ لللللَهاَدة/   107األَو  لللللتُم/   108يََخلللللافُوا/   108تُلللللَرد /   108بِالشَّ    110أَيَّلللللدتُّك/   109أُِجب 

لُق/   110اذ ُكر/ ِرج/تُ    110تَخ  تُك/   110خ     110َواِللَدتِك/   110َكفَف ت/   110فَتَنفُخ/   110َعلَّم 

لللِرئ/ لللت/   111َوبَِرُسلللوِلي/   110َوتُب  َحي     113َصلللَدق تَنَا/   111بِأَنَّنَلللا/   111ال َحلللَواِري ِن/   111أَو 

ِلنَللللللا/   114ِعيللللللًدا/   113نَأ ُكللللللل/ ُزق     114َوَءاِخِرنَللللللا/   114ألَوَّ    114أَنللللللِزل/   114نَللللللا/َوار 

لَُهللللللا/ تَلللللله/   115ُمنَز ِ تُلللللله/   116َعِلم  للللللي/   116قُل  /   116اتَِّخللللللذُونِي/   116َوأُم ِ    116بَِحللللللق 

تَنِي/ قِيب/   117أََمر      117تََوفَّي تَنِي/   117الرَّ
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 األنعام

للَرُكم/ َطللاس/   7فَلََمُسللوه/   3َوَجه  للنَا/   7لَقَللال/   7قِر  عَللم/   9يَل بُِسللون/   9َولَلَبَس  ِعللم/   14يُط     14يُط 

للَرف/   16َرِحَملله/ للَهد/   16يُص  للَهُدون/   19ألُنللِذَرُكم/   19أَش     22ُشللَرَكاُؤُكم/   19َوإِنَّنِللي/   19لَتَش 

ن/   23فِت نَتُُهم/ لَرتَنَا/   28لَعَلاُدوا/   26َويَن ئَلو  ُزنُلك/   32َولَللدَّار/   31يَاَحس  بُونَك/يَُكل   33لَيَح     33ذ ِ

بُوا/   34فََصلللبَُروا/ َراُضلللُهم/   34نَبَلللِإي/   34ُكلللذ ِ    35نَفَقًلللا/   35لََجَمعَُهلللم/   35فَتَلللأ تِيَُهم/   35إِع 

تَى/ َملللو  للله/   36َوال  لللِلل ه/   38يَِطيلللر/   38َطلللائِر/   38بَِجنَاَحي  ِشلللف/   40أَتَلللت ُكم/   39يُض     41فَيَك 

ُعوا/ َشُروا/   46َوأَب َصاَرُكم/   45فَقُِطع/   43تََضرَّ ُرد/   51يُح  ُرَدُهم/   52ِحَسابِك/   52تَط     52فَتَط 

للللاِكِرين/ للللتَبِين/   53ِليَقُولُللللوا/   53بِالشَّ للللَواَءُكم/   55َوِلتَس     57َوَكللللذَّب تُم/   57ال فَاِصللللِلين/   56أَه 

لللللقُط/ لللللب/   59تَس  تُم/   59يَلللللابِس/   59َوَرقَلللللة/   59َمفَلللللاتِح/   59َرط     60ِليُق َضلللللى/   60َجلللللَرح 

ُطللون/   61َحفََظللةً/   61تََوفَّت لله/   60يَب عَللثُُكم/ ُعونَلله/   63أَنَجانَللا/   62ال َحاِسللبِين/   61يُفَر ِ    63تَد 

ب/ ُجِلُكللللللم/   64َكللللللر     68تَق عُللللللد/   67نَبَللللللإ/   65يَل بَِسللللللُكم/   65َويُللللللِذيق/   65ال قَللللللاِدر/   65أَر 

للللِدل/   70أُب ِسلللللُوا/   68يُنِسلللليَنَّك/   68يَُخوُضللللون/ قَابِنَللللا/   70َوذَر/   70تُب َسللللل/   70تَع     71أَع 

ُعوا/ َوت ه/   71أَنَلللد  لللتَه  لللَران/   71اس  لللِلم/   71َحي  نَلللا/   71ِلنُس  ُعونَللله/   71َونُلللَرد /   71َوأُِمر     71يَد 

نَا/ َِّخلللللذ/   74َءاَزر/   71يَُضلللللرُّ َملللللك   74أَتَت ُملللللوقِنِين/   74/َوقَو  /   75نُلللللِري/   75ال     76أُِحلللللب 

/   76األَفِِلين/ /   77بَاِزًغا/   76َجن  ِدنِي/   77ألَُكونَن  ت/   78بَاِزَغةً/   78أَفَلَت/   77يَه  ه     79َوجَّ

ون ِي/ لله/   80َهللَدان/   80أَتَُحللاجُّ ن/   80َوَحاجَّ تُنَللا/   83َءاتَي نَاَهللا/   82يَل بُِسللوا/   81بِللاألَم     83ُحجَّ

تَبَي نَاه/   85َوإِل يَاس/   84َويُوُسف/ نَلا/   89بَِكلافِِرين/   88لََحبِط/   87َوَهَدي نَاُهم/   87َواج     89َوكَّل 

عَلُونَه/   90فَبُِهَداُهم/   90اق تَِده/ ِضِهم/   91تُب ُدونََها/   91تَج  فُون/   91قََراِطيس/   91َخو     91َوتُخ 

لللتُم/َوُعل ِ  نَلللاُكم/   93يُلللوح/   93َغَملللَرات/   93َسلللأُنِزل/   93بَاِسلللُطوا/   92َوِلتُنلللِذر/   91م  ل     94َخوَّ

تُم/   94فُلَراَدى/   94ُظُهوِرُكم/   94ُشفَعَاَءُكم/ /   94َوتَلَرك  لِرج/   95َوالنَّلَوى/   95ال َحلب     95َوُمخ 

بَاح/ تَُدوا/   96اإِلص  /   97ِلتَه  تَقَر  َدع/   98فَُمس  تَو     99ُمتََراِكبًلا/   99قِن َوان/   99َخِضًرا/   98َوُمس 

للللللتَبًِها/ ِعلللللله/   99ُمش  ِرُكلللللله/   100َوَخلَقَُهللللللم/   100َوَخَرقُللللللوا/   99َويَن  ِرك/   103تُد     103يُللللللد 

لللللت/   104َعِملللللي/   104أَب َصلللللر/    108تَُسلللللبُّوا/   105َوِليَقُولُلللللوا/   105َوِلنُبَي ِنَللللله/   105َدَرس 

ًوا/ /   108فَيَُسللللبُّوا/   108َعللللد  ِمنُن  للللِعُرُكم/   109لَيُللللؤ  للللب/   110َونَللللذَُرُهم/   109يُش     110َونُقَل ِ

نَا/   111أَنَّنَلللا/ َهلُلللون/   111َوَكلََّمُهلللم/   111َوَحَشلللر     113ُمق تَِرفُلللون/   112َشللليَاِطين/   111يَج 

للغَى/ ه/   113َوِلتَص  َضللو  للالً/   114أَب تَِغللي/   113يَق تَِرفُللو/َولِ    113َوِليَر  ل/   114ُمفَصَّ    114ُمنَللزَّ

لً/ تُم/   115َوَعد  لُطِرر  َوائِِهم/   119اض  لل/   119بِال ُمع تَلِدين/   119بِلأَه     119لَيُِضللُّون/   119فَصَّ

ِليَائِِهم/   121أََطع تُُموُهم/   120يَق تَِرفُون/   120َوبَاِطنَه/ ِرُكون/   121س ق/لَفِ    121أَو     121لَُمش 

نَللاه/   122بَِخللاِرج/   121ِليَُجللاِدلُوُكم/   121لَيُوُحللون/ يَي  ُكللُروا/   123أََكللابِر/   122فَأَح     123ِليَم 

ِرِميَهللللللا/ تَى/   124َصللللللغَار/   123ُمج  للللللَرح/   124نُللللللؤ  للللللعَّد/   125يَش     128أََجلَنَللللللا/   125يَصَّ

لللللت/ ل  ثَر     128أَجَّ لللللتَك  نَلللللا/   128َمث لللللَواُكم/   128تُم/اس  لللللِدُكم/   129نُلللللَول ِي/   128َوبَلَغ     133بَع 

ُدوُهم/   137ِلَكثِيلر/   136ِلُشلَرَكائِِهم/   136ِلُشَرَكائِنَا/ ث/   137َوِليَل بُِسلوا/   137ِليُلر     138َوَحلر 

عَُمَهللللا/ للللفَُهم/   139ِلللللذُُكوِرنَا/   138يَط  م/   139َوص     140قَتَلُللللوا/   140َسللللفًَها/   139َوُمَحللللرَّ

ُملللوا/ ع/   141َحَصلللاِده/   140َوَحرَّ ر  ًشلللا/   142َحُمولَلللةً/   141َواللللزَّ لللأ ن/   142َوفَر     143الضَّ

للللللز/ للللللفُوًحا/   145َطللللللاِعم/   145َدًمللللللا/   145ِخنِزيللللللر/   143نَب ِئُللللللونِي/   143ال َمع     145َمس 

لللللتَلَط/ للللليِ    146ال َحَوايَلللللا/   146اخ  لللللم/   146ِهم/بِبَغ     146ُظفُلللللر/   146ُشلللللُحوَمُهَما/   146بِعَظ 

نَا/   147بَأ ُسلله/   146َوال غَللنَم/   146ُظُهوُرُهَمللا/ للَرك  ُرُصللون/   148أَش  ِرُجللوه/   148تَخ     148فَتُخ 

للللللة/   149ال بَاِلغَللللللة/ ُزقُُكم/   151أَت للللللل/   149ال ُحجَّ للللللِدلُوا/   151َوإِيَّللللللاُهم/   151نَللللللر     152فَاع 

للللد/ للللبُل/   152َوبِعَه  ق/   153ِصللللَراِطي/   153السُّ    156ِدَراَسللللتِِهم/   154تََماًمللللا/   153فَتَفَللللرَّ
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ِزي/   156َطلللائِفَتَي ن/    162َصلللالَتِي/   161قِيًَملللا/   158انتَِظلللُروا/   157َوَصلللَدف/   157َسلللنَج 

يَاي/     164أَب ِغي/   163َوبِذَِلك/   162َونُُسِكي/   162َوَمَماتِي/   162َوَمح 

 

 األعراف

/   4قَلللللائِلُون/   4فََجاَءَهلللللا/ لللللئَلَن  /   6فَلَنَس  لللللئَلَن  /   7َغلللللائِبِين/   6َولَنَس  لللللن  ن/   7فَلَنَقُصَّ لللللَوز     8َوال 

نَاُكم/ ر  تُللك/   11َصللوَّ بِط/   13تَتََكبَّللر/   12أََمر  نِللي/   13فَللاه  /   16ِصللَراَطك/   14أَنِظر     16ألَق عُللَدن 

   20ال َخاِللِدين/   19َويَلاَءاَدم/   19فَُكلال/   18َملذ ُءوًما/   17ألَتِيَلنَُّهم/   17َشلَمائِِلِهم/   17اِكِرين/شَ 

لللِدي/    22بِغُللللُرور/   22أَن َهُكَملللا/   21َوقَاَسللللَمُهَما/   20ُوِري/   20نََهاُكَملللا/   20َملََكللللي ن/   20ِليُب 

نَللللا/   22َونَاَداُهَمللللا/   22َوأَقُللللل/   22ُهَما/فَللللَدلَّ    22ذَاقَللللا/   22تِل ُكَمللللا/ نَللللا/   23َظلَم  َحم     23َوتَر 

ن/ يَللو  َءاتُِكم/   25تَُموتُللون/   25تَح  نَُهم/   27أَبَللَوي ُكم/   26َوِلبَللاس/   26َوِريًشللا/   26َسللو     27تَللَرو 

تِنَللللنَُّكم/   27َوقَبِيلُلللله/   27ِليُِريَُهَمللللا/   27ِلبَاَسللللُهَما/    29بَللللَدأَُكم/   28أََمَرنَللللا/   27يَنللللِزع/   27يَف 

تَأ ِخُرون/   33َواإِلث م/   31ِزينَتَُكم/   29تَعُوُدون/ نَهُ/   34يَس  َراُهم/   38أََضلُّونَا/   37يَتََوفَّو     38أُخ 

اَرُكللللوا/    39ُهللللم/أُولَ    38لَعَنَللللت/   38ألُولَُهللللم/   38فَللللأَتِِهم/   38ِضللللع ف/   38َدَخلَللللت/   38ادَّ

َراُهم/ تَِدي/   43تِل ُكم/   41َغَواش/   40َسم /   40تُفَتَّح/   40ال ِخيَاط/   40ال َجَمل/   39ألُخ     43ِلنَه 

َمعُلون/   46َوبَي نَُهَملا/   44فَلأَذَّن/   43َونُوُدوا/ عُُكلم/   47ُصلِرفَت/   46يَط     48يَع ِرفُلونَُهم/   48َجم 

َمُهَملللا/ َملللل/   52ِجئ نَلللاُهم/   51َسلللاُهم/نَن   50َحرَّ لللفَعُوا/   53فَنَع     54َحثِيثًلللا/   53نَُسلللوه/   53فَيَش 

لُبُللله/ بَلَلللد/   58نَِكلللًدا/   58َخبُلللث/   57ِلبَلَلللد/   57ُسلللق نَاه/   57ثِقَلللالً/   57أَقَلَّلللت/   54يَط     58َوال 

َّقُلللوا/   62َوأَنَصلللح/   61َضلللالَلة/ لللَطةً/   68نَاِصلللح/   66نَُظنُّلللك/لَ    64َعِملللين/   63َوِلتَت    69بَص 

نَلا/   71َوَغَضلب/   71أَتَُجاِدلُونَن/   70ِلنَع بُد/   69َوَزاَدُكم/ أَُكم/   74ُسلُهوِلَها/   72َوقََطع     74َوبَلوَّ

ا/   77فَعَقَُروا/   75أَتَع لَُمون/ ِرُجلوُهم/   79ِرَسالَة/   77َوَعتَو  فُوا/   82أَخ     86وِعلُدون/تُ    85فَلأَو 

يَتِنَللللللا/   86َوتَُصللللللدُّون/   86َوتَب غُونََهللللللا/   86َوانُظللللللُروا/   86فََكثَّللللللَرُكم/    88َكللللللاِرِهين/   88قَر 

ِرَجنَّللللك/ للللتَح/   88لَنُخ  نَللللا/   89اف  للللتُم/   89نَعُللللود/   89ِملَّللللتُِكم/   89ال فَللللاتِِحين/   89اف تََري     90اتَّبَع 

ُعون/   93َءاَسللى/ للرَّ اء/   94يَضَّ للرَّ ا/   95الضَّ اء/   95َعفَللو  نَللا/   96بََرَكللات/   95َوالسَّللرَّ    96لَفَتَح 

بَللللع/   100أََصللللب نَاُهم/   99يَللللأ َمن/ ثَللللِرِهم/   101أَنبَائَِهللللا/   100َونَط     102لَفَاِسللللِقين/   102ألَك 

ِسلللل/   105َحِقيلللق/ ِقلللين/   111َوأَر  ُمل  هَ    116َسلللَحُروا/   115ال  لللتَر     118فََوقَلللع/   116بُوه/َواس 

ِقلللللي/   119َوانقَلَبُلللللوا/   119فَغُِلبُلللللوا/   119َصلللللاِغِرين/   118َوبََطلللللل/ لللللر/   120َوأُل     123لََمك 

ِرُجللللوا/ تُُمللللوه/   123ِلتُخ  بَنَُّك/   123َمَكر     127أَتَللللذَر/   126َجاَءت نَللللا/   126تَللللنِقم/   124ألَُصللللل ِ

ي/   127َوَءاِلَهتَللك/   127ِليُف ِسللُدوا/   127قَللاِهُرون/   127َسللنُقَت ِل/ للتَح     127َويَللذََرك/   127َونَس 

ِلفَك/   129فَيَنُظللر/   129أُوِذينَللا/   128يُوِرثَُهللا/ للتَخ  للنِين/   129َويَس     131بُِموَسللى/   130بِالس ِ

للللَحَرنَا/   132تَأ تِنَللللا/   131يَطَّيَّللللُروا/   131َطللللائُِرُهم/ َملللل   132ِلتَس  للللالَت/   132ا/َمه     133ُمفَصَّ

فَاِدع/ لل/   133َوال َجلَراد/   133َوالضَّ /   134َكَشلف ت/   133َوال قُمَّ ِمنَن  /   134لَنُلؤ  ِسللَن     134َولَنُر 

نَلا/   137َمَشاِرق/   135بَاِلغُوه/ ر  لنَع/   137َوَمغَاِربََهلا/   137َوَدمَّ لعَفُون/   137يَص  تَض     137يُس 

ِغللللليُكم/   139ُمتَبَّلللللر/   138يَع ُكفُلللللون/ للللللَُكم/   140أَب  نِلللللي/   141يُقَت ِلُلللللون/   140فَضَّ لُف     142اخ 

نَاَه/   142ألَِخيه/   142فَتَم /   142ثاَلَثِين/ نَا/   142َوأَت َمم     143أَنُظر/   143أَفَاق/   142َوَواَعد 

/ للللتَقَر  تُلللللك/   143َوَكلََّمللللله/   143ِلل َجبَلللللل/   143َصلللللِعقًا/   143اس  لللللَطفَي تُك/   144َءاتَي     144اص 

َسنَِها/   144َوبَِكالَِمي/   144بِِرَسالَتِي/ لِرف/   145يَأ ُخلذُوا/   145فَُخلذ َها/   145بِأَح     146َسأَص 

نَلللللا/   149ُسلللللِقط/   148ُحِللللللي ِِهم/   148اتََّخلللللذُوه/   147َوِلقَلللللاء/   146يَتََكبَّلللللُرون/ َحم     149يَر 

عَفُونِي/   150م/أََعِجل تُ  تَض  َداء/   150اس  ِمت/   150بَِرأ س/   150األَع     150َخلَف تُُمونِي/   150تُش 

ه/   150َوَكللللاُدوا/   150َرَجللللع/ َمتِللللك/   150يَق تُلُللللونَنِي/   150يَُجللللرُّ نَللللا/   151َرح  ِخل     151َوأَد 

تَللللِرين/   151َوألَِخللللي/    154َسللللَكت/   154ال غََضللللب/   152ة/َوِذلَّلللل   152َسلللليَنَالُُهم/   152ال ُمف 
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للَختَِها/ َهبُللون/   154نُس  ِلُكنَللا/   154يَر  للتَُهم/   155أََخللذَت ُهم/   155أَتُه  لَك     155ال غَللافِِرين/   155أَه 

تَللللللار/   155فِت نَتُللللللك/   155تُِضللللللل / للللللِدي/   155َواخ     156أُِصلللللليب/   156أََشللللللاء/   155َوتَه 

تُبَُها/ نَا/   156فََسلللأَك  تُلللب/   156ُهلللد  َمتِلللي/   156َواك  لللَرُهم/   156َوِسلللعَت/   156َوَرح     157إِص 

تُوبًا/ لالَل/   157َمك  ُروه/   157َواألَغ     157َويَن َهلاُهم/   157َويََضلع/   157َونََصلُروه/   157َوَعلزَّ

م/    158َوَكِلَماتِللله/   158بِعُلللوه/َواتَّ    157يَِجُدونَللله/   157يَلللأ ُمُرُهم/   157َويُِحلللل /   157َويَُحلللر ِ

للبَاًطا/ للقَاه/   160اث نَتَللي/   160أَس  تَس     161َسللنَِزيد/   161َخِطيئَللاتُِكم/   160فَانبََجَسللت/   160اس 

ًعا/   163َسلللب تِِهم/   163ِحيتَلللانُُهم/ لللئَل ُهم/   163نَب لُلللوُهم/   163ُشلللرَّ لللبِتُون/   163َوس     163يَس 

لللللُدون/ لللللِذَرةً/   164ون/تَِعُظللللل   163يَع  ِلُكُهلللللم/   164َمع  ا/   165بَئِللللليس/   164ُمه     166َعتَلللللو 

/   167لََسِريع/ نَاُهم/   168َوالسَّي ِئَات/   168بِال َحَسنَات/   167يَُسوُمُهم/   167لَيَب عَثَن     168َوبَلَو 

   169يَأ ُخللللذُوه/   169يَأ ُخلللذُون/   169َوِرثُلللوا/   169َوَدَرُسلللوا/   169َعلللَرض/   169َسللليُغ فَر/

لللللُكون/ نَلللللا/   171ُظلَّلللللة/   170يَُمس ِ لللللت/   171نَتَق  لللللَهَدُهم/   172أَلَس  لللللَرك/   172َوأَش     173أَش 

ِلُكنَلللللا/ لَلللللد/   175فَانَسللللللَخ/   173أَفَتُه  لللللب/   176أَخ  للللله/   176ال َكل     176فَاق ُصلللللص/   176تَت ُرك 

نَلللاه/ تَلللِدي/ال مُ    176َولَِكنَّللله/   176لََرفَع  لللَمائِه/   179ذََرأ نَلللا/   178ه     184بَِصلللاِحبِِهم/   180أَس 

تَِهللللا/   187َكأَنَّللللك/   186َويَللللذَُرُهم/ ت/   187يَُجل ِيَهللللا/   187ِلَوق  ثَر  للللتَك  تَنَللللا/   188لَس     189َءاتَي 

ت/   189َدَعَوا/   189َخِفيفًا/   189تَغَشَّاَها/   189أَث قَلَت/ ُكن/لِ    189فََمرَّ    190َجعَلال/   189يَس 

للللللللِرُكون/ تُُمللللللللوهُ/   191أَيُش  ثَللللللللالُُكم/   193يَتَّبِعُللللللللوُكم/   193َصللللللللاِمتُون/   193أََدَعو     194أَم 

ُعُوُهم/ ُجل/   194فَاد     196َوِلي ِي/   195يَب ِطُشون/   195ِكيُدون/   195أَي د/   195أَلَُهم/   195أَر 

ف/    202يُق ِصلُرون/   202يَُملدُّونَُهم/   201ُمب ِصلُرون/   201َمسَّلُهم/   201/تَلذَكَُّروا   199بِال عُر 

تَبَي تََها/     206َويَُسب ُِحونَه/   205َوُدون/   205َوِخيفَةً/   204َوأَنِصتُوا/   203اج 

 

 األنفال

َرَجك/   2َزاَدت ُهم/   2تُِليَت/ كَ    6يَُساقُون/   5لََكاِرُهون/   5أَخ     7َوتَلَودُّون/   7الطَّائِفَتَي ن/   7ة/الشَّو 

/   7َويَق َطلللع/ /   7يُِحلللق  لللتَِغيثُون/   9بِلللأَل ف/   8َويُب ِطلللل/   8ِليُِحلللق  ِدفِين/   9تَس     9ُمِملللدُُّكم/   9ُملللر 

لللَدام/ بِط/   11النُّعَلللاس/   11األَق  للليُكم/   11َوِليَلللر  نَلللاق/   11يُغَش ِ    12/َسلللأُل ِقي   12بَنَلللان/   12األَع 

للِربُوا/ للِربُوا/   12فَثَب ِتُللوا/   12فَاض  فًللا/   15تَُولُّللوُهم/   14فَللذُوقُوه/   12َواض     16ُدبُللَره/   15َزح 

فًللللا/   16ِلِقتَللللال/ ِلللللي/   17قَللللتَلَُهم/   17َرَمللللى/   17تَق تُلُللللوُهم/   16ُمتََحي ِللللًزا/   16ُمتََحر ِ    17َوِليُب 

للللتَف تُِحوا/   18ُمللللوِهن/ م/   19نَعُللللد/   19َكثُللللَرت/   19فِئَللللتُُكم/   19تَس  للللبُك  للللَمعَُهم/   22ال     23أَس 

َمعَُهم/ ا/   23ألَس  /   24يَُحول/   23لَتََولَّو  لةً/   25تُِصيبَن  لعَفُون/   26فَلأََواُكم/   25َخاصَّ تَض     26ُمس 

قَانًلا/   27َوتَُخونُلوا/   27تَُخونُوا/   27أََمانَاتُِكم/   26يَتََخطَّفَُكم/   26َوأَيََّدُكم/    30ِليُث بِتُلوك/   29فُر 

ُكلللر/ ُكلللُرون/   30َويَم  ُكلللر/   30يَق تُلُلللوك/   30َويَم  ِرُجلللوك/   30يَم  نَلللا/   30يُخ  ِطر/   31لَقُل     32فَلللأَم 

ِليَاُؤه/ ِديَةً/   35ُمَكاًء/   34أَو  عَلَله/   36ن/يُغ لَبُلو   36ِليَُصلدُّوا/   36فََسيُنِفقُونَه/   35َوتَص     37فَيَج 

ُكَمللللله/    41ُخُمَسللللله/   38يُغ فَلللللر/   38يَعُلللللوُدوا/   38َمَضلللللت/   38ُسلللللنَّت/   37ِليَِميلللللز/   37فَيَر 

للَوى/ للتُم/   42تََواَعللدتُّم/   42ال قُص  تَلَف  ِلللك/   42لَخ  للب/   42ِليَه  ك     43َسلللَّم/   43أََراَكُهللم/   42َوالرَّ

ُت/   43ك/َمنَامِ    43لَفَِشل تُم/    44يُِريُكُموُهم/   44َويُقَل ِلُُكم/   44ال تَقَي تُم/   43يُِريَكُهم/   43َولَتَنَاَزع 

   47َوِرئَلللاء/   47بََطلللًرا/   46َوتَلللذ َهب/   46فَتَف َشللللُوا/   46ِريُحُكلللم/   46تَنَلللاَزُعوا/   45فَلللاث بُتُوا/

/   48نََكص/   48َجار/   48تََراَءت/   48ال ِفئَتَان/ /   53ُمغَي ِلًرا/   53أَن عََمَهلا/   49َغر     56َعاَهلدت 

د/   57تَث قَفَللللنَُّهم/ /   57فََشللللر ِ    59يُع ِجللللُزون/   59َسللللبَقُوا/   58فَانبِللللذ/   58ِخيَانَللللةً/   58تََخللللافَن 

لللل/ ِهبُلللون/   60تَع لَُملللونَُهم/   60ال َخي  نَح/   61/َجنَُحلللوا   60َوأَِعلللدُّوا/   60ِربَلللاط/   60تُر     61فَلللاج 

للللل م/ ِمِن/   62أَيَّللللَدك/   61ِللسَّ للللَدُعوك/   62َوبِللللال ُمؤ  للللت/   63أَلَّللللف/   62يَخ  للللت/   63أَلَّف     63أَنفَق 

ض/   63َوأَلَّلللف/ لللُرون/   65َصلللابُِرون/   65َحلللر ِ    66َصلللابَِرة/   66َخفَّلللف/   66أَل فَلللي ن/   65ِعش 
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لللللَرى/   70أُِخلللللذ/   68أََخلللللذ تُم/   67يُلللللث ِخن/ َكن/   71ِخيَانَتَلللللك/   71َخلللللانُوا/   70األَس     71فَلللللأَم 

تَنَصُروُكم/     73َوفََساد/   73تَف عَلُوه/   72َولَيَتِِهم/   72فَعَلَي ُكم/   72اس 

 

 التوبة

لللِزي/ وا/   3َوأَذَان/   2ُمخ  تِِهم/   4فَلللأَتِمُّ لللُهر/   4يَُظلللاِهُروا/   4يَنقُُصلللوُكم/   4ُملللدَّ    5ال ُحلللُرم/   5األَش 

َصلد/   5فََخلُّلوا/   5َسلبِيلَُهم/   5انَسلَخ/ ُصلُروُهم/   5َمر     6أَب ِلغ له/   5َوُخلذُوُهم/   5َواق عُلُدوا/   5َواح 

لللللتََجاَرك/ ه/   6اس  قُبُلللللوا/   8َوتَلللللأ بَى/   6َمأ َمنَللللله/   6فَلللللأَِجر  ُضلللللونَُكم/   8يَر  تَلللللُدون/   8يُر     10ال ُمع 

قُبُللللللون/ للللللل/   10يَر  نَُهم/   12يَنتَُهللللللون/   12َوَطعَنُللللللوا/   11َونُفَص ِ َشللللللو     13بَللللللَدُءوُكم/   13أَتَخ 

َراج/ ه/   13بِِإخ  َشلو  لف/   14قَلاتِلُوُهم/   13تَخ  ُكم/   14َويَش  لِزِهم/   14َويَنُصلر     15َغلي ظ/   14َويُخ 

ُمللللُروا/   16َوِليَجللللةً/   16تُت َرُكللللوا/ للللَ/   17يَع  ُملللل   18يَخ  للللتُم/   18ر/يَع  /   19أََجعَل     19ال َحللللاج 

للللللُرُهم/   19َوِعَمللللللاَرة/   19َوَجاَهللللللد/   19ِسللللللقَايَة/ ن/   24اق تََرف تُُمللللللوه/   21يُبَش ِ َشللللللو     24تَخ 

نََها/ َضو  َوال/   24َكَساَدَها/   24تَر     25ُحنَي ن/   24َوَعِشيَرتُُكم/   24َوِجَهاد/   24َوتَِجاَرة/   24َوأَم 

للللتُم/   25َمللللَواِطن/   25تُُكم/َكث للللرَ     28نََجللللس/   28َعي لَللللةً/   28َعللللاِمِهم/   26َوَعللللذَّب/   25َولَّي 

نِللليُكم/   28يَق َربُلللوا/ يَلللة/   28يُغ  ُملللون/   29يَلللِدينُون/   29ال ِجز  لللر/   29يُع ُطلللوا/   29يَُحر ِ    30ُعَزي 

بَلللللاَرُهم/   30يَُضلللللاِهئُون/ بَلللللانَُهم/وَ    31َوال َمِسللللليح/   31أَح  ِفئُلللللوا/   32َويَلللللأ بَى/   31ُره     32يُط 

بَللللللار/ بَللللللان/   34األَح  ه  نِللللللُزون/   34َوالرُّ نِللللللُزون/   34يُنِفقُونََهللللللا/   34يَك     35ِجبَللللللاُهُهم/   35تَك 

للَوى/ تُم/   35فَتُك  َمللى/   35َوُظُهللوُرُهم/   35َوُجنُللوبُُهم/   35َكنَللز     36الشُّللُهور/   36اث نَللا/   35يُح 

ِلُموا/ ُمونَله/   37ِليَُواِطئُوا/   37فَيُِحلُّوا/   37ِزيَاَدة/   37النَِّسيء/   36تَظ     37يُِحلُّونَله/   37َويَُحر ِ

وه/   38اثَّللاقَل تُم/   38أََرِضلليتُم/   37يَُضللل / للتَب ِدل/   39تَُضللرُّ َرَجلله/   39َويَس     40السُّللف لَى/   40أَخ 

   41ِخفَافًلا/   40َوَكِلَملة/   40َوأَيَّلَده/   40ُهَملا/   40نََصلَره/   40تَنُصُروه/   40ال غَار/   40ال عُل يَا/

لللتََطع نَا/   41َوثِقَلللالً/ نَلللا/   42لَّتَّبَعُلللوك/   42قَاِصلللًدا/   42الشُّلللقَّة/   42اس     42َوَسلللفًَرا/   42لََخَرج 

ِلفُون/ للبِهِ    43َوتَع لَللم/   43أَِذنللت/   42َوَسلليَح  تَابَللت/   45م/َري     46اق عُللُدوا/   45يَتَللَردَُّدون/   45َوار 

َضعُوا/   47َزاُدوُكم/   47ِخالَلَُكم/   46ألََعدُّوا/   46فَثَبََّطُهم/   46انبِعَاثَُهم/    47يَب غُونَُكم/   47َوألَو 

تِن ِللللي/   49ائ للللذَن/   48َوقَلَّبُللللوا/   48َوَظَهللللر/   48اب تَغَللللُوا/    50َويَتََولَّللللوا/   49ُطوا/َسللللقَ    49تَف 

للللللنَيَي ن/   51يُِصلللللليبَنَا/ للللللِدينَا/   52ال ُحس     54َمللللللنَعَُهم/   52ُمتََرب ُِصللللللون/   52تََربَُّصللللللون/   52بِأَي 

لَُدُهم/   54َوبَِرُسوِله/   54نَفَقَاتُُهم/    57َمغَلاَرات/   56يَف َرقُلون/   56َولََكلنَُّهم/   56لَِملنُكم/   55أَو 

َمُحللون/   57ُمللدََّخالً/   57َجئًللا/َمل   ُطللوا/   57يَج  للَخُطون/   58أُع  ِمللُزك/   58يَس  ا/   58يَل     58يُع َطللو 

تِينَا/ ُضلللوُكم/   60َوال ُمَؤلَّفَلللة/   60َوال غَلللاِرِمين/   60َوال عَلللاِمِلين/   59َسللليُؤ  ُضلللوه/   62ِليُر     62يُر 

ِزُءوا/   63يَُحاِدد/ تَه  ذَُرو   64اس  /   64تُنَب ِئُُهم/   64ن/تَح  ِزُءون/   65أَبِالِلَّ تَه     65َونَل عَلب/   65تَس 

ب/   66نَع ف/    69بَِخالَقُِكلم/   67َويَق بُِضلون/   67فَنَِسليَُهم/   67بِلال ُمنَكر/   67ال َمع ُروف/   66نُعَذ ِ

تَعُوا/   69َخاُضلللللوا/ لللللتَم  تَع ُت/   69فَاس  لللللتَم  لللللتُم/   69فَاس  َحُمُهم/   70أَتَلللللت ُهم/   69َوُخض     71َسللللليَر 

نَاُهم/   71َويُِطيعُون/ ا/   74إِس الَِمِهم/   74أَغ  /   75َءاتَانَا/   74يَتََولَّو  دَّقَن  /   75لَنَصَّ    75َولَنَُكلونَن 

لَفُللوا/ قَبَُهم/   77أَخ  ِعين/   77َوَعللُدوه/   77نِفَاقًللا/   77فَللأَع  ِ للَدُهم/   79ال ُمطَّللو     79َسللِخر/   79ُجه 

للللللَخُرون/ ِمللللللُزون/   79فَيَس  ا/   81بَِمق عَللللللِدِهم/   79يَل  للللللَحُكوا/   81َحللللللرًّ ُكللللللوا/   82فَل يَض  يَب     82َول 

ُرُجللللللوا/   83بِللللللال قُعُود/   83ال َخللللللاِلِفين/ للللللتَئ ذَنُوك/   83َرِضلللللليتُم/   83َرَجعَللللللك/   83تَخ     83فَاس 

لللِره/   84تَُصلللل /   83ِلل ُخلللُروج/   83فَاق عُلللُدوا/ لَُدُهلللم/   84قَب  لللتَئ ذَنَك/   85َوأَو  نَلللا/   86اس     86ذَر 

ُرون/   87َوُطبِللع/ ذَن/   90ال ُمعَللذ ِ للعَفَاء/   90َوقَعَللد/   90ِليُللؤ  َضللى/   91الضُّ    91نََصللُحوا/   91ال َمر 

ك/ ِملُُكللللم/   92أَتَللللو  ِملَُهم/   92َحَزنًللللا/   92أَح  يُللللنُُهم/   92ِلللللتَح     94نَبَّأَنَللللا/   93َوَطبَللللع/   92َوأَع 

تَلللللِذُرون/   94َوَسللللليََرى/ ِلفُون/   94يَع  ا/   95ِلتُع ِرُضلللللوا/   95َسللللليَح  َضلللللو  ا/   96تَر  َضلللللو     96ِلتَر 

للَدر/ َوائِر/   97َونِفَاقًللا/   97َوأَج  ِخلُُهم/   98َويَتَللَربَّص/   98الللدَّ بَللة/   99قُُربَللات/   99َسلليُد     99قُر 
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بُُهم/   101تَع لَُمُهلللم/   101الن ِفَلللاق/   100اتَّبَعُلللوُهم/    101ُمنَلللافِقُون/   101َملللَرُدوا/   101َسلللنُعَذ ِ

تََرفُللللوا/   101نَع لَُمُهللللم/ للللُرُهم/   102َسللللي ِئًا/   102َخلَُطللللوا/   102اع     103َصللللالَتَك/   103تَُطه ِ

يِهم/ للللر/   105َوَسللللتَُردُّون/   105فََسلللليََرى/   104َويَأ ُخللللذ/   103َوَصللللل /   103َوتُللللَزك ِ    106ألَم 

ن/ َجللو  للِجًدا/   107َحللاَرب/   106ُمر  َصللاًدا/   107َمس  /   107َوتَف ِريقًللا/   107َوإِر  ِلفُن     107َولَلليَح 

لللس/ لللِرين/   108أُس ِ لللِجد/   108ال ُمطَّه ِ لللُروا/   108لََمس     109فَان َهلللار/   109ُجلللُرف/   108يَتََطهَّ

للللللللتََرى/   110ِريبَللللللللةً/   110ا/بَنَللللللللو     109َهللللللللار/    111بِبَللللللللي ِعُكم/   111بَللللللللايَع تُم/   111اش 

تَب ِشللللللللُروا/    112التَّللللللللائِبُون/   112األَِمللللللللُرون/   111َويُق تَلُللللللللون/   111فَيَق تُلُللللللللون/   111فَاس 

اِكعُللللللون/ للللللائُِحون/   112الرَّ للللللاِجُدون/   112السَّ    112/ال عَابِللللللُدون   112ال َحاِمللللللُدون/   112السَّ

تَغ ِفُروا/   112َوال َحافُِظون/   112َوالنَّاُهون/   112ِلُحُدود/ تِغ فَار/   113يَس  اه/   114اس     114ألَوَّ

ِعلللللَدة/ لللللَرة/   114َمو     118َضلللللاقَت/   118ُخل ِفُلللللوا/   118الثَّالَثَلللللة/   117يَِزيلللللغ/   117ال عُس 

للل/   120َظَمللأ/   119َوُكونُللوا/   118َمل َجللأ/   118ِليَتُوبُللوا/ ِطئًللا/   120ألَه     120نَللي الً/   120َمو 

َغبُلللللوا/   120يَتََخلَّفُلللللوا/    121َواِديًلللللا/   120يُِغللللليظ/   120يَنَلللللالُون/   120يََطئُلللللون/   120يَر 

قَلللة/   121يَق َطعُلللون/    123ِغل َظلللةً/   122َوِليُنلللِذُروا/   122ِليَنِفلللُروا/   122ِليَتَفَقَُّهلللوا/   122فِر 

ِسلللِهم/   124َزاَدت للله/   123يَلُلللونَُكم/   123َول يَِجلللُدوا/    127َصلللَرف/   127انَصلللَرفُوا/   125ِرج 

    128َحِريص/

 

 يونس

َملللللأَنُّوا/   5َوقَلللللدََّره/   5ِضللللليَاًء/   3إِذ نِللللله/    10َوتَِحيَّلللللتُُهم/   10َوَءاِخلللللر/   9بِِإيَملللللانِِهم/   7َواط 

للللتِع َجالَُهم/ للللل/   11/فَنَللللذَر   11اس  ُعنَا/   12ِلَجنبِلللله/   12قَاِعللللًدا/   11يُعَج ِ    14ِلنَنُظللللر/   12يَللللد 

لَللللله/ للللله/   15أُبَد ِ ل  َءان/   15بَد ِ َراُكلللللم/   15تِل قَلللللاِءي/   15بِقُلللللر  تُللللله/   16أَد     16ُعُملللللًرا/   16تَلَو 

تَلَفُوا/   18ُشلفَعَاُؤنَا/   18أَتُنَب ِئُون/ ُكلُرون/   19فَلاخ     22َجاَءت َهلا/   22أُِحليط/   22نَجي تَنَلا/أَ    21تَم 

لللليُُكم/   23أَنَجللللاُهم/   22يَُسللللي ُِرُكم/   22َوَجللللَري ن/ للللن/   24أََخللللذَت/   23فَنُنَب ِللللئُُكم/   23بَغ     24تَغ 

ُرفََهلللا/ يَّنَلللت/   24قَلللاِدُرون/   24ُزخ  َهلللق/   26َوِزيَلللاَدة/   26قَتَلللر/   24َوازَّ ِشللليَت/   26يَر     27أُغ 

ِلًما/   27بِِمث ِلَها/ َهقُُهم/   27ُمظ  نَلا/   27َوتَر     29ِعبَلاَدتُِكم/   28َوُشلَرَكاُؤُكم/   28َمَكلانَُكم/   28فََزيَّل 

لللَفَت/   29فََكفَللى/ ي/   32فَللذَِلُكم/   30َوُردُّوا/   30تَب لُللوا/   30أَس  َّبَللع/   35يَِهللد ِ للَدى/   35يُت    35يُه 

لللتَنبِئُون/   53إِي/   51أَثُلللم /   45يَتَعَلللاَرفُون/   41َعَمِللللي/   41يئُلللون/بَرِ    39يُِحيُطلللوا/    53َويَس 

للل/   54لَف تَللَدت/   54َظلََمللت/ َمتِلله/   58فَل يَف َرُحللوا/   58فَبِللذَِلك/   58بِفَض  للتُم/   58َوبَِرح     59فََجعَل 

للةً/   71اق ُضللوا/   70نُللِذيقُُهم/   59َوَحللالَلً/    71َوُشللَرَكاَءُكم/   71َوتَللذ ِكيِري/   71فَعَلَللى/   71ُغمَّ

بَلللع/ ر/   74نَط  ر/   76لَِسلللح  ِفتَنَلللا/   77السَّلللاِحُرون/   77أَِسلللح     83لَعَلللال/   81َسللليُب ِطلُه/   78ِلتَل 

تِلللنَُهم/   83َوَمِْليِهلللم/   83ِلُموَسلللى/ نَلللا/   84تََوكَّلُلللوا/   83يَف  لللر/   86َونَج ِ    87َءا/تَبَلللوَّ    87بِِمص 

ِمُكَمللا/ عَلُللوا/   87ِلقَو  ِمللس/   87َواج  للَوالً/   88اط  للُدد/   88َوأَم     89أُِجيبَللت/   88َوَمللألَه/   88َواش 

/ َّبِعَلللان  َوتُُكَملللا/   89تَت لللتَِقيَما/   89َدع  َرَكللله/   89فَاس  ًوا/   90بَنُلللو/   90ال غَلللَرق/   90أَد     90َوَعلللد 

يللللك/   92لَغَللللافِلُون/   92َخل فَللللك/   92بِبَلللَدنِك/ أ/   92نُنَج ِ نَللللاُهم/   98فَنَفَعََهللللا/   93ُمبَللللوَّ    98َوَمتَّع 

للِره/ ك/   103نُللنج/   102يَنتَِظللُرون/   101َوالنُّللذُر/   99ألََمللن/   99تُك     106يَنفَعُللك/   106يَُضللرُّ

ِله/   107َراد / ك/   107ِلفَض      107يُِصيب/   107يُِرد 

 

 هود

فُوا/   3ُكم/يَُملللت ِع   لللتَخ  تَغ ُشلللون/   5يَث نُلللون/   5ِليَس  َها/   5يَس  لللتَقَرَّ َدَعه/   6ُمس  لللتَو  ُشللله/   6َوُمس     7َعر 

نَا/ ر  ُروفًا/   8أَخَّ بُِسه/   8َمص  نَاَها/   9لَيَئُوس/   8يَح     12َوَضلائِق/   10نَع َملاء/   10لَفَلِرح/   9نََزع 

/   14فَلللللِإلَّم/   13ات/ُمف تََريَللللل   13ُسلللللَور/   12تَلللللاِرك/    16َوَحلللللبِط/   15يُب َخُسلللللون/   15نُلللللَوف 
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ِعُده/ بَتُوا/   17َويَت لُوه/   17َمو  َمى/   23َوأَخ     27نَُظلنُُّكم/   24َوالسَّلِميع/   24َواألََصلم /   24َكلاألَع 

أ ي/   27أََراِذلُنَلللا/ يَلللت/   28أَنُل ِزُمُكُملللو/   27بَلللاِدي/   27اللللرَّ َدِري/   30َطلللَردتُُّهم/   28فَعُم ِ    31تَلللز 

تَنَللللا/ ت/   32ِجللللَدالَنَا/   32َجاَدل  ثَر  للللِحي/   32فَللللأَك  للللِويَُكم/   34نُص  /   34يُغ     34أَنَصللللح/   34أََردت 

َراِمللللي/ ِرُمللللون/   35إِج  /   35تُج  للللنَع/   35فَعَلَللللي  للللَخر/   38َمللللأل/   37َواص     38َوُكلََّمللللا/   38نَس 

نَع/ َخُروا/تَ    38َويَص  َخُرون/   38س  ِمل/   38تَس  َكبُوا/   40اح  ِريَها/   41ار  َساَها/   41َمج     41َوُمر 

للللِزل/   42َكال ِجبَللللال/ نَلللله/   42َمع  َكللللب/   42اب  للللَرقِين/   42ار     43َوَحللللال/   43َسللللأَِوي/   43ال ُمغ 

تََوت/   44َماَءك/   43يَع ِصُمنِي/ ض/   44اء/َويَاَسلمَ    44َوِغليض/   44َواس     44أَق ِلِعلي/   44يَلاأَر 

/   44اب لَِعي/ َكم/   44ال ُجوِدي  َدك/   45اب نِي/   45أَح  ئَل ن/   46أَِعُظك/   45َوع  ئَلَك/   46تَس     47أَس 

نِللي/ َحم  للبِط/   48َوبََرَكللات/   48َوأَُمللم/   47َوتَر     49/تَع لَُمَهللا   49ال عَاقِبَللة/   48َسللنَُمت ِعُُهم/   48اه 

تُِكم/   50ُمف تَلللُرون/   49نُوِحيَهلللا/ ُكم/   52قُلللوَّ ِللللك/   52َويَلللِزد     53بِتَلللاِرِكي/   53يَلللاُهود/   53قَو 

ِهد/ تََراك/   54أُش  َهُدوا/   54اع  ونَه/   56بِنَاِصليَتَِها/   56َءاِخذ/   55فَِكيُدونِي/   54َواش     57تَُضلرُّ

للتَ    60ِلعَللاد/   59َجَحللُدوا/ للتَع َمَرُك/   61ُمِجيللب/   61غ ِفُروه/فَاس  ا/   61َواس  ُجللوًّ    62َوإِنَّنَللا/   62َمر 

ِسللير/   62أَتَن َهانَللا/ للذُوب/   65َداِرُكللم/   63َعَصللي تُه/   63تَِزيللُدونَنِي/   63تَخ     68ِلثَُمللود/   65َمك 

َجللللس/   70نَِكللللَرُهم/   69لَبِللللث/   69َحنِيللللذ/   68ثَُمللللوَدا/ نَاَها/   70ِصللللل/تَ    70َوأَو  للللر     71فَبَشَّ

   74يَُجاِدلُنَللا/   74َوَجاَءت لله/   73َوبََرَكاتُلله/   73أَتَع َجبِللين/   72بَع ِلللي/   72َءأَِلللد/   71فََضللِحَكت/

ع/ و  اه/   74اللللللرَّ ُدود/   75لََحِلللللليم/   75أَوَّ    78َوَجلللللاَءه/   77َعِصللللليب/   76َءاتِللللليِهم/   76َملللللر 

   81يَِصللُوا/   81ُمِصيبَُها/   81بِقَِريب/   80ُرك ن/   80َءاِوي/   79لَتَع لَم/   79ك/بَنَاتِ    78َرِشيد/

ِشلللليد/   87أََصللللالَتُك/   86بَِقيَّللللت/   84تَنقُُصللللوا/    87نَت للللُرك/   87تَللللأ ُمُرك/   87ال َحِللللليم/   87الرَّ

للالَح/   88أَُخللاِلفَُكم/   88أَن َهللاُكم/   88َوَرَزقَنِللي/   87نََشللاُؤا/ فِيِقي/   88اإِلص     89ِشللقَاقِي/   88تَللو 

نَلللللاك/   90َوُدود/ ُطلللللك/   91نَف قَللللله/   91لََرَجم  ِطلللللي/   91َره  /   92أََره  ِريًّلللللا/   92أََعلللللز     92ِظه 

تَِقبُوا/   92َواتََّخذ تُُمو/ يَن/   94َوأََخذَت/   93َوار  رُ    97بَِرِشليد/   97فَاتَّبَعُوا/   95ِلَمد     98ود/ال َملو 

د/ للِور  َرَدُهم/   98ال  للُدم/   98فَللأَو  للد/   98يَق  ف  فُللود/   99الر ِ لله/   99ال َمر     100َوَحِصلليد/   100نَقُصُّ

نَلللللت/ لللللذَه/   101َزاُدوُهلللللم/   101تَت بِيلللللب/   101أَغ  ُملللللوع/   102أَخ  لللللُدود/   103َمج     104َمع 

ُره/ لللللذُوذ/   106َوَشلللللِهيق/   106وا/َشلللللقُ    105تََكلَّلللللم/   105َوَسلللللِعيد/   104نُلللللَؤخ ِ    108َمج 

للتَِقم/   111لَيَُوف ِيَنَّلله/   109َمنقُللوص/   109لَُمَوفُّللوُهم/   108ُسللِعُدوا/    113فَتََمسَّللُكم/   112فَاس 

َكنُللللوا/    114يُللللذ ِهب ن/   114َوُزلَفًللللا/   114ِللللللذَّاِكِرين/   114َطَرفَللللي/   114ال َحَسللللنَات/   113تَر 

ِلك/   116بَِقيَّة/   116ا/أُت ِرفُو تَِلِفين/   118لََجعَل/   117ِليُه     120نُثَب ِلت/   119َوِلذَل ك/   118ُمخ 

َجع/   122َوانتَِظُروا/   120َوَجاَءك/     123يُر 

 

 يوسف

َوتِلللك/ يَلللاك/   5تَق ُصلللص/   5إِخ  لللك/   5فَيَِكيلللُدوا/   5ُرء  َهلللا/   6أَبََوي  ُملللك/   6أَتَمَّ تَبِيلللك/   6َويُعَل ِ    6يَج 

َوتِللله/ َرُحلللوه/   8َوأَُخلللوه/   8لَيُوُسلللف/   8أَبِينَلللا/   8أَبَانَلللا/   7َوإِخ  لللل/   9اط  للليَّاَرة/   9يَخ     10السَّ

للله/   10َوأَل قُلللوه/ ِسلللل ه/   11لَنَاِصلللُحون/   11تَأ َمنَّلللا/   10يَل تَِقط  تَلللع/   12َويَل عَلللب/   12أَر     12يَر 

ُزنُنِللي/لَيَ    13تَللذ َهبُوا/ ِرِهم/   13َوأََخللاف/   13ح  َمعُللوا/   15لَتُنَب ِئَنَّلله/   15ذََهبُللوا/   15بِللأَم     15َوأَج 

عَلُوه/ ِمن/   16ِعَشاًء/   16أَبَاُهم/   15يَج  لتَبِق/   17فَأََكلَله/   17ذََهب نَا/   17بُِمؤ     18بِلَدم/   17نَس 

لللَوه/   19بَِضلللاَعةً/ لَى/   19َسللليَّاَرة/   19َدل  َسللللُوا/   19فَلللأَد  وه/   19فَأَر     19َواِرَدُهلللم/   19َوأََسلللرُّ

للَرى/ اِهللِدين/   19يَابُش  ه/   20َدَراِهللم/   20بِللثََمن/   20الزَّ ِرِمللي/   20َوَشللَرو  َرأَتِلله/   21أَك     21لم 

َمللله/   21َمث لللَواه/ تَِهلللا/   21َوِلنُعَل ِ لللت/   23َمث لللَواي/   23بَي     23َوَغلَّقَلللت/   23َدت للله/َوَراوَ    23َهي 

ِرف/ تَبَقَا/   25َوأَل فَيَا/   25لََدا/   25َسي َِدَها/   24َوَهم /   24ِلنَص     25يُس َجن/   25َوقَدَّت/   25َواس 

لتَغ ِفِري/   29ال َخلاِطئِين/   27فََكلذَبَت/   26قُبُلل/   26فََصَدقَت/   26َراَوَدت نِي/    30تُلَراِود/   29َواس 
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للللَوة/   30لَنََراَهللللا/   30فَتَاَهللللا/   30غَفََها/َشلللل َسلللللَت/   30نِس  نَلللله/   31أَر  بَر  /   31أَك  للللِرِهن     31بَِمك 

نَلللله/ ينًا/   31َسللللِمعَت/   31َرأَي  تَللللَدت/   31َوَءاتَللللت/   31ُمتََّكئًللللا/   31ِسللللك ِ للللن/   31َوأَع     31َوقَطَّع 

تَع َصللم/   32َءاُمللُره/ /   32فَاس  /   32فَللذَِلُكن  للَجنَن  تُنَّنِللي/   32لَيُس  للب/   32لُم  للِرف/   33أَص     33تَص 

ُعونَنِي/ لللُجنُنَّه/   34فََصلللَرف/   33يَلللد  ِملللل/   35لَيَس  ِصلللر/   36أَح  لللًزا/   36أَع     36َرأ ِسلللي/   36ُخب 

َزقَانِلللله/   36نَب ِئ نَللللا/   36فَتَيَللللان/    38َءابَللللاِءي/   37َمللللا/نَبَّأ تُكُ    37َعلََّمنِللللي/   37ذَِلُكَمللللا/   37تُر 

بَاب/   38َواتَّبَع ت/ قُون/   39َءأَر  لتَف تِيَان/   41أََحلُدُكَما/   39ُمتَفَر ِ لِقي/   41فَتَأ ُكلل/   41تَس     41فَيَس 

للللَب/ نِلللي/   41فَيُص  يَلللا/   43تَع بُلللُرون/   42نَلللاج/   42فَأَنَسلللاه/   42اذ ُكر  ء  لللالَم/   43ِللرُّ    44األَح 

ِسلللللُون/   44ِمين/بِعَللللالِ  َكللللر/   45نََجللللا/   45فَأَر  ِجللللع/   45َوادَّ تِنَللللا/   46أَر  يق/   46أَف  للللد ِ    46الص ِ

َرُعللون/ ِصللنُون/   47فَللذَُروه/   47ُسللنبُِله/   47َحَصللدتُّم/   47تَز  تُم/   48تُح     48يَللأ ُكل ن/   48قَللدَّم 

لللَوة/   49يُغَلللاث/   49يَع ِصلللُرون/   49َوفِيللله/ /   50الن ِس  لللِدِهن  لللئَل ه/   50بَِكي  للللن/   50فَس     50قَطَّع 

للللَحص/ /   51َحص  للللبُُكن  /   51َخط  للللن/   51َراَودتُّللللن  لللله/   51قُل  ئ/   52أَُخن  للللاَرة/   53أُبَللللر ِ    53ألَمَّ

للله/ ِلص  تَخ  َمتِنَلللا/   54َكلََّمللله/   54أَس  أ/   56بَِرح     59ي/أُوفِللل   58فَعَلللَرفَُهم/   58فَلللَدَخلُوا/   56يَتَبَلللوَّ

عَلُللللوا/   61لَفَللللاِعلُون/   61َسللللنَُراِود/   61أَبَللللاه/   60تَق َربُللللون/   60تَللللأ تُونِي/   59بِللللأَو/    62اج 

تَللللل/   63ُمنِللللع/   63أَبِلللليِهم/   62يَع ِرفُونََهللللا/   62ِلِفت يَانِلللله/   62ِرَحللللاِلِهم/    64َءاَمللللنُُكم/   63نَك 

فَلللظ/   65َوَجلللُدوا/   65نَب ِغلللي/   65َمتَلللاَعُهم/   65ُحلللوا/فَتَ    65بَِضلللاَعتُنَا/   64أَِمنلللتُُكم/    65َونَح 

َداد/ ه/   65َونَِميلللر/   65َونَلللز  ِسللللَه/   66َءاتَلللو  تُلللون/   66أُر  ثِقَُهم/   66لَتَلللأ تُنَّنِي/   66تُؤ     66َملللو 

نِي/   66يَُحاط/ قَة/   67أُغ  لقَايَة/   70أَيَّتَُهلا/   70أَذَّن/   69أَُخوك/   68قََضاَها/   67ُمتَفَر ِ    70الس ِ

لللل/ ِقلللُدون/   70لََسلللاِرقُون/   70َرح  ِقلللد/   72ُصلللَواع/   71َوأَق بَلُلللوا/   71تَف     73َسلللاِرقِين/   72نَف 

ِللللله/   73ِلنُف ِسللللد/ َرَجَها/   75ُوِجللللد/   75َرح  للللتَخ  ِعيَتِِهم/   76اس  نَا/   76فَبَللللَدأ/   76بِللللأَو     76ِكللللد 

ق/   76ِليَأ ُخذ/ َها/   76َوفَو  ِرق/   77فَأََسرَّ    79لََظاِلُمون/   78أََحَدنَا/   78أَبًا/   77يُب ِدَها/   77يَس 

تَي ئَُسلللللوا/   80أَبَلللللاُكم/   79نَأ ُخلللللذ/ تُم/   80َخلَُصلللللوا/   80اس  ط  نَلللللك/   80فَلللللرَّ نَلللللا/   81اب  بَل     82أَق 

ن/   82َوال ِعيلللر/ نَلللاه/   84ال ُحلللز  لللت/وَ    84َعي  َهلللاِلِكين/   84يَاأََسلللفَى/   84اب يَضَّ    85تَلللذ ُكر/   85ال 

لللُكوا/   85َحَرًضلللا/   85تَف تَلللُؤا/ نِلللي/   86بَث ِلللي/   86أَش     87فَتََحسَُّسلللوا/   87تَاي ئَُسلللوا/   86َوُحز 

قِي/ ف/   88بِبَِضاَعة/   88ال ُمتََصد ِ َجاة/   88فَأَو  لَنَلا/   88ُمز     89بِيُوُسلف/   88ق/َوتََصلدَّ    88َوأَه 

لبِر/   89َجاِهلُون/ ِلُكم/   92تَث ِريلب/   91لََخلاِطئِين/   91َءاثَلَرك/   90َويَص     93بِقَِميِصلي/   93بِلأَه 

تَلللللد /   96ال بَِشلللللير/   96أَل قَلللللاه/   95َضلللللالَِلك/   94ألَِجلللللد/   94فََصللللللَت/   94تُفَن ِلللللُدون/    96فَار 

للللللتَغ ِفر/ َرَجنِلللللل   98أَس  للللللَوتِي/   100ي/أَخ  و/   100إِخ  بَللللللد     100نَللللللَزغ/   100َجعَلََهللللللا/   100ال 

وا/ تَنِللي/   101تَلللَوفَّنِي/   101َءاتَي تَنِللي/   100َوَخللرُّ َمعُللوا/   101َوَعلَّم  لللت/   102أَج     103َحَرص 

ون/ لللللتَي ئَس/   108اتَّبَعَنِلللللي/   107َغاِشللللليَة/   105يَُملللللرُّ لللللي/   110اس     110بُوا/ُكلللللذِ    110فَنُج ِ

    111قََصِصِهم/   111ِعب َرة/

 

 الرعد

ع/   4ُمتََجلللاِوَرات/   4األُُكلللل/   2تُوقِنُلللون/ لللل/   4َونَِخيلللل/   4َوَزر  لللقَى/   4َونُفَض ِ    5تَع َجلللب/   4يُس 

َملللثاُلَت/   5فَعََجلللب/ لللَدار/   6ُظل ِمِهلللم/   6ال  َداد/   8بِِمق     10َهلللر/جَ    9ال ُمتَعَلللال/   8تَِغللليض/   8تَلللز 

ف/ لللتَخ  بَلللات/   10َوَسلللاِرب/   10ُمس  فَُظونَللله/   11َوال/   11ُمعَق ِ    12الث ِقَلللال/   11يُغَي ِلللر/   11يَح 

لللللد/   12َويُنِشلللللئ/ ع     14فَلللللاه/   14بِبَاِلِغللللله/   13َويَُسلللللب ِح/   13ِخيفَتِللللله/   13ال ِمَحلللللال/   13الرَّ

لتَِجيبُون/   14ِليَب لُغ/   14َكبَاِسط/    16َكَخل ِقله/   16فَتََشلابَه/   16أَفَاتََّخلذ تُم/   15َوِظالَلُُهلم/   14يَس 

ِديَة/ بَد/   17أَو  تََمل/   17َرابِيًا/   17ُجفَاًء/   17بِقََدِرَها/   17السَّي ل/   17الزَّ    17فََسالَت/   17فَاح 

ُكث/   17فَيَذ َهب/ ن/   20ِميثَلاق/ال     17يُوقُِدون/   17َوال بَاِطل/   17فَيَم  َشلو  /   21َويَخ  َملئِن     28تَط 

   33تُنَب ِئُونَله/   33بَِظلاِهر/   31لََهلَدى/   31ُكل ِلم/   31قَاِرَعلة/   31تَُحلل /   30ِلتَت لَُوا/   29ُطوبَى/
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وُهم/ /   33َوُصلللللدُّوا/   33َسلللللمُّ بَلللللى/   35َوِظلَُّهلللللا/   35َدائِلللللم/   34أََشلللللق     36يُنِكلللللر/   35َوُعق 

يَّةً/ ُحوا/   39َويُث بِت/   38َوذُر ِ ِمه/   40َوَعلَي نَا/   39يَم  َسالً/   41ُمعَق ِب/   41ِلُحك      43ُمر 

 

 إبراهيم

للتَِحبُّون/ للِرج/   4فَيُِضللل /   3يَس  ُهم/   5بِأَيَّللام/   5أَخ  للر     7ألَِزيللَدنَُّكم/   6َويُللذَب ُِحون/   6أَنَجللاُكم/   5َوذَك ِ

ُعونَنَا/    12نَتََوكَّللللل/   12َءاذَي تُُمونَللللا/   11نَللللأ تِيَُكم/   10فَأ تُونَللللا/   10تَُصللللدُّونَا/   9فَللللَردُّوا/   9تَللللد 

/ لللللبَِرن  ِرَجنَّلللللُك/   12َولَنَص  /   13لَنُخ  ِلَكن  /   14َوَخلللللاف/   13ِلُرُسلللللِلِهم/   13لَلللللنُه  لللللِكنَنَّ    14َولَنُس 

للتَف تَُحوا/ للقَى/   16َصللِديد/   15َوَخللاب/   15َواس  ُعلله/   17َويَأ تِيلله/   17بَِمي ِللت/   16َويُس     17يَتََجرَّ

لللللللتَدَّت/   17يُِسللللللليغُه/ نَلللللللا/   18َكَرَملللللللاد/   18اش  تُُمون/   21لََهلللللللَدي نَاُكم/   21أََجِزع  لللللللَرك     22أَش 

لللِرِخُكم/ /   22بُِمص  لللِرِخي  تُُكم/   22تَلُوُملللونِي/   22بُِمص  لَف تُُكم/   22َدَعلللو  لللتََجب تُم/   22فَلللأَخ     22فَاس 

ت/ للللَُها/   22َوَوَعلللدتُُّكم/   22َولُوُملللوا/   22َكفَلللر  ُعَهلللا/   24ثَابِلللت/   24أَص  َّلللت/   24َوفَر  تُث    26اج 

بَللللَوار/   27يُثَب ِللللت/   27َويُِضللللل /   27َويَف عَللللل/   27الثَّابِللللت/    30َمِصلللليَرُكم/   28َوأََحلُّللللوا/   28ال 

للنَام/   34لََظلُللوم/   34َسللأَل تُُموه/   33َدائِبَللي ن/   31ُمللوا/يُِقي   31َويُنِفقُللوا/ نِللي/   35األَص  نُب     35َواج 

/ لللللَل ن/   35َوبَنِللللي  /   36أَض  للللَكنت/   36َعَصللللانِي/   36تَبِعَنِللللي/   36إِنَُّهللللن  م/   37أَس     37ال ُمَحللللرَّ

ُهللللم/   37ِليُِقيُمللللوا/   37بِللللَواد/ ُزق  ِفللللي/   37َوار  ِلللللن/   38نُخ  للللَخص/   40َوتَقَبَّللللل/   38نُع     42تَش 

فُُهم/   42َغلللافاِلً/ ئِلللَدتُُهم/   43َهلللَواء/   43ُمق نِِعلللي/   43َطلللر  نَلللا/   43َوأَف  ر  َوتَلللك/   44أَخ ِ    44َدع 

نَللللللا/   44َونَتَّبِللللللع/   44نُِجللللللب/   44َزَوال/    45َوَسللللللَكنتُم/   45َوتَبَلللللليَّن/   45َمَسللللللاِكن/   45فَعَل 

ِلللف/   46ِلتَللُزول/   45ب نَا/َوَضللرَ     50َوتَغ َشللى/   50قَِطللَران/   50َسللَرابِيلُُهم/   48تُبَللدَّل/   47ُمخ 

    52َوِليُنذَُروا/   52َوِليَع لَُموا/   52َوِليَذَّكَّر/

 

 الحجر

لللللللُكُ    7بِال َمالَئَِكللللللة/   3يَللللللأ ُكلُوا/   3َويُل ِهِهللللللم/   3َويَتََمتَّعُللللللوا/   3األََمللللللل/    14فََظلُّللللللوا/   12ه/نَس 

َرت/   15أَب َصللللاُرنَا/   14يَع ُرُجللللون/ للللُحوُرون/   15ُسللللك ِ نَاَهللللا/   15َمس  للللتََرق/   17َوَحِفظ     18اس 

ُزون/ لُله/   21َخَزائِنُله/   20بِلَراِزقِين/   19َمو  لقَي نَاُك/   22بَِخلاِزنِين/   21نُنَز ِ    22لَلَواقِح/   22فَأَس 

لللللللتَئ ِخِر/ لللللللتَق ِدِم/   24ال ُمس  /   24ال ُمس  تَللللللله/   27َوال َجلللللللان  لللللللُجد/   33َخلَق  /   33ألَس     39ألَُزي ِلللللللنَن 

ِويَنَّه/ ِعُدُهم/   39َوألُغ  لَرِجين/   44َمق ُسوم/   43لََمو  َجلل/   52َوِجلُلون/   49نَب ِلئ/   48بُِمخ     53تَو 

تُُمون/ ُرون/   54أَبَشَّر  نَاك/   55ين/ال قَلانِطِ    54فَبِم/   54تُبَش ِ لوُهم/   56يَق لنَط/   55بَشَّلر     59لَُمنَجُّ

ُضوا/   64َوأَتَي نَاك/ َرتِِهم/   70نَن َهلك/   68تَف َضُحون/   66َمق ُطوع/   65َوام  لُرك/   72َسلك     72لَعَم 

نَللا/ للِم/   74فََجعَل  للر/   79نَُّهَمللا/َوإِ    79لَبِِإَمللام/   78لََظللاِلِمين/   76لَبَِسللبِيل/   75ِلل ُمتََوس ِ    80ال ِحج 

ف ح/   82يَن ِحتُون/ ئَلَنَّهُ/   91ِعِضين/   90ال ُمق تَِسِمين/   87ال َمثَانِي/   85ال َجِميل/   85الصَّ    92لَنَس 

َدع/ ِزِء/   94فَاص  تَه  بُد/   97يَِضيق/   95َكفَي نَاك/   95ال ُمس      99يَأ تِيَك/   99َواع 

 

 النحل

وح/   2أَنلللِذُروا/ ء/   5َخلَقََهلللا/   2بِلللالرُّ لللَرُحون/   5ِدف     7أَث قَلللالَُكم/   6َجَملللال/   6تُِريُحلللون/   6تَس 

/   7بَاِلِغيللله/ ِملللل/   7بِِشلللق  َكبُوَهلللا/   7َوتَح  لُلللق/   8َوال َحِميلللر/   8َوال بِغَلللال/   8ِلتَر     9َجلللائِر/   8َويَخ 

لللللد/ للللله/   10تُِسللللليُمون/   9قَص  ر     10َوِمن     15َوُسلللللباُلً/   11يُنبِلللللت/   11َوالنَِّخيلللللل/   11ع/اللللللزَّ

م/ بِِر/   22ُمنِكلللللَرة/   16َوَعالََملللللات/   16َوبِلللللالنَّج  لللللتَك  ِملُلللللوا/   23ال ُمس     25يُِضللللللُّونَُهم/   25ِليَح 

/   26فَلللأَتَى/   26السَّلللق ف/ لللِزيِهم/   27َوالسُّلللوء/   27تَُشلللاقُّون/   26َوأَتَلللاُهم/   26فََخلللر     27يُخ 

نَا/   32َطي ِبِللللين/   30َولَللللنِع م/   29فَلَبِللللئ س/   28فَللللأَل قَُوا/ للللِرص/   35َعبَللللد  نَللللاه/   37تَح     40أََرد 

لُنَلللا/ ء/   40قَو  ف/   40ِلَشلللي  ئَلللُرون/   48يَتَفَيَّلللُؤا/   48َوالشَّلللَمائِل/   48ِظالَلُللله/   47تََخلللوُّ    53تَج 
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لللله/ ِسللللكُ    54َكَشللللف/   53فَِإلَي     59يَُدسُّلللله/   59يَتَللللَواَرى/   59ُهللللون/   59التُّللللَراب/   59ه/أَيُم 

َرُهلللون/   62َوتَِصلللف/   62ُمف َرُطلللون/ ث/   66َخاِلًصلللا/   66بُُطونِللله/   63فَلللَزيَّن/   62يَك     66فَلللر 

للل/   68اتَِّخللِذي/   67َسللَكًرا/   67النَِّخيللل/   66َوَدم/ لللُِكي/   69ذُلُللالً/   68النَّح     69ُكِلللي/   69فَاس 

َمللة/ ي/   71أَفَبِنِع  لللُوا/   71بِللَراد ِ للِربُوا/   72َوَحفَللَدةً/   72َوبِنِع َمللت/   71فُض ِ نَللاه/   74تَض     75َرَزق 

لُوًكا/ ًرا/   75َمم  هه /   76َكل /   76أَب َكم/   75َوَجه  َرَجُكم/   76يَُوج ِ /   78أَخ  َوافَِها/   79َجو     80أَص 

للللللتَِخفُّونَه/   80إِقَللللللاَمتُِكم/ للللللنُِكم/   80تَس  للللللعَاِرَها/   80َظع  بَاِرَهللللللا/   80َوأَش  نَانًللللللا/   80َوأَو     81أَك 

لللللِلُمون/    86ُشللللللَرَكاَءُهم/   83يُنِكُرونََهلللللا/   81َوَسللللللَرابِيل/   81ِظلللللالَلً/   81َسللللللَرابِيل/   81تُس 

َسا   90َوإِيتَاِءي/   89تِب يَانًا/   86ُشَرَكاُؤنَا/ ِكيِدَها/   91تَنقُُضوا/   90َويَن َهى/   90ن/َواإِلح     91تَو 

بَى/   91َكِفيالً/   91َجعَل تُم/ لََها/   92أَنَكاثًا/   92أَر  /   92نَقََضت/   92َكالَّتِي/   92َغز     92َولَيُبَي ِنَن 

/   92يَب لُللللوُكم/ للللئَلُن     96بَللللاق/   94َوتَللللذُوقُوا/   94فَتَللللِزل /   94َصللللَددتُّم/   94ثُبُوتَِهللللا/   93َولَتُس 

/ ِزيَن  /   96يَنفَد/   96َولَنَج  يِيَنَّ نَه/   100ُسل َطانُه/   97فَلَنُح     102ِليُثَب ِت/   101ُمف تَر/   100يَتََولَّو 

/ َجِمللللللي  ُملللللله/   103أَع  تَللللللِري/   103يُعَل ِ للللللِره/   105يَف  ًرا/   106أُك     106فَعَلَللللللي ِهم/   106َصللللللد 

َمللللئِن   ِعِهم/   106/ُمط     112َءاِمنَللللةً/   111َوتُللللَوفَّى/   110َوَصللللبَُروا/   110فُتِنُللللوا/   108َوَسللللم 

َمئِنَّللللةً/   112فََكفَللللَرت/   112فَأَذَاقََهللللا/   112بِللللأَن عُم/   112ال ُجللللوع/ ف/   112ُمط     112َوال َخللللو 

   124ُجِعل/   121َوَهَداه/   121ن عُِمه/ألَ    116ِلتَف تَُروا/   116َحالَل/   116تَِصف/   112يَأ تِيَها/

ُكم/ ِعَظللة/   124لَلليَح     126فَعَللاقِبُوا/   126ُعللوقِب تُم/   126َعللاقَب تُم/   125َوَجللاِدل ُهم/   125َوال َمو 

ابِِرين/ ِسنُون/   127َصب ُرك/   126ِللصَّ     128ُمح 

 

 اإلسراء

/   1ِلنُِريَه/   1بِعَب ِده/ /وَ    4لَتُف ِسُدن  يَار/   5أُولَُهَما/   4لَتَع لُن  ة/   5فََجاُسوا/   5الد ِ نَا/   6ال َكرَّ    6َرَدد 

نَاُك/   6نَِفيللًرا/ للَدد  ا/   7َدَخلُللوه/   7أََسلللأ تُم/   6َوأَم  ُخلُوا/   7ِليَُسلللئُوا/   7َعلَللو     7َوِليُتَب ِلللُروا/   7َوِليَللد 

لللَوم/   8ُعلللدتُّم/   8َحِصللليًرا/ ع/   11َعُجلللولً/   11ُدَعلللاَءه/   9تِلللي/ِللَّ    9أَق     12َءايَتَلللي ن/   11َويَلللد 

نَلللا/   12تَف ِصللليالً/ نَلللاه/   12َوِلتَع لَُملللوا/   12فََمَحو     13ُعنُِقللله/   13َطلللائَِره/   13إِنَسلللان/   13أَل َزم 

لللِرج/ بِين/   14ِكتَابَلللك/   14بِنَف ِسلللك/   13يَل قَلللاه/   13َونُخ  نَاَها/   16نَلللا/أََمر     15ُمعَلللذ ِ ر     16فَلللَدمَّ

نَلللا/   16ُمت َرفِيَهلللا/   16فَفََسلللقُوا/ ل  ُظلللوًرا/   19َسلللع يََها/   18َعجَّ    20َوَهلللُؤلَء/   20نُِملللد /   20َمح 

بَللللر/ للللذُولً/   21َوأَك  ُهَمللللا/   23تَقُللللل/   22َمخ  /   23َوقََضللللى/   23ِكالَُهَمللللا/   23تَن َهر     23يَللللب لُغَن 

ُهَمللل َحم  ابِلللين/   24َربَّيَلللانِي/   24َجنَلللاح/   24ا/ار  لللِذيًرا/   25نُفُوِسلللُكم/   25ِلألَوَّ ر/   26تَب     26تُبَلللذ ِ

ِرين/   26َوَءات/ ُجوَها/   27ال ُمبَذ ِ /   28تَر  لط/   28َمي ُسلوًرا/   28تُع ِرَضلن  َها/   29ال بَس     29تَب ُسلط 

ُسلللوًرا/   29ُعنُِقلللك/ ئًلللا/   29َمح  ُزقُُهم/   31ت لَُهم/قَللل   31ِخط  نَلللى/   31نَلللر  لُوًملللا/   32الز ِ    33َمظ 

لللِرف/   33َمنُصلللوًرا/ للللد/   33يُس  لللتُم/   34بِال عَه  للللف/   35ِكل     36َوال فُللللَؤاد/   36َوال بََصلللر/   36تَق 

لللِرق/   37تَب لُلللغ/ ُروًهلللا/   38َسلللي ِئُه/   37تَخ  لللفَاُكم/   39فَتُل قَلللى/   38َمك     40قُولُلللون/لَتَ    40أَفَأَص 

ا/ للبِيَحُهم/   42لَّب تَغَللو  للتُوًرا/   44تَُسللب ِح/   44تَف قَُهللون/   44تَس  بَللاِرِهم/   45َمس  ت/   46أَد     46ذََكللر 

بُللر/   51فََطللَرُكم/   51فََسيُن ِغُضللون/ للتَِجيبُون/   51يُِعيللُدنَا/   51يَك  للف/   53يَنللَزغ/   52فَتَس     56َكش 

ذُوًرا/ ُجون/َويَ    57َمح  بُوَها/   57ر  ِلُكوَهلا/   58ُمعَذ ِ ِويفًلا/   58ُمه     60أََري نَلاك/   59َمنَعَنَلا/   59تَخ 

فُُهم/   60َوالشََّجَرة/   60ال َمل عُونَة/ ِ ُجد/   60َونَُخو  تَن/   61َءأَس  ر  ت/   62أََرَءي تَك/   62أَخَّ م     62َكرَّ

/ تَنَِكن  فُ    63َجَزاُؤُكم/   62ألَح  تِك/   64بَِخي ِلك/   63وًرا/َمو  ِللب/   64بَِصلو  لتَف ِزز/   64َوأَج     64َواس 

ُهم/   64َوَرِجِلللك/ ُهم/   64َوَشللاِرك  للتُم/   64َوِعللد  َرض  للاُكم/   67أَع     69تَبِيعًللا/   68أَفَللأَِمنتُم/   67نَجَّ

ِسللل/ للِرقَُكم/   69فَيُر  نَللا/   69قَاِصللفًا/   69فَيُغ  م     71ِكتَللابَُهم/   71بِِإَمللاِمِهم/   70نَللاُهم/َوَحَمل     70َكرَّ

َكن/   73ِلتَف تَللِري/   73لَيَف تِنُونَللك/   73لَّتََّخللذُوك/ نَللاك/   75ال َمَمللات/   74ثَبَّت نَللاك/   74تَللر     75ألَذَق 

ون/   76ِخالَفَك/   75َوِضع ف/ تَِفزُّ ِرُجوك/   76لَيَس     78َغَسلق/   77نَا/ِلُسلنَّتِ    76يَل بَثُون/   76ِليُخ 
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للللد/   78ِلللللُدلُوك/ ُمللللوًدا/   79فَتََهجَّ نِللللي/   79يَب عَثَللللك/   79َمقَاًمللللا/   79َمح  ِخل  للللَرج/   80أَد     80ُمخ 

َخل/ نِلللي/   80ُملللد  ِرج  ل/   81َوَزَهلللق/   81َزُهوقًلللا/   80َوأَخ     84َشلللاِكلَتِه/   83يَئُوًسلللا/   82َونُنَلللز ِ

/لَنَللللذ َهبَ    84فَللللَربُُّكم/ تََمعَللللت/   86ن  للللر/   90يَنبُوًعللللا/   90تَف ُجللللر/   88اج  للللِقط/   91فَتُفَج ِ    92تُس 

للللللت/ قَللللللى/   92قَبِلللللليالً/   92َزَعم  للللللَرُؤه/   93ِلُرقِي ِللللللك/   93تَر  نَللللللا/   94أَبَعَللللللث/   93نَق  ل     95لَنَزَّ

َمئِن ِللللللين/ ا/   97َخبَللللللت/   95ُمط  ُشللللللُرُهم/   97َوُصللللللمًّ    100قَتُللللللوًرا/   100اإِلنفَللللللاق/   97َونَح 

تُم/ َسلللك  نَلللاه/   102َمث بُلللوًرا/   100ألَم  َرق  ُهم/   103فَأَغ  لللتَِفزَّ نَلللاه/   104لَِفيفًلللا/   103يَس     106فََرق 

للللَرأَه/ للللث/   106ِلتَق  نَللللاه/   106ُمك  ل  ون/   106َونَزَّ    109ُخُشللللوًعا/   108لََمف عُللللولً/   107يَِخللللرُّ

ون/ بِيًرا/   110تَُخافِت/   110بَِصالَتِك/   109ُدُهم/َويَِزي   109َويَِخرُّ ه/   111تَك      111َوَكب ِر 

 

 الكهف

   9َحِسللللب ت/   8لََجللللاِعلُون/   8ُجللللُرًزا/   7ِلنَب لُللللَوُهم/   6أََسللللفًا/   5َكبُللللَرت/   4َويُنللللِذر/   3َملللاِكثِين/

قِيم/ ِفت يَللللة/   10أََوى/   9َوالللللرَّ َصللللى/   11َرب نَا/فََضلللل   10َوَهي ِللللئ/   10ال  بَي ن/   12أَح     12ال ِحللللز 

نَللللاُهم/   13نَبَللللأَُهم/   13فِت يَللللة/ نَللللا/   13َوِزد  تََزل تُُمللللوه/   15بَللللي ِن/   14َوَربَط     16فَللللأ ُوا/   16اع 

فَقًللللا/    17َغَربَللللت/   17َطلَعَللللت/   17تَق ِرُضللللُهم/   17تَللللَزاَور/   16يَنُشللللر/   16َويَُهي ِللللئ/   16ِمر 

للل ِشلللًدا/   17َوة/فَج  لللت/   18أَي قَاًظلللا/   17ُمر  للله/   18بِال َوِصللليد/   18بَاِسلللط/   18اطَّلَع     18ِذَراَعي 

بًللللا/ للللت/   18ُرقُللللود/   18ُرع  َسللللبُُهم/   18لََولَّي  للللبُُهم/   18َوذَات/   18َوتَح     18َولَُمِلئ للللت/   18َوَكل 

ق/   18َونُقَل ِبُُهم/ /   19َول يَتَلَطَّف/   19ِليَتََساَءلُوا/   19فَل يَأ تُِكم/   19بَِوِرقُِكم/   19بِِرز  لِعَرن     19يُش 

ُجُمللوُكم/   20تُف ِلُحللوا/ نَللا/   20يُِعيللُدوُكم/   20يَر  ثَر  /   21َغلَبُللوا/   21أَع     21ِليَع لَُمللوا/   21لَنَتَِّخللذَن 

تِِهم/ للللتَف ت/   22بِِعللللدَّ ًمللللا/   22تَُمللللار/   22تَس  /   22َوثَللللاِمنُُهم/   22َراًء/ِملللل   22َرج     23تَقُللللولَن 

ء/   23فَاِعللللل/ للللَرب/   23ِلَشللللاي  َداُدوا/   24ألَق  ِملللله/   26أَب ِصللللر/   25َولَبِثُللللوا/   25َواز     26ُحك 

للللِمع/ نَللللا/   26َوأَس  فَل  للللد/   28أَغ  نَللللاك/   28تَع  للللَراب/   28فُُرًطللللا/   28َعي     29ُسللللَراِدقَُها/   29الشَّ

فُ  ِمن/   29ر/فَل يَك  تَِغيثُوا/   29فَل يُؤ  ِوي/   29يَس     31َويَل بَُسلون/   31َوَحُسلنَت/   29يُغَلاثُوا/   29يَش 

للللل/ نَللللاُهَم/   32ألََحللللِدِهَما/   32بِنَخ  ِلللللم/   33َءاتَللللت/   32َوَحفَف  تَللللا/   33ِخالَلَُهَمللللا/   33تَظ     33ِكل 

/   34ثََملللر/   33نََهللًرا/ /   35َجنَّتَللله/   35د/تَبِيللل   34َوأََعلللز  /   36ُرِددت  ت/   36ألَِجلللَدن     37أََكفَلللر 

اك/ لللت/   39تَلللَرن/   39أَقَلللل /   38لَِكنَّلللا/   37َصلللاِحبُه/   37َسلللوَّ تِيَن/   40َزلَقًلللا/   39َدَخل     40يُلللؤ 

بِح/   41َماُؤَها/   41َطلَبًا/    45تَلذ ُروه/   44ق بًلا/عُ    44ال َولَيَة/   42َوأُِحيط/   42بِثََمِره/   41يُص 

بَنُلللون/   46أََملللالً/   45َهِشللليًما/ نَاُهم/   47نُغَلللاِدر/   47نَُسلللي ِر/   47بَلللاِرَزةً/   46َوال     47َوَحَشلللر 

َصلللللللاَها/   48َوُعِرُضلللللللوا/    49يُغَلللللللاِدر/   49يَاَوي لَتَنَلللللللا/   49َوَوَجلللللللُدوا/   49َحاِضلللللللًرا/   49أَح 

َِّخللذُون/ يَّتَلله/   50فَفََسللق/   50/بَللَدلً    50أَفَتَت للَهدتُُّهم/   50َوذُر ِ    51َعُضللًدا/   51ال ُمِضللل ِين/   51أَش 

بِقًلللللا/   51ُمتَِّخلللللذ/ لللللِرفًا/   53فََظنُّلللللوا/   52نَلللللاُدوا/   52َمو     53َوَرَءا/   53ُمَواقِعُوَهلللللا/   53َمص 

ُعُهم/   56َويَُجللاِدل/ للل/   57تَلللد  ئاِلً/   58لَعَجَّ ِلِكِهلللم/   58اِخللذُُهم/يُؤَ    58َملللو  ِضلللي/   59ِلَمه     60أَم 

   62َسللفَِرنَا/   62َجللاَوَزا/   61نَِسلليَا/   61فَاتََّخللذ/   61َسللَربًا/   61ُحوتَُهَمللا/   61بَلَغَللا/   60ُحقُبًللا/

نَلللا/   63أَنَسلللانِيه/   63أَذ ُكلللَره/   62لَِقينَلللا/   62َغلللَداَءنَا/ َرة/   63أََوي  لللخ     64اِرِهَملللا/َءاثَ    63الصَّ

تَدَّا/ َّبِعُك/   64نَب غ/   64قََصًصا/   64فَار  ت/   66تُعَل َِمن/   66أَت بِر/   66ُعل ِم     69أَع ِصلي/   68تَص 

للللِدث/ تَنِللللي/   70أُح  للللئَل نِي/   70اتَّبَع  للللًرا/   71أََخَرق تََهللللا/   70تَس     71َرِكبَللللا/   71َخَرقََهللللا/   71إِم 

لللِرق/ نِلللي/   73ِخلللذ نِي/تَُؤا   71ِلتُغ  ِهق  لللت/   73تُر     76تَُصلللاِحب نِي/   74لَِقيَلللا/   74َزِكيَّلللةً/   74أَقَتَل 

عََما/   77أَتَيَا/   76لَُدن ِي/   76َسأَل تُك/ تَط  ا/   77ِجَداًرا/   77اس     77لَتََّخلذ ت/   77فَأَقَاَمه/   77فَأَبَو 

/ للتَِطع/   77يَُضللي ِفُوُهَما/   77يَللنقَض     79َسللِفينَة/   79أَِعيبََهللا/   78فِللَراق/   78َسللأُنَب ِئُك/   78تَس 

لللبًا/ /   79َغص  ِمنَي ن/   80فََخِشلللينَا/   80ال غُلللالَم/   79يَأ ُخلللذ/   79ِلَمَسلللاِكين/   79فَلللأََردت     80ُملللؤ 

ِهقَُهَمللا/ ًمللا/   80يُر  نَللا/   81ُرح  للَرب/   81فَأََرد  للِدلَُهَما/   81َوأَق  ُهَما/   82بُوُهَمللا/أَ    81يُب     82أَُشللدَّ
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تَلله/   82ال ِجللَدار/ للِطع/   82تَح  ِرَجا/   82ِلغاُلََمللي ن/   82َكنَزُهَمللا/   82فَعَل تُلله/   82تَس  للتَخ     82َويَس 

َِّخلذ/   85فَلأَت بَع/   83َسلأَت لُوا/   82يَتِيَملي ن/   82يَب لُغَا/ ب/   86تَغ لُرب/   86تَت    86َحِمئَلة/   86تُعَلذ ِ

لللللِرب/ بُللللله/   86َمغ  لُلللللع/   88َوَسلللللنَقُول/   87نُعَذ ِ نَلللللا/   90ِسلللللت ًرا/   90ُدونَِهلللللا/   90تَط     91أََحط 

ي ن/ عَلللل/   94ُمف ِسلللُدون/   93السَّلللدَّ ًملللا/   95أَج  لللِرغ/   95َمكَّن ِلللي/   95فَلللأَِعينُونِي/   95َرد     96أُف 

لللَدفَي ن/ للل   96َسلللاَوى/   96انفُُخلللوا/   96الصَّ لللَطاُعوا/   96ًرا/قِط  َهلللُروه/   97نَق بًلللا/   97اس     97يَظ 

للللللاء/ نَللللللاُهم/   98َدكَّ للللللنَا/   99يَُمللللللوج/   99فََجَمع     102أَفََحِسللللللب/   101ِغَطللللللاء/   100َوَعَرض 

َملللالً/ َسلللِرين/   103أَع  ِسلللنُون/   103نُنَب ِلللئُُكم/   103بِاألَخ     105نُِقللليم/   105فََحبَِطلللت/   104يُح 

نً      110بِِعبَاَدة/   109ِمَداًدا/   109َمَدًدا/   109لَنَِفد/   109تَنفَد/   108ِحَولً/   105ا/َوز 

 

 مريم

أ س/   3نَِداًء/ م/   4الرَّ لتَعَل/   4َشلي بًا/   4بِلُدَعائِك/   4ال عَظ  َملَواِلي/   4َواش     6َرِضليًّا/   5فََهلب/   5ال 

عَل ه/ يَى/   11َسلب ُِحوا/   9َخلَق تُلك/   7يَاَزَكِريَّلا/   6ي/يَِرثُنِل   6َويَلِرث/   6َواج     13َوَحنَانًلا/   12يَلايَح 

قِيًّا/   16انتَبَلذَت/   15يُب عَث/   15ُوِلد/   13َوَزَكاةً/    19َزِكيًّلا/   17فَتََمثَّلل/   17فَاتََّخلذَت/   16َشلر 

عَلَلللله/   20أَك/   19ألََهللللب/    23ال َمَخللللاض/   22قَِصلللليًّا/   22فََحَملَت لللله/   22فَانتَبَللللذَت/   21َوِلنَج 

يًا/   23َمنِسيًّا/   23فَأََجاَءَها/   23ِجذ ع/ تَك/   23نَس     25بِِجلذ ع/   24فَنَاَداَهلا/   24َسِريًّا/   24تَح 

ي/   25ُرَطبًللا/   25َجنِيًّللا/   25تَُسللاقِط/ للم/   25َوُهللز ِ /   26إِنِسلليًّا/   26أَُكل ِ ًما/   26تَللَريِن     26َصللو 

َربِي/   26فَُكِلي/   26فَقُوِلي/ ي/   26َواش  َمَهلا/   27فَِريًّلا/   27فَأَتَت/   26َوقَر ِ    28أَبُلوك/   27قَو 

لللَرأ/ لللت/   28ام  لللم/   29فَأََشلللاَرت/   28يَاأُخ  َصلللانِي/   30َءاتَلللانِي/   29نَُكل ِ    32بَِواِللللَدتِي/   31َوأَو 

نِلللللي/ عَل  /   33أُب عَلللللث/   33وت/أَُمللللل   32يَج  لللللَهد/   33ُوِللللللدت  لللللِمع/   37َمش     38يَأ تُونَنَلللللا/   38أَس 

للللَرة/ للللِدك/   42يُب ِصللللر/   40نَللللِرث/   39ال َحس  للللي َطان/   43يَأ تِللللك/   43فَللللاتَّبِع نِي/   43أَه     45ِللشَّ

ُجَمنَّلك/   46أََراِغلب/   46َءاِلَهتِي/   45يََمسَّك/ نِلي/   46َمِليًّلا/   46ألَر  ُجر  لتَغ ِفر/   46َواه     47َسأَس 

ُعلوا/   48بُِدَعاء/ تَلِزلُُكم/   48َوأَد  تَلَزلَُهم/   48َوأَع  نَلا/   49اع  لًَصلا/   49َوَهب  نَلاه/   51ُمخ  ب     52َوقَرَّ

ِضيًّا/ ِريس/   55َمر  َراِءيل/   57َوَرفَع نَاه/   56إِد  تَبَي نَا/   58َوإِس     59أََضاُعوا/   58َوبُِكيًّا/   58َواج 

ن/   59َغيًّللا/ ل/   64َخل فَنَللا/   63نُللوِرث/   61َمأ تِيًّللا/   59يَل قَللو     65ِلِعبَاَدتِلله/   64نَِسلليًّا/   64نَتَنَللزَّ

ف/ ُشلللَرنَّهُ/   67أََول/   66لََسلللو  ِضلللَرنَّهُ/   68لَنَح  /   69ِشللليعَة/   68لَنُح     70ِصلللِليًّا/   69لَنَنلللِزَعن 

يًا/   73نَِديًّا/   71َواِرُدَها/   71َحت ًما/ عَف/   74َوِرء  /   76َويَِزيد/   75َوأَض     78أَطَّلَع/   77ألُوتَيَن 

ا/   80َويَأ تِينَللللا/   80َونَِرثُلللله/   79َونَُمللللد / فُُرون/   81ِعللللزًّ    82َويَُكونُللللون/   82ِضللللدًّا/   82َسلللليَك 

ا/ ُهم/   83أَزًّ للللللًدا/وَ    84نَعُللللللد /   83تَللللللُؤزُّ ًدا/   86َونَُسللللللوق/   85ف     90َهللللللدًّا/   89إِدًّا/   86ِور 

/ /   90َوتَِخللللر  َصللللاُهم/   93َءاتِللللي/   90َوتَنَشللللق     95َوُكلُُّهللللم/   95َءاتِيلللله/   94َوَعللللدَُّهم/   94أَح 

ر/   97لُدًّا/   96ُودًّا/ /   97ِلتُبَش ِ ًزا/   98تُِحس      98ِرك 

 

 طه

قَى/ فَى/   6ى/الثَّرَ    2ِلتَش  لَع/   10بِقَبَس/   7َوأَخ  لتَِمع/   12نَع لَي ك/   12فَاخ  تُلك/   13فَاس  تَر     13اخ 

نِي/ بُلللد  ِري/   14فَاع  لللَزى/   14ِللللِذك  ِفيَهلللا/   15أََكلللاد/   15ِلتُج  َدى/   15أُخ  نَّك/   16فَتَلللر     16يَُصلللدَّ

/   18َمئَلللللاِرب/   18َغنَِملللللي/  َ لللللُؤا/   18َوأَُهللللل ِقَهلللللا/   18َعَصلللللاي/   18أَتََوكَّ    20َحيَّلللللة/   19أَل 

لللَرح/   23ِلنُِريَلللك/   21ِسللليَرتََها/   21َسلللنُِعيُدَها/   21ُخلللذ َها/   20فَأَل قَاَهلللا/ لللر/   25اش     26َويَس ِ

لُلللل/ ِري/   28يَف قَُهلللوا/   27َواح  لللُدد/   31أَز  ه/   31اش  لللِرك     34َونَلللذ ُكَرك/   33نَُسلللب َِحك/   32َوأَش 

لَك/   36وتِيلللت/أُ  نِلللي/   39بِالسَّلللاِحل/   39اق ِذفِيللله/   36ُسلللؤ  ِقللله/   39فَاق ِذفِيللله/   39َعي  يُل     39فَل 

لللت/   39َمَحبَّلللةً/ /   39َوأَل قَي  لللنَع/   39َوَعلللُدو  نَلللاك/   40فَتَقُلللول/   39يَأ ُخلللذ ه/   39َوِلتُص     40فََرَجع 

نَللللاك/   40فَلَبِث للللت/ ي  للللت/   40َوفَتَنَّللللاك/   40/فُتُونًللللا   40فَنَجَّ فُلُلللله/   40َوقَتَل  تُلللللك/   40يَك     40أُخ 
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لللللَطنَع تُك/ غَلللللى/   44لَي ِنًلللللا/   42تَنِيَلللللا/   42َوأَُخلللللوك/   41َواص  لللللُرط/   45يَط     46َمعَُكَملللللا/   45يَف 

للللللَمع/   46َوأََرى/ َعلللللل   53َوَسلللللللَك/   52يَنَسللللللى/   47فَأ تِيَللللللاه/   46تََخافَللللللا/   46أَس  ا/َوار     54و 

نَلللاه/   56َوأَبَلللى/   55نُِعيلللُدُكم/   54أَن عَلللاَمُكم/ ِرك/   56أََري  ِرَجنَلللا/   57بِِسلللح  ِلفُللله/   57ِلتُخ     58نُخ 

ينَللة/   58ُسللَوى/ ِعللُدُكم/   59الز ِ للِحتَُكم/   60فََجَمللع/   59َمو     62فَتَنَللاَزُعوا/   61تَف تَللُروا/   61فَيُس 

ِرَجللللللاُكم/   63بَا/َويَللللللذ هَ    63لََسللللللاِحَران/ ُمث لَللللللى/   63يُِريللللللَدان/   63يُخ  ِرِهَما/   63ال     63بِِسللللللح 

للللتَع لَى/   63بَِطللللِريقَتُِكم/ للللَدُكم/   64اس  ِرِهم/   66يَُخيَّللللل/   64َكي     71ُجللللذُوع/   71أَيُّنَللللا/   66ِسللللح 

/ عَلللن  ثَِرك/   72قَلللاض/   72فََطَرنَلللا/   72فَلللاق ض/   71فأَلُقَط ِ تَنَلللا/   72ق ِضلللي/تَ    72نُلللؤ  َره     73أَك 

ِرًما/ َشى/   77تََخاف/   77يَبًَسا/   75يَأ تِه/   74ُمج     78فَغَِشيَُهم/   78بُِجنُوِده/   77َدَرًكا/   77تَخ 

نَاُكم/ ِللللل/   81فَيَِحللللل /   80َوَواَعلللد  َجلَلللك/   82لَغَفَّللللار/   81يَح  َضللللى/   84أَثَللللِري/   83أَع     84ِلتَر 

للل لللِدك/   85َوأََضللللَُّهم/   84ت/َوَعِجل  لَف تُم/   86أَفََطلللال/   85بَع  ِعلللِدي/   86فََرَجلللع/   86فَلللأَخ     86َمو 

ِعللللَدك/   87فََكللللذَِلك/   87فَقَللللذَف نَاَها/ نَللللا/   87َمو  لَف  نَللللا/   87بَِمل ِكنَللللا/   87أَخ  ل     90فُتِنللللتُم/   87ُحم ِ

لللَرح/ َّلللبِعَن/   93أَفَعََصلللي ت/   92يَاَهلللاُرون/   91نَب  يَتِلللي/   94بَِرأ ِسلللي/   93تَت    94تَأ ُخلللذ/   94بِِلح 

قُلللب/ لللت/   94َخِشللليت/   94تَر  ق  نَلللُؤم /   94فَرَّ /   94يَب  بُلللك/   95يَاَسلللاِمِري  ت/   95َخط     96بَُصلللر 

ت/    97ِمَسلاس/   97قَنَّله/لَنَُحر ِ    97لَنَنِسلفَنَّه/   96يَب ُصلُروا/   96قَب َضلةً/   96فَنَبَذ تَُها/   96فَقَبَض 

لَفَللله/ لللت/   97تُخ  قًلللا/   98إِلَُهُكلللم/   97َعاِكفًلللا/   97َظل  ُشلللر/   102ُزر  لللثَلُُهم/   102َونَح     104أَم 

تًللللللا/   106َصف َصللللللفًا/   106قَاًعللللللا/   106فَيَللللللذَُرَها/   105يَنِسللللللفَُها/   104َطِريقَللللللةً/    107أَم 

ًسللللا/   108الللللدَّاِعي/ /   109َوَرِضللللي/   108عَت/َوَخَشلللل   108َهم     111َوَعنَللللت/   111ِلل َحللللي 

لًما/   111َحَمل/ يُله/   112َهض  نِلي/   114َوح  نَا/   114ِزد  لقَى/   115نَِجلد/   115َعِهلد     117فَتَش 

ِجلللك/ للللِرَجنَُّكَم/   117َوِلَزو  للللَرى/   118تَُجلللوع/   117يُخ  لللَحى/   118تَع  َمللللُؤا/   119تَض     119تَظ 

   122َوَهللَدى/   121فَغَللَوى/   121فَبَللَدت/   121فَللأََكال/   120أَُدلُّللك/   120يَب لَللى/   119ك/َوأَنَّلل

للللقَى/ بَِطللللا/   123يَش  ُشللللُره/   124َمِعيَشللللةً/   124َضللللنًكا/   123اه  تَنِي/   124َونَح     125َحَشللللر 

للللَرف/   126فَنَِسلللليتََها/   126تُنَسللللى/   126أَتَت للللك/    130ُغُروبَِهللللا/   130ي/َءانَللللاءِ    127أَس 

لللللَراف/ لللللَرة/   130َوأَط  ُزقُلللللك/   131َزه  لللللئَلُك/   132نَر  لللللَزى/   134نَلللللِذل /   132نَس     134َونَخ 

/   135ُمتََرب ِص/     135السَِّوي 

 

 األنبياء

لَك     9فَأَنَجي نَاُهم/   9َصَدق نَاُهم/   5فَل يَأ تِنَا/   3لَِهيَةً/   3أَفَتَأ تُون/ ُرُكم/   9نَا/َوأَه  نَا/   10ِذك     11قََصم 

لللللوا/ ُكُضلللللون/   12أََحسُّ ُكُضلللللوا/   13أُت لللللِرف تُم/   12يَر  ِجعُلللللوا/   13تَر     13َوَمَسلللللاِكنُِكم/   13َوار 

للللل/   17لَّتََّخللللذ نَاه/   15َزالَللللت/   15َخاِمللللِدين/ َمغُلللله/   18َزاِهللللق/   18ال َوي  للللِذف/   18فَيَد     18نَق 

ِسللللرُ  تَح  للللئَلُون/   22لَفََسللللَدتَا/   21يُنِشللللُرون/   20يَف تُللللُرون/   19ون/يَس  للللبِقُونَه/   23يُس     27يَس 

لللليَتِه/ للللفَعُون/   28َخش  ِزيلللله/   28يَش  نَللللاُهَم/   30َرت قًللللا/   29يَقُللللل/   29نَج     32َءايَاتَِهللللا/   30فَفَتَق 

للللر/   34ال َخاِلللللُدون/   32َسللللق فًا/    39يَُكفُّللللون/   37َعَجللللل/   36َرَءاك/   35/َونَب لُللللوُكم   35َوال َخي 

َهللللا/ َهللللتُُهم/   40َردَّ لَللللُؤُكم/   40فَتَب  للللنَعُُهم/   42يَك  للللَحبُون/   43ُدونِنَللللا/   43تَم     44َطللللال/   43يُص 

ي/   45أُنللِذُرُكم/ للط/   46نَف َحللة/   45يُنللذَُرون/   45بِللال َوح  َمللَواِزين/   47ال ِقس     47َحاِسللبِين/   47ال 

للَده/   50أَفَللأَنتُم/   48َوِضلليَاًء/   47َونََضللع/ /   55الالَِّعبِللين/   52التََّماثِيللل/   51ُرش     56فََطللَرُهن 

لللنَاَمُكم/ /   57أَص  /   57ألَِكيلللَدن  لللئَلُوُهم/   60يَلللذ ُكُرُهم/   60فَتًلللى/   58ُجلللذَاذًا/   57َوتَلللالِلَّ    63فَس 

   69ُكلللونِي/   68َوانُصلللُروا/   67َوِلَملللا/   66أَفَتَع بُلللُدون/   65وا/نُِكُسللل   64فََرَجعُلللوا/   63فَعَلَللله/

َسلللِرين/   69يَانَللار/ لللل/   70َوأََراُدوا/   70األَخ  َملللل/   73فِع  نَلللاه/   74تَع  َخل  نَاه/   75َوأَد     77َونََصلللر 

ِمِهلللم/   78َغلللنَم/ ُكَملللان/   78َوَداُود/   78نَفََشلللت/   78ِلُحك  نَاَهلللا/فَفَهَّ    78يَح  نَا/   79م  ر     79َوَسلللخَّ

ِصللللللنَُكم/   80لَبُللللللوس/   80َصللللللن عَة/   80َشللللللاِكُرون/ َملُللللللون/   81َعاِصللللللفَةً/   80ِلتُح     82َويَع 
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ِريس/   84ِلل عَابِِدين/   82يَغُوُصون/ نَلاهُ/   85َوإِد  َخل  /   87النُّلون/   86َوأَد     87ُمغَاِضلبًا/   87فََظلن 

للللِدر/ نِي/   88ي/نُن ِجللللل   87نَق  َجللللله/   90َرَغبًلللللا/   89تَلللللذَر  نَا/   90َزو  للللللَح     90َوَرَهبًلللللا/   90َوأَص 

ُعونَنَا/ نََهللا/   90َويَللد  للَران/   94َكللاتِبُون/   93َوتَقَطَّعُللوا/   91َواب     95َوَحللَرام/   94ِلَسللع يِه/   94ُكف 

   99َوَرُدوَهللا/   98َواِرُدون/   98َحَصللب/   97َواق تَللَرب/   97َشاِخَصللة/   97أَب َصللار/   96َحللَدب/

للتََهت/   101ُمب عَللُدون/ للُزنُُهم/   103َوتَتَلَقَّللاُهم/   103ال فَللَزع/   102َحِسيَسللَها/   102اش     103يَح 

ِجل / /   104بََدأ نَا/   104الس ِ لِوي/   104ِلل ُكتُب/   104َكَطي  بُلور/   104نُِعيلُده/   104نَط     105الزَّ

    109َءاذَنتُُكم/   106/لَباَلًَغا

 

 الحج

َضلللعَت/ ِضلللعَة/   2تَلللذ َهل/   2بُِسلللَكاَرى/   2أَر  ِديللله/   4تَلللَولَّه/   2َوتََضلللع/   2ُمر     5ِلنُبَلللي ِن/   4َويَه 

/   5َوأَنبَتَلللت/   5َهاِملللَدةً/ ِفللله/   5َونُِقلللر     11أََصلللابَه/   11أََصلللابَت ه/   10يَلللَداك/   9َونُِذيقُللله/   9ِعط 

/اط   ف/   11انقَلَب/   11َمأَن  ه/   11َحر  ه/   13ال عَِشلير/   12يَنفَعُه/   12يَُضرُّ    13نَف ِعله/   13َضلرُّ

/   15يَِغلللليظ/   15ل يَق َطللللع/   15بَِسللللبَب/ للللِرم/   17َوال َمُجللللوس/   15يُللللذ ِهبَن     18يُِهللللن/   18ُمك 

تََصُموا/ /   19ُرُءوِسِهم/   19اخ  لَهر/   20ود/َوال ُجلُل   19يَُصلب     25ال عَلاِكف/   21َمقَلاِمع/   20يُص 

بَلللاد/   25بِِإل َحلللاد/ لللر/   26َوال قَلللائِِمين/   25َوال  /   26َوَطه ِ    27َعِميلللق/   27َضلللاِمر/   27بِلللال َحج 

/ ن/   27فَللللج  بَللللائِس/   27َوأَذ ِ للللَهُدوا/   28ال فَِقيللللر/   28ال  للللت/   28َويَللللذ ُكُروا/   28ِليَش  بَي     29بِال 

فُلو/   29نُذُوَرُهم/   29ل يَق ُضوا/   29تَفَثَُهم/ ثَلان/   29َول يُوفُلوا/   29َول يَطَّوَّ    30ُحُرَملات/   30األَو 

تَنِبُوا/ َطفُله/   31َسلِحيق/   30َوأُِحلَّت/   30فَاج  لِلُموا/   33َمِحلَُّهلا/   31فَتَخ  بِتِلين/   34أَس     34ال ُمخ 

نَاَها/   36ُجنُوبَُها/   36ال قَانِع/   35َوال ُمِقيِمي/   34ُكُروا/ِليَذ     34فَِإلَُهُكم/ ر  /   36َسلخَّ    36َصلَواف 

ن/ /   36َوال بُلللد     37يَنَالُللله/   37ِلتَُكب ِلللُروا/   37لُُحوُمَهلللا/   37ِدَماُؤَهلللا/   36َوَجبَلللت/   36َوال ُمع تَلللر 

َمت/   40َصللللللَواِمع/   39ون/يُقَللللللاتَلُ    39لَقَللللللِدير/   39أُِذن/   38يُللللللَدافِع/    40َوبِيَللللللع/   40لَُهللللللد ِ

/ ا/   41َوأََمللُروا/   40َوَمَسللاِجد/   40َولَيَنُصللَرن  ب/   41َونََهللو     45َمِشلليد/   45فََكللأَي ِن/   44َوُكللذ ِ

ر/   45َوبِئ ر/   45ُمعَطَّلَة/ لَي لت/   48أََخذ تَُها/   47َكأَل ف/   45َوقَص  /   48أَم  ا/   48َوإِلَلي     51َسلعَو 

نِيَّتِللله/ ِكلللم/   52فَيَنَسلللخ/   52أُم  بِلللت/   53َوال قَاِسللليَة/   52يُح  ِمنُلللوا/   54فَتُخ     54لََهلللاد/   54فَيُؤ 

ُزقَنَّللللهُ/ ِخلَنَّللللهُ/   59لَعَِللللليم/   58لَيَر  نَه/   59لَيُد  َضللللو     60ُعوقِللللب/   60َعاقَللللب/   60بُِغللللي/   59يَر 

ةً/ُمخ     60لَيَنُصللَرنَّه/ ِسللك/   65تَقَللع/   63َضللرَّ يَللاُكم/   65َويُم     67يُنَاِزُعنَّللك/   67نَاِسللُكوه/   66أَح 

للُطون/   72أَفَأُنَب ِئُللُك/   68َجللاَدلُوك/ تََمعُللوا/   72يَس     73ذُبَابًللا/   73الطَّاِلللب/   73الللذُّبَاب/   73اج 

لُللللللوب/   73َضللللللعُف/ لُقُللللللوا/   73َوال َمط  للللللتَنقِ    73يَخ  لللللللُب ُهم/   73ذُوه/يَس  للللللَطِفي/   73يَس     75يَص 

تَبَاُكم/   77َواف عَلُوا/ اُكم/   78ِجَهاِده/   78اج      78َسمَّ

 

 المؤمنون

َكللللاة/   4فَللللاِعلُون/ فَللللة/   14أَنَشللللأ نَاه/   9َصلللللََواتِِهم/   4ِللزَّ للللغَة/   14ال عَلَقَللللة/   14النُّط     14ال ُمض 

نَا/ للَكنَّاه/   18ذََهللاب/   16تُب عَثُللون/   15لََمي ِتُللون/   14فََكَسللو     20بِالللدُّه ن/   19فَأَنَشللأ نَا/   18فَأَس 

للللل/   20َوِصللللب غ/   20َوَشللللَجَرةً/   20ِلألَِكِلللللين/   20ُطللللور/   20َسللللي نَاء/   20تَنبُللللت/    24يَتَفَضَّ

لللنَع/ للللُك/   27اص  لللتََوي ت/   27فَاس  نِلللي/   28اس  نَلللاهُ/   30لَُمب تَِللللين/   29ُمنلللَزلً/   29أَنِزل     33َوأَت َرف 

للَرب/ للتُم/   33َويَش  َرُجللون/   35أَيَِعللُدُكم/   34أََطع  /   35ُمخ  للبُِحن     44َرُسللولَُها/   44تَت للَرا/   40لَيُص 

نَللا/ لَِكللين/   47ِلبََشللَري ن/   46َعللاِلين/   44َكللذَّبُوه/   44فَأَت بَع  للَوة/   48ال ُمه  نَلل   50َرب     50اُهم/َوَءاَوي 

للَرتِِهم/   53فَتَقَطَّعُللوا/   50َوَمِعللين/ َسللبُون/   54َغم  ا/   56نَُسللاِرع/   55نُِمللدُُّهم/   55أَيَح     60َءاتَللو 

َملال/   61َسابِقُون/   60َوِجلَة/ ئَلُرون/   64ُمت لَرفِيِهم/   63أَع  ئَلُروا/   64يَج     66تَنِكُصلون/   65تَج 

ُجُرون/ بِِرين/   67َساِمًرا/   67تَه  تَك  بَُّروا/   67ُمس  ِرِهم/   69يَع ِرفُلوا/   68يَدَّ لِرِهم/   71بِلِذك     71ِذك 
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ُعوُهم/   72فََخللَراج/ نَللاُهم/   74لَنَللاِكبُون/   73لَتَللد  للوا/   75َرِحم     88يَُجللار/   75َوَكَشللف نَا/   75لَلَجُّ

للَحُرون/ ُضللُرون/   98َوأَُعللوذ/   97َهَمللَزات/   95نُِريَللك/   93تُِريَن ِللي/   91َولَعَللال/   89تُس     98يَح 

ِجعُلللللون/    106ِشلللللق َوتُنَا/   104َكلللللاِلُحون/   104تَل فَلللللح/   101أَنَسلللللاب/   100قَائِلَُهلللللا/   99ار 

َسئُوا/ ُكم/   108تَُكل ُِمون/   108اخ  َحُكون/   110أَنَسو     111َجلَزي تُُهم/   110فَاتََّخلذ تُُمو/   110تَض 

َحم/   115َوأَنَُّكم/   115َعبَثًا/   115أَفََحِسب تُم/   113ين/ال عَاد ِ      118َوار 

 

 النور

نَاَها/ انِيَة/   1َوفََرض  ِلُدوا/   2َعذَابَُهَما/   2تَأ ُخذ ُكم/   2الزَّ انِي/   2فَاج  َهد/   2َوالزَّ انِي/   2َول يَش     3الزَّ

انِيَللللة/   3َزانِيَللللةً/   3َزان/ ِلللللُدوُهم/   4ثََمللللانِين/   4تَق بَلُللللوا/   3يَنِكُحَهللللا/   3َوالزَّ    6أََحللللِدِهم/   4فَاج 

َرُؤا/   6فََشلللَهاَدة/ تََسلللب/   8َويَلللد  لللك/   11اك  َسلللبُوه/   11بِاإِلف  لللَره/   11تَح     13بِالشُّلللَهَداء/   11ِكب 

نَلله/   15بِأَل ِسللنَتُِكم/ َسللبُونَه/   15تَلَقَّو     19تَِشلليع/   17ِلِمث ِللله/   16نَللتََكلَّم/   15َوتَقُولُللون/   15َوتَح 

للفَُحوا/   22َوالسَّلللعَة/   21َزَكللى/ تُلللوا/   22يَأ تَللل/   22َول يَع فُلللوا/   22َول يَص     23ال غَلللافاِلَت/   22يُؤ 

   26ِلل َخبِيثَلات/   26/ِللطَّي ِبِلين   26ِللطَّي ِبَات/   26ال َخبِيثَات/   25يَُوف ِيِهم/   24َوأَي ِديِهم/   23لُِعنُوا/

ُءون/   26ِلل َخبِيثِلللين/ تَأ نُِسلللوا/   26َوال َخبِيثُلللون/   26َوالطَّي ِبُلللون/   26ُمبَلللرَّ    27َوتَُسلللل ُِموا/   27تَس 

ُخلُوَها/ ُكونَة/   28تَد  فَُظوا/   29َمس  وا/   30َويَح  /   31َءابَاء/   30يَغُضُّ بَلة/   31أَب َصاِرِهن     31اإِلر 

للللللل/   31تَّلللللابِِعين/ال ف  /   31الط ِ ُجِلِهن  /   31بِللللللأَر  /   31بُِخُمللللللِرِهن  /   31ُجيُللللللوبِِهن     31فُللللللُروَجُهن 

/ ِمنَلللللات/   31ِلبُعُلللللولَتِِهن  لللللِرب ن/   31َوتُوبُلللللوا/   31ِلللللليُع لَم/   31ِلل ُمؤ  لللللن/   31َول يَض  فَظ     31َويَح 

للِرب ن/ للن/   31يَض  ِفللين/   31يَغ ُضض     32َوأَنِكُحللوا/   32فُقَللَراء/   32ِعبَللاِدُكم/   32يَللاَمى/األَ    31يُخ 

لللنِِهم/   32َوإَِملللائُِكم/ ن/   32يُغ  /   33أََرد  لللَراِهِهن  لللنًا/   33ال بِغَلللاء/   33إِك  ِرُهلللوا/   33تََحصُّ    33تُك 

للللتَع ِفف/   33فََكللللاتِبُوُهم/ نِلللليَُهم/   33َول يَس  /   33يُغ  للللِرههُّن  َجاَجلللل   33يُك  للللبَاح/   35ة/الزُّ    35ال ِمص 

لللله/ َسس  /   35تَم  ي  قِيَّة/   35ُزَجاَجللللة/   35َزي تُونَللللة/   35َزي تَُهللللا/   35ُدر ِ بِيَّللللة/   35َشللللر     35َغر 

للللَكاة/ للللبَاح/   35ِلنُللللوِره/   35َكِمش  فَللللع/   35يُوقَللللد/   35يُِضلللليء/   35ِمص     36َويُللللذ َكر/   36تُر 

ِهلللليِهم/   37تَتَقَلَّللللب/ ئَللللان/   37تُل  ه/   39َكَسللللَراب/   39فََوفَّللللاه/   39بِِقيعَللللة/   39الظَّم     39يَِجللللد 

َسبُه/ ر/   39يَح  /   40َكُظلَُملات/   40بَح  لي     41َصلالَتَه/   40يََكلد/   40يَغ َشلاه/   40يََراَهلا/   40لُج ِ

لللبِيَحه/ قِللله/   41َوتَس  لللِرفُه/   43َسلللنَا/   43ُرَكاًملللا/   43ِجبَلللال/   43بِاألَب َصلللار/   43بَر     43َويَص 

لَللي ن/   43يَُؤل ِللف/   43يَللذ َهب/ ُسللول/   45ِرج  تَللابُوا/   49ُمللذ ِعنِين/   47َوبِالرَّ    50يَِحيللف/   50ار 

لله/ للَ/   52َويَتَّق  تَُهم/   52َويَخ  /   53تُق ِسللُموا/   53أََمللر  للُرُجن     54تُِطيعُللوه/   53َمع ُروفَللة/   53لَيَخ 

لللل/ لللتُم/   54ُحم ِ ل  نًلللا/   54َوَعلَلللي ُكم/   54ُحم ِ لَف/   55أَم  لللتَخ  فِِهم/   55اس  ِلفَن/   55َخلللو  لللتَخ     55لَيَس 

/ لَن  /   55َولَيُبَللللللد ِ للللللنَن  بُللللللُدونَنِي/   55َولَيَُمك ِ /   58ال ِعَشللللللاء/   58الظَِّهيللللللَرة/   55يَع  للللللَدُهن     58بَع 

افُللون/   58ثِيَللابَُكم/   58تََضللعُون/ للتَئ ِذنُك/   58َطوَّ ات/   58ِليَس  للتَئ ذَن/   58يَب لُغُللوا/   58َمللرَّ    59اس 

فَلللللال/ لللللتَئ ِذن/   59األَط  /   59فَل يَس  َجلللللات/   60ثِيَلللللابَُهن  لللللتَع ِفف ن/   60َوال قََواِعلللللد/   60ُمتَبَر ِ    60يَس 

للللللَواِلُكم/   61أََخللللللَواتُِكم/ َمللللللاِمُكم/   61أَخ  للللللَوانُِكم/   61أَع     61َصللللللِديِقُكم/   61ُكم/َخللللللالَتِ    61إِخ 

للاتُِكم/ للتُم/   61فََسللل ُِموا/   61َعمَّ للتَئ ذَنُوك/   61َملَك  للتَئ ِذنُوه/   62فَللأ ذَن/   62َشللأ نِِهم/   62اس     62يَس 

ذَر/     63يَُخاِلفُون/   63يَتََسلَّلُون/   63ِلَواذًا/   63َكُدَعاء/   63فَل يَح 

 

 الفرقان

تَتَبََهلا/   4ه/َوأََعانَل   4َءاَخُرون/ لَلى/   5اك  ِشلي/   5تُم     12َوَزفِيلًرا/   12َرأَت ُهلم/   12تَغَيًُّظلا/   7َويَم 

لللللللَل تُم/   15َوَمِصلللللليًرا/ للللللتَُهم/   17أَض  للللللتَِطيعُون/   18َمتَّع  فًا/   19تَس     19َكلللللللذَّبُوُكم/   19َصللللللر 

للبُِرون/ ُشللون/   20أَتَص  نَا/   21َوَعتَللو/   20َويَم  ل/   25بِال غََمللام/   24َمِقلليالً/   23َوقَللِدم     25َونُللز ِ

/ تَنِللللي/   28فاُلَنًللللا/   27يَعَللللض  ُجللللوًرا/   29َخللللذُولً/   29أََضلللللَّنِي/   28لَي     31َونَِصلللليًرا/   30َمه 
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لَلللةً/ نَلللاه/   32ِلنُثَب ِلللت/   32ُجم  نَ    33يَأ تُونَلللك/   33تَف ِسللليًرا/   33بَِمثَلللل/   32َوَرتَّل  ر     36اُهم/فَلللَدمَّ

نَلللاُهم/ َرق  نَلللا/   38َوقُُرونًلللا/   37أَغ  ِطلللَرت/   39تَبَّر  ك/   40أُم  َسلللب/   42لَيُِضللللُّنَا/   41َرأَو     44تَح 

لللللنَاه/   45لََجعَلَللللله/   45َسلللللاِكنًا/   45َدِلللللليالً/ م/   46قَب ًضلللللا/   46قَبَض     49ِلنُِحلللللي/   47َوالنَّلللللو 

/ ِقيَه/   49َوأَنَاِسي  ف نَاه/   49َونُس  ُهم/   51لَبَعَث نَا/   50َصرَّ لًرا/   52َوَجاِهلد  ًرا/   53َوِحج     54َوِصله 

للللُجد/ نًللللا/   63َخللللاَطبَُهم/   62ِخل فَللللةً/   61َوقََمللللًرا/   60َوَزاَدُهللللم/   60تَأ ُمُرنَللللا/   60أَنَس     63َهو 

للللِرف/   64يَبِيتُللللون/   64َوقِيَاًمللللا/   63َوِعبَللللاد/    67قََواًمللللا/   66َسللللاَءت/   65َغَراًمللللا/   65اص 

تُلللللُروا/ لللللِرفُوا/   67يَق  نُلللللون/   68أَثَاًملللللا/   67يُس  لللللق/   68يَز  لُلللللد/   69ُمَهانًلللللا/   68يَل     69َويَخ 

يَانًللا/   70َحَسللنَات/ وا/   73َوُعم  يَّللاتَِن/   73يَِخللرُّ فَللة/   74َوذُر ِ ن/   75ال غُر     76َحُسللنَت/   75َويُلَقَّللو 

    77يَع بَُؤا/   77ُدَعاُؤُكم/

 

 الشعراء

للللتَِمعُون/   15فَاذ َهبَللللا/   13يَنَطِلللللق/   13َويَِضلللليق/   7أَنبَت نَللللا/   6فََسلللليَأ تِيِهم/   4فََظلَّللللت/    15ُمس 

ِسل/   16فَأ تِيَا/    19َوفَعَل لت/   19فَع لَتَلك/   18َوِليلًدا/   18َولَبِث لت/   18نَُرب ِلك/   18ُعُمِرك/   17أَر 

لللتُُكم/   20ل تَُهلللا/فَعَ  ت/   21ِخف  /   22تَُمنَُّهلللا/   21فََوَهلللب/   21فَفَلللَرر  لللتَِمعُون/   22َعبَّلللدت     25تَس 

للُجونِين/ عَلَنَّللك/   29ال َمس  ِره/   34ِلل َمللْل/   30ِجئ تُللك/   29ألَج  ار/   35بِِسللح     38فَُجِمللع/   37َسللحَّ

تَِمعُون/   38ِلِميقَات/ /   40لَعَلَّنَا/   39ُمج  ة/   41أَئِن  ف/   44بِِعزَّ َمع/   50َضي ر/   49فَلََسو     51نَط 

َسل/ ِذَمة/   54قَِليلُون/   53فَأَر  نَاهُ/   56لََجِميع/   56َحاِذُرون/   55لَغَائُِظون/   54لَِشر  َرج     57فَأَخ 

َرُكون/   61تَللَراَءا/   60فَللأَت بَعُوُهم/   58َوُكنُللوز/ د/   63لَق/فَللانفَ    61لَُمللد  نَللا/   63َكللالطَّو  لَف     64َوأَز 

للللللَمعُونَُكم/   71فَنََظللللللل / ون/   72يَس  للللللَدُمون/   73يَنفَعُللللللونَُكم/   73يَُضللللللرُّ    78َخلَقَنِللللللي/   76األَق 

للِقين/ ِعُمنِللي/   79َويَس  للت/   79يُط  للِفين/   80َمِرض  يِللين/   80يَش  َمللع/   81يُِميتُنِللي/   81يُح     82أَط 

نِلللي/   82ي/َخِطيئَتِللل عَل  ِزنِلللي/   86ألَبِلللي/   85َوَرثَلللة/   85َواج     91ِلل غَلللاِوين/   88بَنُلللون/   87تُخ 

يُكم/   94َوال غَلللللاُون/   94فَُكب ِكبُلللللوا/   93يَنُصلللللُرونَُكم/ ِ    100َشلللللافِِعين/   99أََضللللللَّنَا/   98نَُسلللللو 

ذَلُللون/   102فَنَُكللون/   101َصللِديق/ ُجللوِمين/   112ِعل ِمللي/   111/َواتَّبَعَللك   111األَر     116ال َمر 

نُلللللون/   118فَلللللاف تَح/ بَثُلللللون/   128أَتَب  لُلللللُدون/   128ِريلللللع/   128تَع     129َمَصلللللانِع/   129تَخ 

َِّخللذُون/ للت/   133بِأَن عَللام/   129َوتَت للَواِعِظين/   136أََوَعظ     148َهِضلليم/   146أَتُت َرُكللون/   136ال 

َران/اللل   149فَللاِرِهين/ للَرِجين/   166َعللاُدون/   165ذُّك     168ِلعََمِلُكللم/   168ال قَللاِلين/   167ال ُمخ 

ِلللللي/ ِسللللِرين/   169َوأَه  للللِقط/   186نَُظنُّللللك/   184َوال ِجبِلَّللللة/   181ال ُمخ     189الظُّلَّللللة/   187فَأَس 

َجِمللللين/   197ُعلََمللللاُؤا/   192لَتَنِزيللللل/ نَللللاه/   198األَع  ل  نَاه/   199فَقَللللَرأَه/   198نَزَّ    200َسلللللَك 

نَللاُهم/   203ُمنَظللُرون/   202فَيَللأ تِيَُهم/ لَللت/   208ُمنللِذُرون/   207يَُمتَّعُللون/   205َمتَّع     210تَنَزَّ

ك/   214َعِشليَرتَك/   214األَق َربِين/   213ال ُمعَذَّبِين/   212لََمع ُزولُون/    218يَلَراك/   216َعَصلو 

   225يَِهيُمللون/   224يَتَّللبِعُُهم/   224َوالشُّللعََراء/   224ال غَللاُون/   223َكللاِذبُون/   219ك/َوتَقَلُّبَلل

    227يَنقَِلبُون/   227َوذََكُروا/   227َوانتََصُروا/

 

 النمل

ِخللل/   11بَللدَّل/   8بُللوِرك/   7قَللبَس/   7َسللأَتِيُكم/   7بِِشللَهاب/   6لَتُلَقَّللى/ للتَ    12َوأَد  /َواس     14ي قَنَت 

ا/   14َوَجَحلللللُدوا/ للللللَنَا/   14َوُعلُلللللوًّ نَلللللا/   15َوقَلللللال/   15فَضَّ    16َوَوِرث/   16َمنِطلللللق/   16ُعل ِم 

لَللة/   18َمَسللاِكنَُكم/   17َوُحِشللر/   17ِلُسلللَي َمان/   17ُجنُللوُده/ ِطَمللنَُّكم/   18نَم     19َضللاِحًكا/   18يَح 

ِلَهلللا/   19فَتَبَسَّللم/ نِلللي/   19قَو  ِخل  ُهلللد/   20ال غَلللائِبِين/   19َوأَد     21ألَذ بََحنَّللله/   20َوتَفَقَّلللد/   20ال ُهد 

بَنَّلللله/ ِلُكُهللللم/   22َوِجئ تُللللك/   22فََمَكللللث/   22َسللللبَإ/   22أََحطللللت/   21لَيَللللأ تِيَن ِي/   21ألَُعذ ِ    23تَم 

/   23َوأُوتِيَت/ َمَهلا/   24َوَجلدتَُّها/   23َوَجلدت  ء/   24َوقَو  لُجُدوا/   25ال َخلب     27أََصلَدق ت/   25يَس 
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ِقلللله/   28تَللللَول /   28بِِكتَللللابِي/   27َسللللنَنُظر/    33فَللللانُظِري/   33تَللللأ ُمِرين/   32قَاِطعَللللةً/   28فَأَل 

ُملُللللوك/   34أَف َسللللُدوَها/ ِسلللللَة/   35فَنَللللاِظَرة/   35بَِهِديَّللللة/   35بِللللم/   34ال     36َءاتَللللان/   35ُمر 

/   36بَِهِديَّتُِكم/   36بَِمال/   36تُِمدُّونَن/أَ  لِرَجنَّ ِشلَها/   37َولَنُخ     39ِعف ِريلت/   38يَلأ تُونِي/   38بِعَر 

لللُكر/   39َمقَاِملللك/ فُلللر/   40َءأَش  فُلللك/   40أَك  ا/   40ِليَب لُلللَونِي/   40َطر  لللتَِقرًّ تَلللِدي/   40ُمس     41أَتَه 

َشللللَها/ للللُروا/   41َعر  ُشللللك/   42أََهَكللللذَا/   41نَنُظللللر/   41نَك ِ ُخِلللللي/   43َوَصللللدََّها/   42َعر     44اد 

ح/ لللللر  لللللةً/   44قَلللللَواِرير/   44َسلللللاقَي َها/   44َرأَت للللله/   44َحِسلللللبَت ه/   44الصَّ د/   44لُجَّ    44ُمَملللللرَّ

ت/ لَم  تَغ ِفُرون/   45فَِريقَان/   44َوَكَشفَت/   44َوأَس  نَا/   46تَس     47َوبَِملن/   47ف تَنُلون/تُ    47اطَّيَّر 

لللط/ /   49تَقَاَسلللُموا/   48َره  ِللللك/   49لَنُبَي ِتَنَّللله/   49لَنَقُلللولَن  نَلللا/   49َمه  نَلللاُهم/   50َوَمَكر  ر     51َدمَّ

َمُهم/ نَاَها/   51َوقَللو  َجللة/   57قَللدَّر  /   61َحللاِجًزا/   60َشللَجَرَها/   60تُنبِتُللوا/   60بَه  للَطر     62ال ُمض 

عَلُُكللللم/   62اه/َدَعلللل ِشللللف/   62َويَج  للللِديُكم/   62يُِجيللللب/   62َويَك     66َعُمللللون/   66ادَّاَرك/   63يَه 

ُمُهللللم/ َرُجللللون/   66ِعل  ِملللله/   77لَُهللللًدى/   75َغائِبَللللة/   74لَلللليَع لَم/   72َرِدف/   67لَُمخ     78بُِحك 

ُمُهللللم/   81بَِهللللاِدي/ للللاذَ    84أََكللللذَّب تُم/   82تَُكل ِ للللُكنُوا/   85َوَوقَللللع/   84تُِحيُطللللوا/   84ا/أَمَّ    86ِليَس 

ه/ َسللبَُها/   88أَت قَللن/   87أَتَللو  /   88تَح  للَدة/   90فَُكبَّللت/   89فَللَزع/   88َجاِمللَدةً/   88تَُمللر  بَل     91ال 

َمَها/     93فَتَع ِرفُونَهَ/   93َسيُِريُكم/   92أَت لَُوا/   91َحرَّ

 

 القصص

للللتَ    4َعللللال/ ي/َويَس  للللِعف/   4ح  تَض  /   4يُللللذَب ِح/   4يَس  للللن/   6َونُللللِري/   5َونُِريللللد/   5نَُمللللن     6َونَُمك ِ

ِضلللِعيه/    9تَق تُلُلللوه/   8َوَحَزنًلللا/   8فَال تَقََطللله/   7َوَجلللاِعلُوه/   7فَأَل ِقيللله/   7َرادُّوه/   7تََخلللافِي/   7أَر 

ت/ نَللللا/   9َولَللللك/   9قُللللرَّ بَِهللللا/   10فُللللَؤاد/   10فَاِرًغللللا/   10َربَط  للللِدي/   10َكللللاَدت/   10قَل     10لَتُب 

ليه/   11فَبَُصلَرت/ تِله/   11قُص ِ نَللا/   12نَاِصلُحون/   12فَقَالَلت/   12ال َمَراِضللع/   11ألُخ  م     12َوَحرَّ

فُلُونَلله/ نَللاه/   12يَك  للتََوى/   13َوِلللتَع لَم/   13فََرَدد  للتَغَاثَه/   14َواس     15فََوَجللد/   15/فَقََضللى   15فَاس 

تَنَصللَره/   16فَغَفَللر/   15يَق تَللتاِلَن/   15فَللَوَكَزه/ /   18اس  للِرُخه/   18لَغَللِوي  تَص     19أَتُِريللد/   18يَس 

لله/   20يَللأ تَِمُرون/   20ِليَق تُلُللوك/   19يَللب ِطَ/   19تَق تُلَنِللي/ للِديَنِي/   22تََوجَّ َعللاء/   22يَه     23الر ِ

للللَرأَتَي ن/ بُُكَمللللا/   23تَللللذُوَدان/   23ام  للللِقي/   23َخط  للللقُون/   23َوَرد/   23َوأَبُونَللللا/   23نَس     23يُس 

يَاء/   24فََسلللقَى/ لللتِح  ِزيَلللك/   25فََجاَءت للله/   25َسلللقَي ت/   25اس  ت/   25ِليَج  /   25نََجلللو     25َوقَلللص 

ُعوك/ ت/   25يَللد  للتَئ َجر  ه/   26اس  للتَئ ِجر  للت/   26اس  /أَ    27أَت َمم  /   27أُنِكَحللك/   27ُشللق     27اب نَتَللي 

   29َءانَلللللس/   28األََجلَلللللي ن/   28أَيََّملللللا/   27َهلللللاتَي ن/   27ِحَجلللللج/   27ثََملللللانِي/   27تَلللللأ ُجَرنِي/

   31أَق بِلل/   30َشاِطئ/   30ال َواد/   30ال ُمبَاَرَكة/   30ال بُق عَة/   29َوَسار/   29َجذ َوة/   29األََجل/

للللللُك/   31نِلللللين/األَمِ  لللللب/   32اس  ه  َهانَلللللان/   32الرَّ ًءا/   34أَف َصلللللح/   32فَلللللذَانِك/   32بُر     34ِرد 

ِسللللل ه/ قُنِي/   34ِلَسللللانًا/   34فَأَر     35بِأَِخيللللك/   35اتَّبَعَُكَمللللا/   35إِلَي ُكَمللللا/   35أَنتَُمللللا/   34يَُصللللد ِ

قِللد   38أَطَِّلللع/   35َعُضللَدك/   35َسنَُشللد / نَللاهُ/   42ال َمق بُللوِحين/   38/فَأَو  /   42َوأَت بَع  بِللي     44ال غَر 

نَللللا/   45فَتََطللللاَول/   45ثَاِويًللللا/ َران/   46نَاَدي  لللله/   48ِسللللح  َّبِع  للللل نَا/   49أَت ن/   51َوصَّ تَللللو     54يُؤ 

بَللللى/   57نُتََخطَّللللف/   55نَب تَِغللللي/ للللَكن/   58بَِطللللَرت/   57يُج  َهللللا/   58َمِعيَشللللتََها/   58تُس     59أُم ِ

ِلِكلللي/ نَلللاه/   61لَقِيللله/   59ُمه  نَاه/   61َمتَّع  نَلللا/   61َوَعلللد  َوي  نَلللاُهم/   63أَغ  َوي  أ نَلللا/   63أَغ     63تَبَرَّ

نَللللا/ للللتُم/   63َغَوي  تَللللار/   67ال ُمف ِلِحللللين/   66فَعَِميَللللت/   65أََجب  للللل/   71بِِضلللليَاء/   68َويَخ     72بِلَي 

للُكنُون/ للبَة/   76ال ُكنُللوز/   76ال فَللِرِحين/   75فَعَِلُمللوا/   72تَس  للَرح/   76بِال عُص     76فَبَغَللى/   76تَف 

للللللغ/   77َءاتَللللللاك/   76لَتَنُللللللوأ/ ِسللللللن/   77نَِصلللللليبَك/   77تَللللللنس/   77تَب     79ِزينَتِلللللله/   77َوأَح 

ا/   81َوبِللَداِره/   81فََخَسللف نَا/   81ال ُمنتَِصللِرين/ /   82َسللف/لَخَ    82تََمنَّللو     82َوي َكأَنَّلله/   82َوي َكللأَن 

عَلَُها/ ُجوا/   85َمعَاد/   85لََرادُّك/   83نَج  نَّك/   86تَر      88َهاِلك/   87يَُصدُّ
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 العنكبوت

/   2يُت َرُكللوا/ للبِقُونَا/   3فَلَلليَع لََمن  /   6يَُجاِهللد/   6َجاَهللد/   4يَس  للَرن  للِرك/   7لَنَُكف ِ خِ    8ِلتُش     9لَنَّللهُ/لَنُد 

ِمللل/   12َسللبِيلَنَا/   12َخَطايَللاُهم/   12بَِحللاِمِلين/   10َكعَللذَاب/   10أُوِذي/    13َوأَث قَلللالً/   12َول نَح 

/ ِملُن  /   13َولَليَح  لئَلُن  بُلُدوه/   17فَلاب تَغُوا/   13َولَيُس  لُقُلون/   17َواع  بُوا/   17َوتَخ     20بَلَدأ/   18تَُكلذ ِ

َحم/   21ق لَبُللللون/تُ    20يُنِشللللئ/ َمتِللللي/   21َويَللللر     25َويَل عَللللن/   24فَأَنَجللللاه/   24اق تُلُللللوه/   23َرح 

ِلُكوا/   29َوتَق َطعُون/   29َوتَأ تُون/   29نَاِديُكم/ يَنَّله/   31ُمه  لوك/   32لَنُنَج ِ    34ُمنِزلُلون/   33ُمنَجُّ

نَلللا/ ُجلللوا/   35تََرك  تَب ِصلللِرين/   36َوار     40فَُكلللالًّ/   40َخَسلللف نَا/   40بِذَنبِللله/   39َسلللابِِقين/   38ُمس 

َهللللن/ للللت/   41اتََّخللللذَت/   41أَو  ِقلَُهللللا/   43ال عَللللاِلُمون/   41لَبَي  للللنَعُون/   45ات للللل/   43يَع     45تَص 

ر/   45تَن َهللللى/    48تَللللاب/لَّر     48تَُخطُّلللله/   46َوإِلَُهنَللللا/   46َوأُنللللِزل/   46تَُجللللاِدلُوا/   45َولَللللِذك 

َمةً/ ِفِهم/   51لََرح  /   53لََجاَءُهم/   51يَك  تَع ِجلُوَن/   53َولَيَأ تِيَنَّ ُجِلِهلم/   54يَس     55يَغ َشلاُهم/   55أَر 

ِضلللي/ ُزقَُهلللا/   56أَر  َملللة/   66َوِليَتََمتَّلللُع/   65َرِكبُلللوا/   64لَِهلللي/   64ال َحيَلللَوان/   60يَر     67َوبِنِع 

ِديَنَّهُ/   69لََمع/   67َويُتََخطَّف/     69لَنَه 

 

 الروم

َمئِلللذ/   3َغلَلللبِِهم/   3َسللليَغ ِلبُون/   2ُغِلبَلللت/ لللَرح/   4َويَو  لللر/   4يَف     8بِِلقَلللاِءي/   5يَنُصلللر/   5بِنَص 

   13ُشلللفَعَاُؤا/   12يُلللب ِلس/   10السُّلللوأَى/   9َوَعَمُروَهلللا/   9َوأَثَلللاُروا/   9َعَمُروَهلللا/   8لََكلللافُِرون/

قُللللللون/ َضللللللة/   14يَتَفَرَّ بَللللللُرون/   15َرو  للللللبُِحون/   16َوِلقَللللللاِءي/   15يُح  ُسللللللون/   17تُص     17تُم 

ِهللللللُرون/ للللللي/   18تُظ  للللللَوانُِكم/   22ِلل عَللللللاِلِمين/   20تَنتَِشللللللُرون/   19َويُح     23َمنَللللللاُمُكم/   22َوأَل 

ي/   23َواب تِغَاُؤُكم/ ُرُجون/   24فَيُح  لوَ    25تَخ     28َكِخيفَلتُِكم/   28فَلأَنتُم/   28تََخلافُونَُهم/   27ن/أَه 

لللَرت/ لللق/   30فِط  لللِعفُون/   38فَلللأَت/   36يَق نَُطلللون/   35يَلللتََكلَّم/   33أَذَاقَُهلللم/   30ِلَخل     39ال ُمض 

بُللَوا/   39ِربًللا/ بُللوا/   39لَيَر  للدَُّعون/   41ِليُللِذيقَُهم/   39يَر  َهللُدون/   44فأَلَنفُِسللِهم/   43يَصَّ    44يَم 

لللللَرات/ لللللِري/   46ُمبَش ِ عَلُللللله/   48فَيَب ُسلللللُطه/   46َوِليُلللللِذيقَُكم/   46َوِلتَج     49لَُمب ِلِسلللللين/   48َويَج 

ه/   50َءاثَللار/    56فََهللذَا/   55يُق ِسللم/   54َوَشللي بَةً/   54ال قَللِدير/   53بَِهللاد/   51لََظلُّللوا/   51فَللَرأَو 

    60تَِخفَّنَّك/يَس     58ُمب ِطلُون/

 

 لقمان

لللتَِري/ للله/   6يَش  /   7أُذُنَي  ك/   11فَلللأَُرونِي/   7َكلللأَن  لللر  نِللله/   13الش ِ لللم/   13لب     13يَِعُظللله/   13لَُظل 

نًلللا/   14َوِلَواِللللَدي ك/   14َعلللاَمي ن/ َرة/   15َوَصلللاِحب ُهَما/   14َوه  للله/   16فَلللتَُكن/   16َصلللخ     17َوان 

ر/ تِك/   19ال َحِميلللللر/   19أَنَكلللللر/   18ك/َخلللللدَّ    18تَُصلللللع ِ ت/   19َصلللللو  للللليِك/   19لََصلللللو     19َمش 

ُضللض/ للبَغ/   20نِعََملله/   19َواق ِصللد/   19َواغ  ُعوُهم/   20َوبَاِطنَللةً/   20َوأَس  للِلم/   21يَللد     22يُس 

ُهم/   23فَنُنَب ِللللئُُهم/ للللَطرُّ للللالَم/   27أَب ُحللللر/   24نَُمللللت ِعُُهم/   24نَض     27يَُمللللدُّه/   27نَِفللللَدت/   27أَق 

ا/   33َجلاز/   32َكالظُّلَل/   32َختَّار/   31ِليُِريَُكم/   28َكنَف س/   28بَع ثُُكم/ َشلو     33َواِللد/   33َواخ 

    33َولَِده/   33َواِلِده/

 

 السجدة

للللَه/ اه/   9ُروِحللله/   8نَس  لللل/   10َضللللَل نَا/   9َونَفَلللخ/   9َسلللوَّ نَا/أَب     11ُوك ِ نَلللا/   12َصلللر  ِجع     12فَار 

نَللا/   12َوَسللِمع نَا/   12نَاِكُسللوا/   12ُموقِنُللون/    15َوَسللبَُّحوا/   14نَِسللينَاُكم/   13ُهللَداَها/   13ألَتَي 

ِفلللي/   16تَتََجلللافَى/ لللِرج/   27ال ُجلللُرز/   27أَن عَلللاُمُهم/   23ِلقَائِللله/   20فََملللأ َواُهم/   17أُخ     27فَنُخ 

    30َوانتَِظر/   27ق/نَُسو
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 األحزاب

فِه/   4تَُظاِهُرون/ بَلي ن/   4َجو  َطلأ تُم/   5َوَملَواِليُكم/   4قَل  ُعلوُهم/   5أَخ  لَدت/   5اد  ِليَلائُِكم/   5تَعَمَّ    6أَو 

َواُجه/ ئَل/   7َوِمنك/   6َوأَز  لَزالً/   11اب تُِللي/   10الظُّنُونَا/   10َوبَلَغَت/   8ِليَس     13بُيُوتَنَلا/   11ِزل 

َرة/ َرة/   13بِعَللللو  للللتَئ ِذن/   13ُمقَللللام/   13َعللللو  َهللللا/   13يَث للللِرب/   13َويَس     14أَق َطاِرَهللللا/   14ألَتَو 

ِفللللَرار/   15يَُولُّللللون/   14ُسللللئِلُوا/   14ُدِخلَللللت/   14تَلَبَّثُللللوا/ تُم/   16تَُمتَّعُللللون/   16ال     16فَللللَرر 

قِين/   18ائِِلين/َوال قَلل   17يَع ِصللُمُكم/ ِ    19َسلللَقُوُكم/   19ِحللَداد/   19تَللُدور/   19بِأَل ِسللنَة/   18ال ُمعَللو 

للللِليًما/   20بَللللاُدون/   20أَنبَللللائُِكم/   20يَللللَودُّوا/   20قَللللاتَلُوا/   19يُغ َشللللى/ بَلللله/   22َوتَس     23نَح 

قِِهم/   23يَنتَِظللللللللر/    26َصيَاِصلللللللليِهم/   26تَأ ِسللللللللُرون/وَ    25َوَرد /   25بِغَللللللللي ِظِهم/   24بِِصللللللللد 

َضللللُهم/   26َظللللاَهُروُهم/ َرثَُكللللم/   27تََطئُوَهللللا/   27أَر  /   27َوِديَللللاَرُهم/   27َوأَو  ُكن  ح     28َوأَُسللللر ِ

/ ِسلللنَات/   28فَتَعَلللالَي ن/   28أَُملللت ِع ُكن  تَِهلللا/   29ِلل ُمح  َملللل/   31نُؤ  َرَهلللا/   31يَق نُلللت/   31َوتَع     31أَج 

/اتَّ  للللتُن  َضللللع ن/   32قَي  َمللللع/   32تَخ  /   32َكأََحللللد/   32فَيَط  للللتُن     33َوَءاتِللللين/   33ِليُللللذ ِهب/   32لَس 

لللن/ لللن/   33َوأَِطع  ن/   33َوأَقِم  لللَرُكم/   33َوقَلللر  ن/   33َويَُطه ِ ج  ج/   33تَبَلللرَّ ِهيلللًرا/   33تَبَلللرُّ    33تَط 

ن/ لللللللللائَِمات/   35ِكِرين/َواللللللللللذَّا   35َواللللللللللذَّاِكَرات/   34َواذ ُكلللللللللر  لللللللللائِِمين/   35َوالصَّ    35َوالصَّ

للللللابَِرات/ للللللاِدقَات/   35َوالصَّ    35َوال َخاِشللللللعَات/   35َوال َحللللللافِِظين/   35َوال َحافَِظللللللات/   35َوالصَّ

ِمنِين/   35َوال قَانِتَلللات/   35َوال َخاِشلللِعين/ ُملللؤ  لللِلَمات/   35َوال  ا/   35َوال ُمس     37ُمب ِديللله/   37قََضلللو 

ت/ َشى/   37َواتَّق/   37َوأَن عَم  ِفي/   37َوتَخ  ِعيَائِِهم/   37َوتُخ  َشلاه/   37أَد  نَاَكَهلا/   37تَخ  ج     37َزوَّ

َجللللك/ للللد/   37َزو  للللُدوًرا/   37َزي  نَه/   38َمق  َشللللو     40أَبَللللا/   40َوَخللللاتَم/   39يُبَل ِغُللللون/   39َويَخ 

تَللللدُّونََها/   48أَذَاُهللللم/   48َوَدع/   46ِسللللَراًجا/وَ    46َوَداِعيًللللا/   42َوَسللللب ُِحوه/    49ِعللللدَّة/   49تَع 

/ للللللتُم/   49فََمت ِعُللللللوُهن  /   49نََكح  ُحوُهن  ن/   49َوَسللللللر ِ للللللَرأَةً/   50َهللللللاَجر     50َوَهبَللللللت/   50َوام 

لللتَنِكَحَها/ نَلللا/   50يَس  لَل  اتِلللك/   50َخاِللللك/   50َخالَتِلللك/   50أَح  لللك   50َعمَّ لللنَا/   50/َعم ِ    50فََرض 

/ لللتَُهن  /   51َءاتَي  يُلللنُُهن  لللت/   51أَع  ِجلللي/   51اب تَغَي  لللت/   51تُر  /   51َعَزل     51َوتُئ لللِوي/   51ُكلُُّهلللن 

َضللللي ن/ /   51َويَر  للللَزن  /   52تَبَللللدَّل/   51يَح  لللللنُُهن  ذُوا/   53إِنَللللاه/   52ُحس     53ُدِعيلللللتُم/   53تُللللؤ 

/ لللللتُم/َطعِ    53َسلللللأَل تُُموُهن  /   53م  لللللئَلُوُهن  ي/   53فَس  لللللتَح     53ِلقُلُلللللوبُِكم/   53ِلَحلللللِديث/   53فَيَس 

تَئ نِِسللللللين/ /   53نَللللللاِظِرين/   53ُمس  ِذي/   53َوقُلُللللللوبِِهن     56َوَسللللللل ُِموا/   55َواتَِّقللللللين/   53يُللللللؤ 

تََملُللوا/   56َصلللُّوا/   56يَُصلللُّون/ /   58اح  ذَي ن/   59َوبَنَاتِللك/   59َجالَبِيللبِِهن  نِين/   59يُللؤ     59يُللد 

للللَرف ن/ ِجفُللللون/   60لَنُغ ِريَنَّللللك/   59يُع     61َوقُت ِلُللللوا/   61َمل عُللللونِين/   60يَُجاِوُرونَللللك/   60َوال ُمر 

تِللللليالً/   61أُِخلللللذُوا/ ُسلللللول/   64لَعَلللللن/   61تَق  لللللبِيال/   66تُقَلَّلللللب/   66الرَّ    67َسلللللاَدتَنَا/   67السَّ

نًللللا/   67َوُكبََراَءنَللللا/   67ا/فَأََضلللللُّونَ  ا/   68َءاتِِهللللم/   68َوال عَللللن ُهم/   68لَع  أَه/   69َءاذَو     69فَبَللللرَّ

لللنَا/   72َظلُوًملللا/   72َجُهلللولً/   72األََمانَلللة/ لللفَق ن/   72فَلللأَبَي ن/   72َعَرض     72َوَحَملََهلللا/   72َوأَش 

ِمل نََها/ ب/   72يَح      73ِليُعَذ ِ

 

 سبأ

ق تُم/   6َويََرى/   5و/َسعَ  ِسف/   8َوالضَّالَل/   8أَف تََرى/   7نَُدلُُّكم/   7ُمز ِ ِقط/   9نَخ  بِي/   9نُس  ِ    10أَو 

َملللللل/   10يَاِجبَلللللال/   10َوأَلَنَّلللللا/ د/   11اع  لللللر  ر/   11َسلللللابِغَات/   11السَّ لللللر/   11َوقَلللللد ِ    12ال ِقط 

َها/ ًرا/   13َراِسللليَات/   13الشَّلللُكور/   12يَلللِزغ/   12ُحَهلللا/َوَرَوا   12َوأََسلللل نَا/   12ُغلللُدوُّ    13ُشلللك 

   14َدلَُّهللم/   14تَبَيَّنَللت/   13َوقُللُدور/   13َوِجفَللان/   13َوتََماثِيللل/   13َمَحاِريللب/   13َكللال َجَواب/

لللللَكنِِهم/   15ِلَسلللللبَإ/   14ِمنَسلللللأَتَه/    16ل عَلللللِرم/ا   16أُُكلللللل/   15يَِملللللين/   15َوِشلللللَمال/   15َمس 

لللط/   16بَِجنَّتَلللي ِهم/ َرُضلللوا/   16َسلللي ل/   16ذََواتَلللي/   16َخم  ل نَاُهم/   16َوأَث لللل/   16فَأَع     16َوبَلللدَّ

ء/ للللي ر/   17نَُجللللاِزي/   17ال َكفُللللور/   16َوَشللللي  نَا/   18َوأَيَّاًمللللا/   18لَيَللللاِلي/   18السَّ    18َوقَللللدَّر 

للللفَاِرنَا/ نَللللاُهم/   19بَاِعللللد/   19أَس  ق  ع/   20فَللللاتَّبَعُوه/   20َظنَّلللله/   19َوَمزَّ نَللللا/   23فُللللز ِ َرم     25أَج 
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ئَل/ تَئ ِخُرون/   27أَل َحق تُم/   26ال فَتَّاح/   25نُس  تَق ِدُمون/   30تَس  قُوفُون/   30ِميعَاد/   30تَس     31َمو 

للن/ نَاُكم/   32أَنَح  نَللاق/   32َصللَدد  فُللر/   33تَأ ُمُرونَنَللا/   33أَع  للع ف/   33نَك     37ال غُُرفَللات/   37الض ِ

بُُكم/ ن/   37تُقَللر ِ للعَو  ِلفُلله/   38يَس  ُرُسللونََها/   43يَُصللدَُّكم/   39يُخ     45ِمع َشللار/   45ُرُسللِلي/   44يَد 

لللِذف/   46َوفُلللَراَدى/   46تَتَفَكَّللُروا/   46بَِواِحلللَدة/   46بَِصلللاِحبُِكم/   46أَِعُظُكللم/    49يُِعيلللد/   48يَق 

تَلللَدي ت/   50أَِضلللل / ت/   51فَِزُعلللوا/   50اه  لللِذفُون/   52التَّنَلللاُوش/   51َوأُِخلللذُوا/   51فَلللو     53َويَق 

يَاِعِهم/     54َوِحيل/   54فُِعل/   54بِأَش 

 

 فاطر

ِسللك/ بَلله/   2ُمم  نَللا/   8تَللذ َهب/   6فَاتَِّخللذُوه/   6ِحز  يَي  لل   9فَُسللق نَاه/   9فَأَح     10َوال عََمللل/   10اِلح/الصَّ

فَعُللللله/   10يَبُلللللور/ لللللعَد/   10يَر  لللللر/   11ُعُملللللِره/   10يَص  لللللَران/   11يُلللللنقَص/   11ُمعَمَّ    12ال بَح 

ِميللللر/   12َشللللَرابُه/ ِكُكم/   13قِط  َمللللل/   18ُمث قَلَللللة/   14يُنَب ِئُللللك/   14ُدَعللللاَءُكم/   14بِِشللللر     18يُح 

يَاء/   21ال َحُرور/ َوات/   22األَح  لِمع/   22األَم  لِمع/   22بُِمس  بُر/   22يُس     25َوبِال ِكتَلاب/   25َوبِلالزُّ

ر/   27ُسود/   27ُجَدد/   27بِيض/   26أََخذ ت/    29تَبُور/   28ال عُلََماُؤا/   27َوَغَرابِيب/   27َوُحم 

َرث نَللا/   30ِليُللَوف ِيَُهم/ للَطفَي نَا/   32أَو     35أََحلَّنَللا/   34ال َحللَزن/   34أَذ َهللب/   32ات/بِللال َخي رَ    32اص 

ُكم/   37تَلذَكَّر/   36فَيَُموتُلوا/   35ال ُمقَاَمة/ لر  لَطِرُخون/   37َوَجلاَءُكم/   37نُعَم ِ    40بَي ِنَلت/   37يَص 

َسَكُهَما/   40يَِعد/ /   42األَُمم/   41َزالَتَا/   41تَُزول/   41أَم     44ِليُع ِجَزه/   43يق/يَحِ    42لَيَُكونُن 

ِرَها/     45َظه 

 

 يس

َشي نَاهُ/   8ُمق َمُحون/   8األَذ قَان/   8أَغ الَلً/   6أُنِذر/    11َوَخِشي/   11بَِمغ ِفَرة/   10َوَسَواء/   9فَأَغ 

تُللب/   12َوَءاثَللاَرُهم/   12قَللدَُّموا/ نَللا/   14بِثَاِلللث/   12َونَك  ز  َسلللُون   14فَعَزَّ للِذبُون/   14/ُمر     15تَك 

َسلللُون/ نَللا/   16لَُمر  ُجَمنَّللُك/   18تََطيَّر  تُم/   19أَئِللن/   18َولَيََمسَّللنَّك/   18لَنَر  للر  َِّخللذ/   19ذُك ِ    23َءأَت

ن/ لللَمعُون/   23يُنِقلللذُون/   23يُلللِرد  ُخلللل/   25فَاس     29َخاِملللُدون/   28ُمنلللِزِلين/   27َغفَلللر/   26اد 

للَرةً/ يَي نَاَهللا/   30يَاَحس  لله/   33أَح  نَللا/   33فَِمن  َرج     35ِليَللأ ُكلُوا/   35َعِملَت لله/   34ال عُيُللون/   33َوأَخ 

ِلُمللون/ لللَخ/   37ُمظ  /   37نَس  للتَقَر  نَاه/   38ِلُمس  ُجون/   39قَللدَّر  ِرك/   39َكللال عُر  نَللا/   40تُللد     42َوَخلَق 

َكبُلللون/ لللِرق ُهم/   43َصلللِريخ/   42يَر  عََمللله/   45َخل فَُكلللم/   43يُنقَلللذُون/   43نُغ  ِعلللم/   47أَط     47أَنُط 

لللُمون/   49تَأ ُخلللذُُهم/ ِصللليَةً/   49يَِخص ِ قَلللِدنَا/   52بَعَثَنَلللا/   50تَو     55فَلللاِكُهون/   55ُشلللغُل/   52َمر 

تَلللاُزوا/   57يَلللدَُّعون/   56ُمتَِّكئُلللون/ َهلللد/   59َوام  بُلللُدونِي/   60أَع  لللتِم/   62الًّ/ِجلللبِ    61اع     65نَخ 

َهد/ تَبَقُوا/   65َوتَُكل ُِمنَا/   65َوتَش  نَا/   66فَاس  نَاُهم/   66لََطَمس     67ُمِضيًّا/   67َمَكانَتِِهم/   67لََمَسخ 

ه/ لللر  للله/   68نُعَم ِ س  للللع ر/   68نُنَك ِ /   69الش ِ َهللللا/   72َرُكلللوبُُهم/   71َمللللاِلُكون/   70َويَِحلللق     72فَِمن 

يِيَها/   79أَنَشأََها/   78َرِميم/   73َوَمَشاِرب/   72لَّل نَاَها/َوذَ  َضر/   79يُح      80تُوقُِدون/   80األَخ 

 

 الصافات

ًرا/ اِجَرات/   2َزج  عُون/   8َويُق لذَفُون/   7َملاِرد/   4لََواِحلد/   3فَالتَّاِليَلات/   2فَالزَّ    9ُدُحلوًرا/   8يَسَّلمَّ

فَللة/ للِخُرون/   12َعِجب للت/   11لَِّزب/   10َخِطللف/   10اقِللب/ثَ    10ال َخط  تَس  ُشللُروا/   14يَس     22اح 

لللُدُوُهم/ لللئُولُون/   23فَاه  لللِلُمون/   25تَنَاَصلللُرون/   24َوقِفُلللوُهم/   24َمس  تَس     28تَأ تُونَنَلللا/   26ُمس 

نَللاُك/   32َغللاِوين/   31لَللذَائِقُون/ َوي     45بَِكللأ س/   38لَللذَائِقُوا/   36ِلَشللاِعر/   36لَتَللاِرُكوا/   32فَأَغ 

ل/ قِين/   49بَللي ض/   47يُنَزفُللون/   47َغللو     55فَللاطَّلَع/   54ُمطَِّلعُللون/   53لََمللِدينُون/   52ال ُمَصللد ِ

ِدين/ ل/   61ِلِمث ل/   61ال عَاِملُون/   58بَِمي ِتِين/   58أَفََما/   56لَتُر  بًا/   64أَص  ا/أَل     67لََشو     69فَلو 

ًكلللللا/   75نَاَدانَلللللا/   75فَلَلللللنِع م/   75ال ُمِجيبُلللللون/ لللللَرةً/   88فَنََظلللللر/   86أَئِف  ا/   88نَظ     90فَتََولَّلللللو 
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نَاه/   99ذَاِهلب/   98فَلأََراُدوا/   95تَن ِحتُلون/   94يَِزفُّون/   94فَأَق بَلُوا/    102أَذ بَُحلك/   101فَبَشَّلر 

لََما/   102ال َمنَام/   102السَّع ي/   102اف عَل/    105َصلدَّق ت/   103َوتَلَّه/   103ِلل َجبِين/   103أَس 

للللباَلَُؤا/ نَاه/   107َوفَللللَدي نَاه/   107بِللللِذب ح/   106ال  للللر  نَللللا/   112َوبَشَّ    113َوَظللللاِلم/   113َوبَاَرك 

نَاُهم/ تَبِين/   116َونََصر  ُعون/   123إِل يَلاس/   122ُهَملا/إِنَّ    118َوَهَدي نَاُهَم/   117ال ُمس     125أَتَلد 

للالً/ نَللاه/   130يَاِسللين/   130إِل/   125بَع  ي  ون/   134نَجَّ للل/   137لَتَُمللرُّ    140أَبَللق/   138َوبِالَّي 

َحِضللين/    145فَنَبَللذ نَاه/   144لَلَبِللث/   143ال ُمَسللب ِِحين/   142فَال تَقََملله/   141فََسللاَهم/   141ال ُمد 

َسلللل نَاه/   146يَق ِطلللين/ نَلللاُهم/   148فَلللأََمنُوا/   147يَِزيلللُدون/   147َوأَر     149أَِلَرب ِلللك/   148فََمتَّع 

للللَطفَى/   150َشللللاِهُدون/ بَنِللللين/   153أَص     163َصللللال/   162بِفَللللاتِنِين/   157بِِكتَللللابُِكم/   153ال 

افُّون/    173ُجنَدنَا/   172ال َمنُصوُرون/   171ِلِعبَاِدنَا/   171/َكِلَمتُنَا   166ال ُمَسب ُِحون/   165الصَّ

ُهم/     178َوتََول /   177َصبَاح/   177بَِساَحتِِهم/   175َوأَب ِصر 

 

 ص

ة/ ُشلوا/   5ُعَجلاب/   5األَِلَهلة/   5أََجعَل/   4َوَعِجبُوا/   3َولَت/   3َمنَاص/   2َوِشقَاق/   2ِعزَّ    6ام 

للتاِلَق/   6يُللَراد/   6َوانَطلَللق/ ِملَّللة/   7اخ  تَقُللوا/   8يَللذُوقُوا/   8أَُءنللِزل/   7ال  للُزوم/   10فَل يَر     11َمه 

لللللل/   15فَلللللَواق/ لللللبِر/   16قِطَّنَلللللا/   16َعج ِ لللللد/   17اص  نَا/   17األَي  ر  لللللَراق/   18َسلللللخَّ    18َواإِلش 

ُشلللوَرةً/ لللل/   19َمح  لللم/   20َوفَص  ُروا/   21ال َخص  لللِطط/   22بَغَلللى/   21تََسلللوَّ لللِدنَا/   22تُش     22َواه 

ِفل نِيَهللا/ للعُون/   23أَك  نِللي/   23َوتِس     24َظلََمللك/   24َراِكعًللا/   24بُِسللَؤال/   24ال ُخلََطللاء/   23َوَعزَّ

للللتَغ فَر/ ِغللللي/   24فَتَنَّللللاه/   24فَاس  نَللللا/   24َوأَنَللللاب/   24نِعَاِجلللله/   24نَع َجتِللللك/   24لَيَب     25فَغَفَر 

ار/   26يَِضلُّون/   26يَاَداُود/   26فَيُِضلَّك/ بَُّروا/   28َكال ُمف ِسِدين/   28َكال فُجَّ    29َوِليَتَذَكَّر/   29ِليَدَّ

للافِنَات/   30ِلللَداُود/    33بِالسُّللوق/   32تَللَواَرت/   32بِال ِحَجللاب/   31ُعللِرض/   31ال ِجيَللاد/   31الصَّ

للللًحا/   33فََطِفللللق/ نَللللاق/   33َمس  ًكللللا/   33َواألَع  نَا/   36ُرَخللللاًء/   35ُمل  ر     37بَنَّللللاء/   36فََسللللخَّ

اص/ نُن/   39َعَطاُؤنَلللا/   37َوَغلللوَّ لللب/   41أَيُّلللوب/   39فَلللام  ُكلللض/   41بِنُص  ِللللك/   42ار     42بِِرج 

نَلللث/   42ُمغ تََسلللل/ نَاه/   44ِضلللغ ثًا/   44تَح  لللِدي/   44َوُخلللذ/   44َوَجلللد  لللنَاُهم/   45األَي  لَص     46أَخ 

لللَطفَي ن/   46بَِخاِلَصلللة/ لللن/   47ال ُمص  قُنَلللا/   50ُمفَتََّحلللةً/   49لَُحس  /   54نَفَلللاد/   54لَِرز     55لََشلللر 

يَلللذُوقُوه/ ِله/   57فَل  لللتَِحم/   59َصلللالُوا/   58َشلللك  تُُموه/   59ُمق  ه/   60قَلللدَّم  لللَرار/   61فَلللِزد     62األَش 

بَر/   69بِللال َمْل/   64تََخاُصللم/   63تََّخللذ نَاُهم/أَ    62نَعُللدُُّهم/ للتَك  ت/   74اس  بَر  للتَك     75ال عَللاِلين/   75أَس 

/ نَتِللي/   75بِيَللَدي  تِللك/   78لَع  للِويَنَُّهم/   82فَبِِعزَّ /   82ألُغ  /   84فَللال َحق     86ال ُمتََكل ِِفللي/   84َوال َحللق 

    88نَبَأَه/

 

 الزمر

بُونَللا/ للَطفَى/   3نَع بُللُدُهم/   3ِليُقَر ِ ر/   4لَص  ِ ر/   5َويَُكللو  ِ لُقُُكللم/   5يَُكللو  للُكُروا/   6يَخ  َضلله/   7تَش     7يَر 

لللللِرك/ لَللللله/   8بُِكف  ُجلللللوا/   9َوقَائًِملللللا/   9َسلللللاِجًدا/   8نَِسلللللي/   8َخوَّ    12ألَن/   10يُلللللَوفَّى/   9َويَر 

بُلللُدوا/ تَنَبُلللوا/   15فَاع  لللر/   17اج  َسلللنَه/   17يَع بُلللُدوَها/   17َوأَنَلللابُوا/   17فَبَش ِ    19تُنِقلللذ/   18أَح 

نِيَّلللللة/ /   22ِلل قَاِسللللليَة/   21يَنَلللللابِيع/   21فََسللللللََكه/   20َمب     23َمثَلللللانِي/   23تَِللللللين/   23تَق َشلللللِعر 

ِهلله/    30َمي ِتُللون/   29/َوَرُجللالً    29ُمتََشاِكُسللون/   29َسلللًَما/   26فَللأَذَاقَُهم/   24يَتَِّقللي/   24بَِوج 

تَِصلللللُمون/ لللللر/   31تَخ  لللللِزيَُهم/   35ِليَُكف ِ فُونَلللللك/   36بَِكلللللاف/   35َويَج  ِ    38َكاِشلللللفَات/   36َويَُخو 

ِسللَكات/ ِسللك/   42تَُمللت/   38ُمم  ت/   42َمنَاِمَهللا/   42فَيُم  للَمأَزَّ ُكللم/   45اش  تَِسللبُون/   46تَح     47يَح 

ل نَاه/ لَرفُوا/   51َسيُِصليبُُهم/   50قَالََهلا/   49َخوَّ لِلُموا/   53تَق نَُطلوا/   53أَس     54َوأَنِيبُلوا/   54َوأَس 

طت/   56السَّاِخِرين/   55َواتَّبِعُوا/ َرتَى/   56فَرَّ    59فََكلذَّب ت/   59َجاَءت لك/   58فَلأَُكون/   56يَاَحس 

ت/ بَر  لللللتَك  لللللَودَّة/   60ِلل ُمتََكب ِلللللِر/   59َواس  لللللي/   61بَِمفَلللللاَزتِِهم/   60ُمس     64تَلللللأ ُمُرون ِي/   61َويُنَج ِ
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َرك ت/ /   65َعَملُلك/   65أَش  لبََطن  /   65لَيَح  ِويَّلات/   67قَب َضلتُه/   65َولَتَُكلونَن     68فََصلِعق/   67َمط 

لللَرقَت/   69بِنُلللور/   69بِلللالنَّبِي ِن/ لللتُم/   69َوأَش  ُخلُوَهلللا/   73ِطب  أ/   74َصلللَدقَنَا/   73فَاد     74نَتَبَلللوَّ

    75َحاف ِين/

 

 غافر

ك/   3َوقَابِللل/   3َغللافِر/   3الللذَّنب/ للُرر  للَزاب/   5ِليَأ ُخللذُوه/   5فَأََخللذ تُُهم/   5بَِرُسللوِلِهم/   4يَغ     5َواألَح 

للت/   5َوَجللاَدلُوا/ ِمنُللون/   7َوِسللع ت/   5َوَهمَّ ِخل ُهللم/   7َويُؤ  تَلله/   9/تَللق   8َوَعللدتَُّهم/   8َوأَد     9َرِحم 

فُلللُرون/ لللت/   10فَتَك  لللتُِكم/   10لََمق  نَلللا/   11ُخلللُروج/   11بِلللذُنُوبِنَا/   11أََمتَّنَلللا/   10َمق  تََرف     11فَاع 

تَنَلللا/ يَي  م/   12ُدِعلللي/   11َوأَح     18َكلللاِظِمين/   16بَلللاِرُزون/   15َرفِيلللع/   15اللللتَّالَق/   12فَلللال ُحك 

يُوا/   20يَق ُضللللون/   18يَُطللللاع/   18لَللللَدى/ للللتَح  ع/   26ذَُرونِللللي/   26أَق تُللللل/   25َواس  يَللللد     26َول 

للللتُم/   28َكِذبُلللله/   28أَتَق تُلُللللون/ للللِديُكم/   28يُِصللللب ُكم/   28يَك     29يَنُصللللُرنَا/   29أُِريُكللللم/   29أَه 

تَلاب/   34ِزل تُم/   33تَُولُّون/   32التَّنَاد/ لبَاب/   34ُمر     37َوُصلد /   37فَلأَطَِّلع/   37بَلاب/تَ    37أَس 

لللِدُكم/ ُعونَنِي/   41النََّجلللاة/   38اتَّبِعُلللون/   38أَه  فُلللر/   41َوتَلللد  لللِرك/   42ألَك  نَلللا/   42َوأُش     43َمَردَّ

ِض/   44فََسللتَذ ُكُرون/ ِخلُللوا/   45فََوقَللاه/   45بِللأَل/   44َوأُفَللو  ا/   46أَد  ون/   46ُغللُدوًّ    47يَتََحللاجُّ

لللللر/   56بِبَاِلِغيللللله/   51لَنَنُصلللللر/   50ُرُسللللللُُكم/   50ُدَعلللللاُؤا/   49ِلَخَزنَلللللة/ لللللق/   56ِكب     57لََخل 

تَِجب/   58ال ُمِسيء/ ُعونِي/   60أَس  ُخلُون/   60اد  لِلم/   60ِعبَلاَدتِي/   60َسليَد     67ُشليُوًخا/   66أُس 

للللَرفُون/ للللَجُرون/   71َوالسَّالَِسللللل/   69يُص  َرُحللللون/   72يُس  َكبُللللوا/   78نَق ُصللللص/   75تَم     79ِلتَر 

نَا/   81تُنِكُرون/     84َوَكفَر 

 

 فصلت

َمللللل/ للللتَغ ِفُروه/   5فَاع  فُللللُرون/   6َواس     11ُدَخللللان/   11ائ تِيَللللا/   10َوبَللللاَرك/   10أَق َواتََهللللا/   9لَتَك 

ض/   11َطللائِِعين/ /   12َسللَماء/   11َوِلللألَر  تُُكم/   12َوَزيَّنَّللا/   12فَقََضللاُهن  للَزى/   13أَنللذَر     16أَخ 

لللللللتََحبُّوا/   17ال عََملللللللى/   16نَِحَسلللللللات/   16ِلنُللللللِذيقَُهم/ نَلللللللا/   17فََهلللللللَدي نَاُهم/   17فَاس  ي     18َونَجَّ

تَتِ    22أَب َصاُرُكم/   21ِلُجلُوِدِهم/   21َشِهدتُّم/   21أَنَطقَنَا/   21أَنَطق/   20َوُجلُوُدُهم/    22ُرون/تَس 

َداُكلم/   22ُجلُوُدُكم/ لتَع تِبُوا/   24ال ُمع تَبِلين/   23َوذَِلُكلم/   23أَر  لبُِروا/   24يَس     25فََزيَّنُلوا/   24يَص 

/   25قَُرنَلللاء/ لللنَا/   25َوَحلللق  لللَمعُوا/   25َوقَيَّض  ا/   26تَغ ِلبُلللون/   26تَس  /   26َوال غَلللو     27فَلَنُلللِذيقَن 

عَل ُهَمللللا/   29ِليَُكونَللللا/   29الَّللللذَي ن/   29أََضللللالَّنَا/ ل/   30بِال َجنَّللللة/   29نَج     30تََخللللافُوا/   30تَتَنَللللزَّ

ِليَاُؤُكم/   30َوأَب ِشُروا/ تَِهي/   31أَو  ُجُدوا/   31تَش  لئَُمون/   37ِلل قََمر/   37تَس  ن/   38يَس  فَلو     40يَخ 

ر/ ك  ُسلللللل/   41لَِكتَلللللاب/   41بِاللللللذ ِ /   43َوذُو/   43ِللرُّ َجِملللللي  َجِميًلللللا/   44َءاع     44َعًملللللى/   44أَع 

/ َماِمَهلللا/   47َءاذَنَّلللاك/   44َوَعَربِلللي  لللئَم/   49قَنُلللوط/   49فَيَئُلللوس/   47أَك  لللت/   49يَس     50ُرِجع 

/ نَى/   50فَلَنُنَب ِئَن      53ف/يَك     53َسنُِريِهم/   53األَفَاق/   51فَذُو/   51َعِريض/   50لَل ُحس 

 

 الشورى

/ قِِهن  لللتُم/   8َوالظَّلللاِلُمون/   8لََجعَلَُهلللم/   5فَلللو  تَلَف  ُمللله/   10اخ     11يَلللذ َرُؤُكم/   11َكِمث ِلللله/   10فَُحك 

قُللللوا/ للللى/   13َشللللَرع/   13تَتَفَرَّ للللِدل/   15فَِلللللذَِلك/   14أُوِرثُللللوا/   13َوصَّ للللتَِقم/   15ألَع     15َواس 

تُِجيب/ ون/   16َوَعلَي ِهم/   16ة/َداِحضَ    16اس  ثِله/   18يَُملاُرون/   16يَُحلاجُّ    21َشلَرُعوا/   20َحر 

َضللللات/   22ال َجنَّللللات/ َمللللَودَّة/   22َرو  للللر/   23يَق تَللللِرف/   23ال  للللح/   23يُبَش ِ للللتِم/   24َويَم     24يَخ 

تَِجيب/   25يَق بَل/ ا/   27بََسط/   26َويَس  /   28يَنُشر/وَ    28قَنَُطوا/   27لَبَغَو  ِعِهم/   29بَث     29َجم 

لَل ن/   33َرَواِكلللد/   30َويَع فُلللو/ لللِكن/   33فَللليَظ  لللف/   33يُس  /   34َويَع     37َغِضلللبُوا/   34يُلللوبِق ُهن 

ِفللُرون/ للُرُهم/   38ُشللوَرى/   37يَغ  لللي/   38َوأَم  ُره/   39ال بَغ     41انتََصلللر/   40َوَجللَزاُؤا/   40فَللأَج 
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َرانًا/   49يََهب/   49َويََهب/   49الذُُّكور/   47َمل َجإ/   47ِلَرب ُِكم/   43َوَغفَر/   42َويَب غُون/    50ذُك 

ُجُهم/   50َوإِنَاثًا/ ِ ِدي/   51يَُكل َِمه/   51فَيُوِحي/   50يَُزو  ِدي/   52لَتَه      53تَِصير/   52نَه 

 

 الزخرف

للللِرب/ للللِرفِين/   5َصللللف ًحا/   5أَفَنَض  نَللللا/   5ُمس  لَك  نَا/   8َوَمَضللللى/   8فَأَه  َكبُللللون/   11فَأَنَشللللر     12تَر 

تََوي تُم/ تَُوا/   13ُظُهوِره/   13تَذ ُكُروا/   13اس     14لَُمنقَِلبُلون/   13َوتَقُولُوا/   13ُمق ِرنِين/   13ِلتَس 

لللفَاُكم/   16بَنَلللات/ يَلللة/   16َوأَص  تَب/   19َخل قَُهلللم/   19أََشلللِهُدوا/   18يُنَشَّلللُؤا/   18ال ِحل     19َسلللتُك 

للللئَلُون/   19َشللللَهاَدتُُهم/ نَاُهم/   19َويُس  ِسللللُكون/   20َعبَللللد  تَم  للللَدى/   23ُمق تَللللُدون/   21ُمس     24بِأَه 

لللت/   28َوَجعَلََهللللا/   28َعِقبِلللله/   26بَلللَراء/ يَتَي ن/   29َوَرُسللللول/   29َمتَّع  نَا/   31ال قَللللر     32قََسللللم 

َملت/   32َمِعيَشتَُهم/   32ِليَتَِّخذ/    33َوَمعَلاِرج/   33ِلبُيُلوتِِهم/   33ُسلقُفًا/   32يَق ِسلُمون/   32َوَرح 

َهُرون/ ُرفًلا/   34يَتَِّكئُلون/   34َوِلبُيُلوتِِهم/   34َوُسلُرًرا/   33يَظ     36يَع لَ/   36نُقَلي ِض/   35َوُزخ 

تَللللِدُرون/   41/نَللللذ َهبَن     38ال قَللللِرين/   37لَيَُصللللدُّونَُهم/ نَاُهم/   42ُمق  ِسلللللك/   42َوَعللللد  تَم     43فَاس 

ر/ ِملللك/   44لَلللِذك  نَلللا/   44َوِلقَو  بَلللُدون/   45أََجعَل     49يَاأَيُّللله/   48َوأََخلللذ نَاُهم/   48نُلللِريِهم/   45يُع 

تِلللي/ لللِوَرة/   52يُبِلللين/   51َوَهلللِذه/   51تَح  /   54فَأََطلللاُعوه/   53ُمق تَلللِرنِين/   53أَس  لللتََخف     54فَاس 

نَللللللا/   55َءاَسللللللفُونَا/    58َضللللللَربُوه/   58َخِصللللللُمون/   58َءأَاِلَهتُنَللللللا/   56ِلألَِخللللللِرين/   55انتَقَم 

لُفُللون/ /   60يَخ  تَللُرن  للم/   61تَم  نَُّكم/   61َواتَّبِعُللون/   61ِللسَّللاَعة/   61لَِعل     63َوألُبَللي ِن/   62يَُصللدَّ

لللتَِهيه/   71بِِصلللَحاف/   70بَلللُرون/تُح     67األَِخلللالَّء/    77ِلللليَق ض/   75يُفَتَّلللر/   71َوتَلَلللذ /   71تَش 

   81ال عَابِللِدين/   80َوُرُسلللُنَا/   79ُمب ِرُمللون/   79أَب َرُمللوا/   78ِجئ نَللاُكم/   77يَاَماِلللك/   77َمللاِكثُون/

    88َوقِيِله/   85َوتَبَاَرك/   81فَأَنَا/

 

 الدخان

ِشلللف/   10/بِلللُدَخان َشلللة/   15َكاِشلللفُوا/   15َعائِلللُدون/   14ُمعَلَّلللم/   12اك     16نَلللب ِطَ/   16ال بَط 

ُجُمللللون/   18أَدُّوا/ تَِزلُون/   20َوَرب ُِكللللم/   20تَر  للللًوا/   21فَللللاع     29بََكللللت/   24َوات للللُرك/   24َره 

نَاُهم/   31َعاِليًا/ تَر  ا/   32اخ     43َشلَجَرت/   40ِميقَلاتُُهم/   39َخلَق نَاُهَملا/   35بُِمنَشلِرين/   33باَلَؤ 

تِلُوه/   46َكغَل ي/   45يَغ ِلي/   44األَثِيم/ تَلة/   53يَل بَُسلون/   49ذُق/   48ُصبُّوا/   47فَاع     56ال َمو 

تَِقبُون/     59ُمر 

 

 الجاثية

/ ِفللللُروا/   9اتََّخللللذََها/   8يُِصللللر  تََرُحللللوا/   19يُغ نُللللوا/   18َهللللا/فَاتَّبِع     18َشللللِريعَة/   14يَغ     21اج 

يَللاُهم/ عَلَُهللم/   21َمح  للَزى/   21َوَمَمللاتُُهم/   21نَج  ِلُكنَللا/   23َوأََضلللَّه/   23بََصللِره/   22َوِلتُج     24يُه 

َسلللر/ َعى/   27يَخ  تَنِسلللخ/   29ِكتَابُنَلللا/   28ِكتَابَِهلللا/   28َجاثِيَلللةً/   28تُلللد  ِخلُهُ    29نَس     30م/فَيُلللد 

ُت/ بَر  تَك  تَي ِقنِي/   31فَاس  /   32بُِمس  َرُجون/   35بِأَنَُّكم/   34نَنَساُكم/   32نَُظن      35يُخ 

 

 األحقاف

ًعا/   6ُحِشر/   5ُدَعائِِهم/ ُت/   10ِمث ِلله/   9بِد  بَر  لتَك  تُم/   10َواس     15ثاَلَثُلون/   11قَلِديم/   10َوَكفَلر 

لُللله/   15َوبَلَلللغ/ ق/   15َوَوَضلللعَت ه/   15َوَحم  لللد     17َءاِملللن/   16َونَتََجلللاَوز/   16نَتَقَبَّلللل/   16الص ِ

لله/   17أَتَِعللَدانِنِي/ للتَِغيثَان/   17َوي لَللك/   17َوُهَمللا/   17ِلَواِلَدي  للتُم/   19َوِليَُوف ِيَللهُ/   17يَس     20أَذ َهب 

تَع ُت/وَ    20َطي ِبَللاتُِكم/   20َحيَللاتُِكم/   20تَف ُسللقُون/ للتَم  قَللاف/   21أَنللذَر/   21أََخللا/   20اس     21بِاألَح 

ِديَللتِِهم/   23َوأُبَل ِغُُكللم/   22ِلتَأ فَِكنَللا/ للتَع َجل تُم/   24أَو  للتَق بِل/   24اس  ِطُرنَللا/   24ُمس  ر/   24ُمم     25تُللَدم ِ
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ئِلَدةً/   26َوأَب َصلاًرا/    31أَِجيبُللوا/   29َصلَرف نَا/   29ُروه/َحَضلل   29أَنِصلتُوا/   28نََصللَرُهم/   26َوأَف 

ُكم/ /   32يُِجب/   32بُِمع ِجز/   31َويُِجر  م/   33يَع ي/   33بَِخل ِقِهن  تَع ِجل/   35ال عَز      35تَس 

 

 محمد

َزاَرَهللا/   4أَث َخنتُُمللوُهم/ ب/   4فَُشللدُّوا/   4ال َوثَللاق/   4أَو     4ب لُللَوا/ِليَ    4لَنتََصللر/   4فِللَداًء/   4فََضللر 

ِديِهم/ للِلح/   5َسلليَه  فََهللا/   5َويُص  للَداَمُكم/   6َعرَّ للر/   8فَتَع ًسللا/   7تَنُصللُروا/   7أَق     12َوالنَّللار/   10َدمَّ

َرَجت لك/   12يَتََمتَّعُلون/   12َويَلأ ُكلُون/ يَتِلك/   13أَخ  عَلاَءُهم/   15َءاِسلن/   13قَر  ُملله/   15أَم     15َطع 

لللللع/فَ    15َعَسلللللل/ لللللَواُهم/   16َءانِفًلللللا/   15يَتَغَيَّلللللر/   15َوُسلللللقُوا/   15ُمَصلللللفًّى/   15قَطَّ    17تَق 

للللللَراُطَها/   17َوَءاتَللللللاُهم/ للللللَراُهم/   18أَش  /   19َوَمث للللللَواُكم/   19ُمتَقَلَّللللللبَُكم/   18ِذك     20ال َمغ ِشللللللي 

َكَمللللة/ لَللللت/   20ُمح  ل/   21َعللللَزم/   20َوذُِكللللر/   20نُز ِ عُللللوا/   21َوقَللللو  ُهم/   22َوتُقَط ِ    23فَأََصللللمَّ

َمللى/ تَللدُّوا/   24أَق فَالَُهللا/   23َوأَع  ل/   25ار  لَللى/   25َسللوَّ للَراَرُهم/   25َوأَم     26َسللنُِطيعُُكم/   26إِس 

غَانَُهم/   28أَس َخط/   27تََوفَّت ُهم/ لن/   30ألََري نَاَكُهم/   30فَلَعََرف تَُهم/   29أَض  /َولَ    30لَح  لِرفَنَّ    30تَع 

بِط/   31َونَب لُللَوا/ ُعوا/   32َوَشللاقُّوا/   32َوَسلليُح  للغَانَُكم/   35يَتِللَرُكم/   35َوتَللد     37تَب َخلُللوا/   37أَض 

ِفُكم/ ئَل ُكُموَه/   37فَيُح  تَب ِدل/   38ِلتُنِفقُوا/   37يَس      38يَس 

 

 الفتح

للللِديَك/   2ذَنبِللللك/ للللان ِين/ا   3َويَنُصللللَرك/   2َويَه  ُروه/   9َوتَُسللللب ُِحوه/   6لظَّ    9َوتُللللَوق ُِروه/   9َوتُعَللللز ِ

تِيه/ للتَغ ِفر/   11َشللغَلَت نَا/   10يُبَللايِعُون/   10يَنُكللث/   10نََكللث/   10فََسلليُؤ  لُونَللا/   11فَاس     11َوأَه 

ِللليِهم/ للتُم/   12َوَظنَنللتُم/   12َوُزي ِللن/   12أَه  َّبِعُونَللا   15انَطلَق  ُسللُدونَنَا/   15/تَت    15ذَُرونَللا/   15تَح 

لُوا/   15نَتَّبِع ُكم/   15ِلتَأ ُخذُوَها/   15َكذَِلُكم/ ن/   16تُقَاتِلُونَُهم/   15يُبَد ِ َعو     16ِلل ُمَخلَِّفين/   16َستُد 

ِلُمون/ ب ه/   16يُس  لل/   20أ ُخلذُونََها/تَ    19يَأ ُخلذُونََها/   19َوَمغَلانِم/   18َوأَثَلابَُهم/   17يُعَذ ِ    20فَعَجَّ

/ فََرُكم/   22قَاتَلَُكم/   20َوِلتَُكون/   20َوَكف  /   24بِلبَط ن/   24أَظ     25تََزيَّلُلوا/   24َمكَّلة/   24َكلف 

ة/   25لَعَلذَّب نَا/   25فَتُِصليبَُكم/   25تَع لَُملوُهم/   25تََطئُوُهم/    25م/َوَصلدُّوكُ    25َمع ُكوفًلا/   25َمعَلرَّ

لَزَمُهم/   26َحِميَّة/   26ال َحِميَّة/ /   26َوأَل  ُخلُن  لِرين/   27ُمَحل ِِقلين/   27لَتَلد     29أَِشلدَّاء/   27َوُمقَص ِ

اع/ رَّ ئَه/   29ِسلللليَماُهم/   29ُسللللوقِه/   29ُركَّعًللللا/   29ُرَحَمللللاء/   29تَللللَراُهم/   29الللللزُّ    29َشللللط 

تَغ لَظ/   29فَأََزَره/ ع/   29فَاس      29يُع ِجب/   29ِليَِغيظ/   29َكَزر 

 

 الحجرات

َهلللُروا/   2بَع ِضلللُكم/ لللبَط/   2تَج  فَعُلللوا/   2تَح  ت/   2تَر  لللر/   2َصلللو  لللَواتَُهم/   2َكَجه  لللتََحن/   3أَص     3ام 

بُِحوا/   6تُِصيبُوا/   4يُنَاُدونَك/   4ال ُحُجَرات/   3يَغُضُّون/ اِشُدون/   6فَتُص     7لَعَنِلتُّم/   7ب/َحبَّ    7الرَّ

للليَان/ ه/   7َوَزيَّنَللله/   7َوال فُُسلللوق/   7َوال ِعص     9تَِفللليء/   9تَب ِغلللي/   9بَغَلللت/   7يُِطللليعُُكم/   7َوَكلللرَّ

لللم/   10أََخلللَوي ُكم/   9َوأَق ِسلللُطوا/   9فَلللاَءت/ ِملللُزوا/   11بِاألَل قَلللاب/   11ال فُُسلللوق/   11اِلس     11تَل 

للللَخر/   11يَتُللللب/   11تَنَللللابَُزوا/ /   11يَس  /   11يَُكللللن  تَنِبُللللوا/   12أَيُِحللللب     12تََجسَُّسللللوا/   12اج 

تُُمللوه/ للَرَمُكم/   13أَت قَللاُكم/   12يَغ تَللب/   12فََكِره     13َوأُنثَللى/   13ِلتَعَللاَرفُوا/   13ُشللعُوبًا/   13أَك 

نَا/   13َوقَبَائِلللل/ للللَم  تَلللابُو   14يَِللللت ُكم/   14أَس  ُملللون/   15ا/يَر  لللالََمُكم/   16بِلللِدينُِكم/   16أَتُعَل ِ    17إِس 

    17يَُمنُّون/   17تَُمنُّوا/

 

 ق

ع/   2َعِجبُوا/ /   9ال َحِصيد/   8تَب ِصَرةً/   6فُُروج/   5َمِريج/   4َوِعنَدنَا/   4تَنقُص/   3َرج     9َوَحلب 

لللع/   10بَاِسلللقَات/ نَلللا   10نَِضللليد/   10َطل  يَي  لللَوان/   11/َوأَح     15بِلللال َخل ق/   15أَفَعَيِينَلللا/   13َوإِخ 
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   19تَِحيلد/   18يَل ِفلظ/   17يَتَلَقَّى/   17قَِعيد/   17ال ُمتَلَق ِيَا/   16تَُوس ِوس/   16ال َوِريد/   15لَب س/

َرة/    24ِقيَللللا/أَل     22فَبََصللللُرك/   22ِغَطللللاَءك/   21َوَشللللِهيد/   21َمعََهللللا/   21َسللللائِق/   19َسللللك 

ِقيَللاه/ غَي تُلله/   26فَأَل  تَِصللُموا/   28بِال َوِعيللد/   27أَط  للتأَل ت/   29يُبَللدَّل/   28تَخ     30َوتَقُللول/   30ام 

بَللللار/   39ال غُللللُروب/   36فَنَقَّبُللللوا/   34ال ُخلُللللود/ ُمنَللللاد/   40َوأَد  للللتَِمع/   41ال     41يُنَللللاد/   41َواس 

ر/     45بَِجبَّار/   44َحش 

 

 الذاريات

َما/   3فَال َجاِريَات/   2ِوق ًرا/   2فَال َحاِمالَت/   1َوالذَّاِريَات/    9أُفِلك/   7ال ُحبُلك/   5لََصاِدق/   4فَال ُمقَس ِ

اُصللللون/ ِسللللنِين/   16َءاِخللللِذين/   14فِت نَللللتَُكم/   10ال َخرَّ َجعُللللون/   16ُمح  للللَحار/   17يَه     18َوبِاألَس 

ُملللوقِنِين/ /   20ِلل  بَللله/   26فََجلللاء/   26َسلللِمين/   23فَلللَوَرب  ة/   28َوبَشَّلللُروه/   27فَقَرَّ    29َصلللرَّ

بَلَللللت/ ِسللللل/   29فََصللللكَّت/   29فَأَق  َسللللل نَاه/   33ِلنُر  نِلللله/   38أَر     42أَتَللللت/   41ال عَِقلللليم/   39بُِرك 

ِميم/   42َجعَلَت ه/ ا/   42َكالرَّ    48ال َماِهلُدون/   47لَُموِسلعُون/   47أَي يد/بِ    45ُمنتَِصِرين/   44فَعَتَو 

نَاَها/ وا/   48فََرش  ا/   50فَِفرُّ ِعُملون/   56ِليَع بُلُدون/   54بَِملُلوم/   53أَتََواَصو  اق/   57يُط  زَّ    58اللرَّ

َحابِِهم/   58ال َمتِين/ ِمِهم/   59ذَنُوبًا/   59ذَنُوب/   59أَص      60يَو 

 

 الطور

/ بَي للت/   4َمع ُمللور/ال     3َرق  فُللوع/   4َوال  للُجور/   5َوالسَّللق ف/   5ال َمر  ًرا/   6ال َمس     10َسللي ًرا/   9َمللو 

ض/   10َوتَِسللللير/ ر/   13يُللللَدعُّون/   13َدعًّللللا/   12َخللللو     21أَلَت نَللللاُهم/   17َونَِعلللليم/   15أَفَِسللللح 

نَللا/ نَاهُ/   21م/َواتَّبَعَللت هُ    21َرِهللين/   21بِِإيَمللان/   21أَل َحق  للَدد  َمللان/   22َوأَم     27َوَوقَانَللا/   24ِغل 

ُعوه/ الَُمُهم/   31تََربَُّصوا/   31ال ُمتََرب ِِصي/   30ال َمنُون/   29بَِكاِهن/   28نَد     32تَلأ ُمُرُهم/   32أَح 

لَلللللله/ يَلللللللأ ت/   37ال ُمَصللللللي ِطُرون/   35ُخِلقُلللللللوا/   34بَِحلللللللِديث/   33تَقَوَّ لللللللتَِمعُُهم/مُ    38فَل     38س 

فًا/   44َساقًِطا/   42ال َمِكيُدون/ ُكوم/   44ِكس  عَقُون/   44َمر  بَار/   45يُص      49َوإِد 

 

 النجم

ة/   5ال قَُوى/ َسي ن/   9قَاب/   8فَتََدلَّى/   8َدنَا/   6ِمرَّ لَلةً/   12أَفَتَُماُرونَله/   11ال فَُؤاد/   9قَو     13نَز 

َرة/ َرة/الس ِ    14ِسد  ى/   19الالَّت/   17َزاغ/   16د     21أَلَُكلم/   20َوَمنَلاة/   20الثَّاِلثَلة/   19َوال عُزَّ

َضللى/   22ِضلليَزى/ للِميَة/   26َويَر  ون/   27تَس  للِزي/   30َمللب لَغُُهم/   27لَيَُسللمُّ    32أَِجنَّللة/   31َويَج 

َطلى/   32تَُزكُّللوا/   32اللََّملم/ للَدى/   34َوأَع     40َسللع يَه/   37َوفَّللى/   36يُنَبَّلأ/   35أَِعنللَده/   34َوأَك 

فَللللى/ للللَزاه/   41ال َجللللَزاء/   41األَو  للللَحك/   41يُج  َكللللى/   43أَض  يَللللا/   44أََمللللات/   43َوأَب     44َوأَح 

نَلللللى/ نَلللللى/   46تُم  لللللع َرى/   48َوأَق  غَلللللى/   51أَب قَلللللى/   49الش ِ لللللَوى/   52َوأَط  لللللى/   53أَه     54َغشَّ

   60تَب ُكلللون/   59تَع َجبُلللون/   59أَفَِملللن/   58َكاِشلللفَة/   57أَِزفَلللت/   55تَتََملللاَرى/   54شَّلللاَها/فَغَ 

َحُكون/ ُجُدوا/   61َساِمُدون/   60َوتَض      62فَاس 

 

 القمر

/ َدَجر/   2يُع ِرُضوا/   2َويَقُولُوا/   1َوانَشق  َمة/   4ُمز     7ُخشَّعًا/   7د/َجَرا   7ُمنتَِشر/   6نُُكر/   5ِحك 

ُدِجلللر/ نَلللا/   10َمغ لُلللوب/   10فَانتَِصلللر/   9َواز     12ُعيُونًلللا/   12فَلللال تَقَى/   11ُمن َهِملللر/   11فَفَتَح 

للللَواح/ نَللللاه/   13أَل  نَاَهللللا/   14ُكِفللللر/   13َوُدُسللللر/   13َوَحَمل  للللس/   15تََرك     20ُمنقَِعللللر/   19نَح 

ِقلللللي/أَءُ    24نَتَّبِعُللللله/   20تَنلللللِزع/ َكلللللذَّاب/   26األَِشلللللر/   25أَِشلللللر/   25ل  تَِقب ُهم/   26ال     27فَلللللار 

ِسلُوا/ تََضر/   27ُمر  تَِظلر/   29َصلاِحبَُهم/   29فَعَقَلر/   29فَتَعَلاَطى/   28ُمح     31َكَهِشليم/   31ال ُمح 

نَللاُهم/ ي  َشللتَنَا/   36أَنللذََرُهم/   34بَِسللَحر/   34نَجَّ ا   36بَط  للنَا/   36/فَتََمللاَرو     37َراَوُدوه/   37فََطَمس 
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َزم/   45اللللدُّبُر/   43أُولَلللئُِكم/   43أَُكفَّلللاُرُكم/   38َصلللبََّحُهم/   37َضلللي ِفه/    45َويَُولُّلللون/   45َسللليُه 

/ َهللللى/   46َوأََمللللر  لللليَاَعُكم/   50بِال بََصللللر/   46أَد  للللتََطر/   51أَش     54َونََهللللر/   53َوَكبِيللللر/   53ُمس 

    55َمِليك/   55د/َمق عَ 

 

 الرحمن

بَان/ ُجَدان/   5بُِحس  ن/   7َوَوَضع/   7َرفَعََها/   6يَس  ِسلُروا/   9ال لَوز     10َوَضلعََها/   10ِلألَنَلام/   9تُخ 

َمللام/ للف/   11األَك  ي َحللان/   12ال عَص  /   12َوالرَّ للار/   12َوال َحللب  /   14َكال فَخَّ    15َمللاِرج/   15ال َجللان 

لللِربَي ن/ال مَ  لُلللؤ/   20يَب ِغيَلللان/   19يَل تَِقيَلللان/   17غ     27َويَب قَلللى/   26فَلللان/   24ال ُمنَشلللئَات/   22اللُّؤ 

لللئَلُه/    33فَانفُلللذُوا/   33تَنفُلللذُون/   33تَنفُلللذُوا/   33أَق َطلللار/   31َسلللنَف ُرغ/   31اللللثَّقاَلَن/   29يَس 

َسلللل/   35َونَُحلللاس/   35َعلَي ُكَملللا/   35ُشلللَواظ/   35تَنتَِصلللَران/ َهان/   35يُر  َدةً/   37َكاللللد ِ    37َور 

َخلللذ/   41بِالنََّواِصلللي/   39ذَنبِللله/ لللَدام/   41فَيُؤ  لللَرف/   41َواألَق     44يَُطوفُلللون/   44َءان/   41يُع 

نَلللللان/ ِريَلللللان/   48ذََواتَلللللا/   48أَف  َجلللللان/   50تَج  لللللتَب َرق/   52َزو     54َدان/   54بََطائِنَُهلللللا/   54إِس 

يَلاقُوت/   54َوَجنَى/   54فُُرش/ تَان/   58ال  َهامَّ لاَختَان/   64ُملد  لان/   66نَضَّ    70َخي لَرات/   68َوُرمَّ

/   76َرف َرف/   72َمق ُصوَرات/   72ُحور/   72ال ِخيَام/     76َوَعب قَِري 

 

 الواقعة

لللللا/   3َرافِعَلللللة/   3َخافَِضلللللة/ لللللت/   4َرجًّ لللللا   4ُرجَّ لللللَحاب/   6ُمنبَثًّلللللا/   5َوبُسَّلللللت/   5/بَسًّ    8فَأَص 

لللللابِقُون/ ُضلللللونَة/   10السَّ َواب/   17يَُطلللللوف/   15َمو     19يَُصلللللدَُّعون/   18َوأَبَلللللاِريق/   18بِلللللأَك 

لُلؤ/   22َوُحلور/   20يَتََخيَُّرون/   19يُنِزفُون/ نُلون/   23ال لُؤ  ثَلال/   23ال َمك  ُضلود/   23َكأَم     28َمخ 

ُكوب/   29ل ح/َوطَ  نُوَعلة/   33َمق ُطوَعة/   31َوَماء/   31َمس  /   34َوفُلُرش/   33َمم     35أَنَشلأ نَاُهن 

َكللللاًرا/   35إِنَشللللاًء/ /   36أَب  نَللللاُهن     42َوَحِملللليم/   42َسللللُموم/   40َوثُلَّللللة/   37ُعُربًللللا/   36فََجعَل 

ُموم/ ون   46ال ِحنث/   45ُمت َرفِين/   43يَح  ُموُعلون/   49َواألَِخلِرين/   47أَئِذَا/   46/يُِصرُّ    50لََمج 

بُون/ ُمَكللذ ِ قُون/   56نُللُزلُُهم/   55ال ِهلليم/   52َزقُّللوم/   51ال  نُللون/   57تَُصللد ِ لُقُونَلله/   58تُم     59تَخ 

ُرثُلللللون/   61َونُنِشلللللئَُكم/ اِرُعلللللون/   63تَح  َرُعونَللللله/   64الزَّ لللللتُم/فَظَ    65تَفَكَُّهلللللون/   64تَز     65ل 

ن/   69أَنَزل تُُمللللللوه/   66لَُمغ َرُمللللللون/ ُمللللللز     72أَنَشللللللأ تُم/   71تُللللللوُرون/   69ال ُمنِزلُللللللون/   69ال 

لللللللِوين/   72َشلللللللَجَرتََها/   72ال ُمنِشلللللللئُون/ َءان/   76لَقََسلللللللم/   75بَِمَواقِلللللللع/   73ِلل ُمق     77لَقُلللللللر 

للُرون/ ِهنُون/   81أَفَبَِهللذَا/   79يََمسُّلله/   79ال ُمَطهَّ    86َمللِدينِين/   84ِحينَئِللذ/   83ال ُحل قُللوم/   81ُمللد 

ِجعُونََها/ ح/   87تَر  ِليَة/   93فَنُُزل/   91فََسالَم/   89َوَري َحان/   89َوَجنَّت/   89فََرو      94َوتَص 

 

 الحديد

بَلللاِطن/   3َوالظَّللاِهر/ لَِفين/   3َوال  لللتَخ  لللَراُكم   10َوقَاتَللل/   7ُمس     13بَاِطنُللله/   13انُظُرونَلللا/   12/بُش 

   13َوَظلللاِهُره/   13نُلللوِرُكم/   13نَق تَلللبِس/   13قِبَِلللله/   13فَُضلللِرب/   13فَال تَِمُسلللوا/   13بُِسلللور/

/ لتُم/   14فَتَنلتُم/   14األََمانِي  تَب  لتُم/   14َوار  ُكم/   14َوتََربَّص     15َملأ َواُكم/   14يُنَلاُدونَُهم/   14َوَغلرَّ

َشلللللع/   16األََملللللد/ ر/   16فَقََسلللللت/   16فََطلللللال/   16تَخ  قِين/   16يَلللللأ ن/   16ِللللللِذك  لللللد ِ    18ال ُمصَّ

َق/   18َوأَق َرُضلللللوا/ لللللد ِ يقُون/   18َوال ُمصَّ لللللد ِ َجلللللب/   19َونُلللللوُرُهم/   19الص ِ لللللث/   20أَع     20َغي 

ض/   21َسلللابِقُوا/   20َوتََكلللاثُر/   20َوتَفَلللاُخر/ ا/   22نَب َرأََهلللا/   21َكعَلللر     23تَف َرُحلللوا/   23تَأ َسلللو 

تَلللد/   25ِليَقُلللوم/ َهلللا/   27بُِرُسلللِلنَا/   27اب تَلللَدُعوَها/   26ُمه  نَلللا/   27ِرَعايَتَِهلللا/   27َرَعو     27فَأَتَي 

بَانِيَّة/   27َكتَب نَاَها/   27قَفَّي نَا/ ُشون/   28بَِرُسوِله/   27َوَره      28ِكف لَي ن/   28تَم 

 

 المجادلة
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لللتَِكي/   1تَُجاِدلُلللك/ نَُهم/   1َوتَش  عَلللام/   4ِسلللت ِين/   3تُوَعُظلللون/   2َولَلللد     5ُكبِتُلللوا/   5ُكبِلللت/   4فَِإط 

َصللاه/ ك/   6َونَُسللوه/   6أَح  ن/   8َحيَّللو  بُنَا/   8يَُحي ِللك/   8َويَتَنَللاَجو  ا/   8يُعَللذ ِ    9تَنَللاَجي تُم/   9تَتَنَللاَجو 

ا/َوتَنَا ِهم/   9َجو  ُزن/   10بَِضار ِ    11فَاف َسُحوا/   11تَفَسَُّحوا/   11انُشُزوا/   11ال َمَجاِلس/   10ِليَح 

ُموا/   11يَف َسللح/   11فَانُشللُزوا/ للفَق تُم/   12نَللاَجي تُم/   12فَقَللد ِ    13َوتَللاب/   13َصللَدقَات/   13َءأَش 

ِلفُون/ َوذ/   18فَيَح  تَح  /   20ين/األَذَل ِل   19اس  ِللبَن  لَوانَُهم/   21ألَغ     22َعِشليَرتَُهم/   22َحلاد /   22إِخ 

    22يَُوادُّون/   22َوأَيََّدُهم/

 

 الحشر

تَبُِروا/   2ُحُصونُُهم/ ل/   2فَاع  تَِسلبُوا/   2َوأَي ِدي/   2َمانِعَتُُهم/   2ألَوَّ ِربُلون/   2يَح     3ال َجلالَء/   2يُخ 

/يُ    3لَعَللذَّبَُهم/ تُُموَهلللا/   5أُُصللوِلَها/   4َشللاق  للتُم/   5تََرك  للِزي/   5ِلينَللة/   5قََطع  لللتُم/   5َوِليُخ  َجف     6أَو 

للللل/ نِيَللللاء/   6يَُسللللل ِط/   6ِرَكللللاب/   6َخي     8َويَنُصللللُرون/   7نََهللللاُكم/   7فَللللانتَُهوا/   7ُدولَللللةً/   7األَغ 

ُءو/ ثِرُ    9َهللللاَجر/   9َخَصاَصللللة/   9تَبَللللوَّ َوانِنَللللا/   10ِغللللالًّ/   9ون/َويُللللؤ  تُم/   10َوإِلخ  للللِرج     11أُخ 

/   11قُللوتِل تُم/ للُرَجن  /   12قُوتِلُللوا/   11نُِطيللع/   11لَنَنُصللَرنَُّكم/   11لَنَخ     12نََصللُروُهم/   12لَيُللَولُّن 

بَلللللةً/ َسلللللبُُهم/   14بَأ ُسلللللُهم/   13ألَنلللللتُم/   13َره  لللللنَة/   14ُجلللللُدر/   14تَح  فُلللللر/   14ُمَحصَّ    16اك 

ًعا/   21لََرأَي تَللله/   21َخاِشلللعًا/   18َول تَنُظلللر/   18ِلغَلللد/   17َعاقِبَتَُهَملللا/   17َخاِللللَدي ن/    21ُمتََصلللد ِ

ِمن/   23ال َجبَّار/ ر/   24ال َخاِلق/   24ال بَاِرئ/   23ال ُمَهي ِمن/   23ال ُمتََكب ِر/   23ال ُمؤ  ِ     24ال ُمَصو 

 

 الممتحنة

لَنلللتُم/أَ  تُم/   1تُل قُلللون/   1ع  ِي/   1َخلللَرج  َضلللاتِي/   1َعلللُدو  للله/   1َمر     2َوَودُّوا/   2َوأَل ِسلللنَتَُهم/   1يَف عَل 

نَللا/   3تَللنفَعَُكم/   2يَث قَفُللوُكم/   2َويَب ُسلُطوا/ /   4بُلَرَءاُؤا/   4أَنَب  للتَغ ِفَرن  ِمِهم/   4ألَس     7َعللاَدي تُم/   4ِلقَللو 

وُهم ِرُجللوُكم/   8َوتُق ِسللُطوا/   8/تَبَللرُّ للَراِجُكم/   8يُخ  ُهم/   9إِخ  َرُجللوُكم/   9تََولَّللو     9َوَظللاَهُروا/   9َوأَخ 

َكلللللَوافِر/ /   10ال  /   10بِِعَصلللللم/   10بِِإيَملللللانِِهن  ِجعُلللللوُهن  ِسلللللُكوا/   10تَر  /   10تُم  تُُملللللوُهن     10َعِلم 

تَِحنُوُهن/ للللللئَلُوا/َول     10ُمَهللللللاِجَرات/   10فَللللللام     11فَئَللللللاتُوا/   11ذََهبَللللللت/   10يَِحلُّللللللون/   10يَس 

تَان/   11فَعَاقَب تُم/ /   12بِبُه  /   12فَبَايِع ُهن  ُجِلِهلن  نِين/   12َوأَر  لِرق ن/   12يَلز     12يَع ِصلينَك/   12يَس 

ِرك ن/   12يُبَايِع نَك/   12يَق تُل ن/   12يَف تَِرينَه/     12يُش 

 

 الصف

ذُونَنِي/   5/أََزاغ َمد/   5َزاُغوا/   5تُؤ  َعى/   6بَِرُسول/   6أَح  ِفئُوا/   7يُد     10تُن ِجيُكم/   8ُمتِم /   8ِليُط 

ِهم/   13َوفَت ح/   13تُِحبُّونََها/   11َوتَُجاِهُدون/ ِ نَا/   14فَأََمنَلت/   14َعُدو     14ِلل َحلَواِري ِن/   14فَأَيَّلد 

    14َوَكفََرت/

 

 معةالج

لُللوا/   5ال ِحَمللار/ ِملُوَهللا/   5ُحم ِ نَلله/   5يَح  ون/   7يَتََمنَّو  ا/   9ال ُجُمعَللة/   8ُمالَقِلليُكم/   8تَِفللرُّ    9فَاَسللعَو 

و/   11الت َِجاَرة/   10قُِضيَت/   9ِللصَّالَة/ وا/   11اللَّه      11َوتََرُكوك/   11انفَضُّ

 

 المنافقون

لللَهد/   1لََرُسلللولُه/ َسلللاُمُهم/   3فَُطبِلللع/   1نَش  /   4أَج  ُهم/   4ُخُشلللب/   4ال عَلللُدو  لللذَر  ِلِهم/   4فَاح     4ِلقَلللو 

ا/   4ُمَسللللنََّدة/ و  للللتَُهم/   5لَللللوَّ ت/   5َوَرأَي  للللتَغ فَر  للللوا/   6أَس  /   8األَذَل /   7يَنفَضُّ نَللللا/   8األََعللللز     8َرَجع 

/ ِرَجن  تَنِي/أَ    9تُل ِهُكم/   8َوِلَرُسوِله/   8لَيُخ  ر  دَّق/   10خَّ ر/   10فَأَصَّ     11يَُؤخ ِ
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 التغابن

للللُدونَنَا/ للللتُم/   7َزَعللللم/   6يَه  /   7َعِمل  /   7لَتُب عَللللثُن  لللله/   9التَّغَللللابُن/   7يُب عَثُللللوا/   7لَتُنَبَّللللُؤن  ِخل     9َويُد 

ذَُروُهم/ فَُحوا/   14فَاح      17ِعف ه/يَُضا   17تُق ِرُضوا/   14َوتَغ ِفُروا/   14َوتَص 

 

 الطالق

/ ِرُجللللوُهن  /   1تُخ  /   1فََطل ِقُللللوُهن  تِِهن  ُصللللوا/   1ِلِعللللدَّ ن/   1َوأَح  للللُرج  /   2ذََوي/   1يَخ     2فَللللاِرقُوُهن 

َرًجلللا/ لللبُه/   2َمخ  ًرا/   3َحس  للله/   3قَلللد  ُزق  تَِسلللب/   3َويَر  َملللال/   3يَح  /   4األَح     4َوأُولَت/   4فَِعلللدَّتُُهن 

ن/   4يَئِس ن/ َضع ن/   5َويُع ِظم/   4يَِحض  /   6أَر  ِكنُوُهن  تُم/   6أُولَت/   6أَس  /   6تَعَاَسلر  وُهن     6تَُضلارُّ

ِضلع/   6فَلأَنِفقُوا/   6َسَكنتُم/ لِدُكم/   6َوأ تَِملُروا/   6ِلتَُضلي ِقُوا/   6فََستُر     7فَل يُنِفلق/   7َءاتَاَهلا/   6ُوج 

ِرج/   9فَذَاقَت/   8َوَعذَّب نَاَها/   8اَسب نَاَها/فَحَ    8َعتَت/   7ِليُنِفق/ /   11ِليُخ  لنَُهن  /   12بَي     12ِملث لَُهن 

ل/     12يَتَنَزَّ

 

 التحريم

ف/   3أَنبَللأَك/   2تَِحلَّللة/ َهللَره/   3نَبَّأََهللا/   3نَبَّللأَنِي/   3نَبَّللأَت/   3َعللرَّ للَرض/   3َوأَظ     4تَتُوبَللا/   3َوأَع 

/   5َسلللائَِحات/   5ثَي ِبَلللات/   5تَائِبَلللات/   4َوَصلللاِلح/   4قُلُوبُُكَملللا/   4َصلللغَت/    5َعابِلللَدات/   5َطلَّقَُكلللن 

ِلَمات/ ِلليُكم/   6قُوا/   6ِغالَظ/   6أََمَرُهم/   5يُب ِدلَه/   5َوأَب َكاًرا/   5ُمس     8أَت ِملم/   6يَع ُصلون/   6َوأَه 

لللللزِ    8نُوَرنَلللللا/   8نَُصللللوًحا/ ُخللللال/   8ي/يُخ  لللللَدي ن/   10َصلللللاِلَحي ن/   10اللللللدَّاِخِلين/   10اد     10َعب 

للَرأَت/   10فََخانَتَاُهَمللا/ نِيَللا/   10َوام     12َوَصللدَّقَت/   12ال قَللانِتِين/   12اب نَللت/   11َوَعَمِللله/   10يُغ 

يَم/     12َوَمر 

 

 الملك

ِجع/   3تَفَلللاُوت/ تَي ن/   4ئًا/َخاِسللل   4َحِسلللير/   3فُُطلللور/   3فَلللار     5ِللشَّللليَاِطين/   5ُرُجوًملللا/   4َكلللرَّ

ِقلللل/   9فََكلللذَّب نَا/   8َسلللأَلَُهم/   8تََميَّلللز/   7َشلللِهيقًا/   7تَفُلللور/   6َوِللَّلللِذين/ تََرفُوا/   10نَع     11فَلللاع 

قًا/ َهللُروا/   11فَُسللح  وا/   13اج  ُشللوا/   15ذَلُللولً/   13َوأَِسللرُّ    16َءأَِمنللتُم/   15َهللا/َمنَاِكبِ    15فَام 

ن/ َسك/   19َويَق بِض  وا/   21أَم  لََكنِي/   27ِسيئَت/   27ُزل فَةً/   22ُمِكبًّا/   21َونُفُور/   21لَجُّ    28أَه 

بَح/   28َرِحَمنَا/     30َماُؤُكم/   30أَص 

 

 القلم

لللللُطُرون/   1َوال قَلَلللللم/ تُلللللون/ال مَ    5َويُب ِصلللللُرون/   5فََستُب ِصلللللر/   1يَس  ِهن/   6بِلللللأَيي ُِكم/   6ف     9تُلللللد 

ِهنُون/ از/   11َمشَّاء/   11بِنَِميم/   10َحالَّف/   9فَيُد  ُطلوم/   13ُعتُل /   13َزنِيم/   11َهمَّ    16ال ُخر 

نَا/   16َسنَِسُمه/ نَاُهم/   17بَلَو  ِرُمنَّهَ/   17بَلَو  تَث نُون/   17لَيَص  ل   19فََطلاف/   18يَس     20بََحت/فَأَص 

للِريم/ ا/   20َكالصَّ للُدوا/   21فَتَنَللاَدو  ُخلَنََّها/   23فَللانَطلَقُوا/   22َصللاِرِمين/   22اغ  د/   24يَللد     25َحللر 

ا/ َها/   25َوَغَدو  َسلُطُهم/   26َرأَو  لِدلَنَا/   30يَتاَلََوُملون/   28تَُسلب ُِحون/   28أَو  عَلل/   32يُب     35أَفَنَج 

ِرِمين/ ن/   42َساق/   40َسل ُهم/   38تََخيَُّرون/   35َكال ُمج  َعو  َشلف/   42َويُد     43َسلاِلُمون/   42يُك 

نِي/ ُظللوم/   48َكَصللاِحب/   44فَللذَر  تَبَللاه/   49لَنُبِللذ/   49تََداَرَكلله/   48َمك     51بِأَب َصللاِرِهم/   50فَاج 

ِلقُونَك/     51لَيُز 

 

 الحاقة

َعى/   7ُحُسوًما/   6َعاتِيَة/   5بِالطَّاِغيَة/ لذَةً/   9بِال َخاِطئَلة/   7َوثََمانِيَلة/   7َصر     10َرابِيَلةً/   10أَخ 

ا/ نَلللاُكم/   11ال َجاِريَلللة/   10فَعََصلللو  عَلََهلللا/   11َطغَلللا/   11َحَمل     12َوتَِعيََهلللا/   12َواِعيَلللة/   12ِلنَج 
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َجائَِهللللا/   16َواِهيَللللة/   16َوانَشللللقَّت/   14َوُحِملَللللت/   14فَللللُدكَّتَا/   14َدكَّللللةً/   13نَف َخللللة/    17أَر 

ِملللل/ فَللللى/   17َويَح  للللَرُءوا/   18َخافِيَلللة/   18تُع َرُضللللون/   18تَخ     20َظنَنللللت/   19َهللللاُؤم/   19اق 

لللللللَف تُم/   20ُمللللللالَق/ ر/   25بِِشللللللَماِله/   25أُوت/   24ال َخاِليَللللللة/   24أَس     27ال قَاِضلللللليَة/   26أَد 

ُعَهللللا/   31َصلللللُّوه/   30فَغُلُّللللوه/   29ُسللللل َطانِيَه/   28َماِليَلللله/   27تََهللللا/يَالَي      32ِذَراًعللللا/   32ذَر 

لُُكوه/   32ِسل ِسلَة/   32َسب عُون/ ِلين/   32فَاس     44األَقَاِويلل/   42َكلاِهن/   37ال َخلاِطئُون/   36ِغس 

ل/ للللَوتِين/   45ألََخللللذ نَا/   44تَقَللللوَّ نَللللا/لَقَ    46ال     49لَللللنَع لَم/   48لَتَللللذ ِكَرة/   47َحللللاِجِزين/   46َطع 

بِين/ َرة/   49ُمَكذ ِ     50لََحس 

 

 المعارج

لللُرج/   3ال َمعَلللاِرج/   1َسلللائِل/ نَللله/   4تَع  لللِرم/   7َونَلللَراه/   6يََرو     11يَف تَلللِدي/   11بِبَنِيللله/   11ال ُمج 

للُرونَُهم/ اَعللةً/   16ِللشَّللَوى/   15لََظللى/   14يُن ِجيلله/   13تِه/َوفَِصلليلَ    13تُئ ِويلله/   11يُبَصَّ    16نَزَّ

َعى/ قُون/   23َدائُِمللون/   21َمنُوًعللا/   20َجُزوًعللا/   19َهلُوًعللا/   18َوَجَمللع/   18فَللأَو     26يَُصللد ِ

َملللع/   37ِعلللِزين/   36قِبَلَلللك/   33قَلللائُِمون/   33بَِشلللَهاَداتِِهم/   28َملللأ ُمون/ َخل/   38أَيَط     38يُلللد 

    43يُوفُِضون/   43نُُصب/   40َوال َمغَاِرب/

 

 نوح

ت/ ُهم/   6ُدَعللاِءي/   5َونََهللاًرا/   5َدَعللو  ِفللر/   6يَللِزد  وا/   7ِلتَغ  ا/   7َوأََصللرُّ تَغ َشللو     8ِجَهللاًرا/   7َواس 

لَنللللت/ للللَراًرا/   9أَع  ت/   9إِس  للللَرر  للللت/   10َغفَّللللاًرا/   9َوأَس  ُكم/وَ    10فَقُل  للللِدد  ُجللللون/   12يُم     13تَر 

للَواًرا/   13َوقَللاًرا/ للِرُجُكم/   17أَنبَللتَُكم/   14أَط  لللُُكوا/   19بَِسللاًطا/   18َويُخ  نِي/   20ِلتَس     21َعَصللو 

ه/   21َوَولَُده/ لًرا/   23َودًّا/   23ُسلَواًعا/   22ُكبَّاًرا/   21يَِزد     23يَغُلوث/   23َويَعُلوق/   23َونَس 

ِرقُلللوا/   24لُّوا/أََضللل ِخلُوا/   25َخِطيئَلللاتِِهم/   25أُغ  ُهم/   26َديَّلللاًرا/   25فَلللأُد     27فَلللاِجًرا/   27تَلللذَر 

    28تَبَاًرا/   27يُِضلُّوا/   27يَِلُدوا/

 

 الجن

نَاَها/فََوَجللل   8َحَرًسلللا/   7َظنُّلللوا/   6يَعُلللوذُون/   6فَلللَزاُدوُهم/   6بِِرَجلللال/   4َسلللِفيُهنَا/   3َجلللد /    8د 

نَا/ ع/   8َوُشُهبًا/   8ُمِلئَت/   8لََمس  /   9نَق عُد/   9ِللسَّم     12نُع ِجلَزه/   12نُع ِجلز/   11قَِدًدا/   10أََشر 

للللِلُمون/   13بَِرب ِلللله/   12َهَربًللللا/ ا/   14ال ُمس  و     16َغللللَدقًا/   16الطَِّريقَللللة/   15َحَطبًللللا/   14تََحللللرَّ

قَي نَاُهم/ ه/   17َصعًَدا/   16َوأَلَّو/   16ألَس  لُك  ُعوه/   19ِلبَلًدا/   19قَام/   17يُع ِرض/   17يَس     19يَلد 

لللعَف/   23َوِرَسلللالَتِه/   22يُِجيَرنِلللي/   19يَُكونُلللون/ بِللله/   24َوأَقَلللل /   24أَض  للللُك/   26َغي     27يَس 

َصى/   28َوأََحاط/   28أَب لَغُوا/     28َوأَح 

 

 المزمل

لللفَه/   3/انقُلللص ئًلللا/   6نَاِشلللئَة/   4َوَرت ِلللل/   4ِزد/   3نِص  تِللليالً/   6َوط     9فَاتَِّخلللذ ه/   8َوتَبَتَّلللل/   8تَب 

للًرا/ ُهم/   10َهج  ُجللر  َمللة/   10َواه  بِي/   11النَّع  ُمَكللذ ِ نِللي/   11َوال  ل ُهللم/   11َوذَر     12أَنَكللالً/   11َوَمه ِ

ة/   12َوَجِحيًما/    18ُمنفَِطلر/   17ِشيبًا/   16َوبِيالً/   16فَعََصى/   14َمِهيالً/   14يبًا/َكثِ    13ُغصَّ

ُصللوه/ َظللم/   20َسلليَُكون/   20ثُلُثَللي/   20تُح  للفَه/   20َوثُلُثَلله/   20َوأَق ِرُضللوا/   20َوأَع     20َونِص 

ر/     20يُقَد ِ

 

 المدثر
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ر/   3فََكب ِر/   2فَأَنِذر/ ُجر/   4َوثِيَابَك/   4فََطه ِ لز/   5فَاه  ج  ثِر/   5َوالرُّ لتَك  لنُن/   6تَس     7َوِلَرب ِلك/   6تَم 

نِلي/   8نُِقلر/   8النَّلاقُور/ ِهيلًدا/   12َوَجعَل لت/   11َوِحيلًدا/   11ذَر  /   14تَم  لدت     15أَِزيلد/   14َوَمهَّ

َمع/ ِهقُه/   16ألَيَاتِنَا/   15يَط  ثَر/   22َوبََسلر/   19فَقُتِلل/   18فَكَّلر/   17َصعُوًدا/   17َسأُر     24يُلؤ 

لللِليه/ ِقلللي/   26َسأُص  اَحلللة/   28تُب  لللتَي ِقن/   31ِعلللدَّتَُهم/   29لَوَّ َداد/   31َوِليَقُلللول/   31ِليَس     31َويَلللز 

تَاب/ فَر/   31يَر  َدى/   35ال ُكبَر/   34أَس  ر/   35إِلح     42َكُكم/َسللَ    38َرِهينَة/   37يَتَقَدَّم/   37يَتَأَخَّ

ِعلللم/    50ُحُملللر/   49التَّلللذ ِكَرة/   48تَلللنفَعُُهم/   48الشَّلللافِِعين/   47أَتَانَلللا/   45ال َخائِِضلللين/   44نُط 

تَنِفَرة/ ت/   50ُمس  َوَرة/   51فَرَّ     56َوأَه ل/   52ُمنَشََّرةً/   51قَس 

 

 القيامة

َمع/   3ِعَظاَمه/ ِي/   4بَنَانَله/   3نَج     9َوُجِملع/   8َوَخَسلف/   7بَلِرق/   5ِليَف ُجلر/   5أََماَمله/   4نَُسلو 

/ /   11َوَزر/   10ال َمفَلللللر  لللللتَقَر  لللللر/   12ال ُمس  ك/   15َمعَلللللاِذيَره/   13يُنَبَّلللللُؤا/   13َوأَخَّ    16تَُحلللللر ِ

عَلللله/   16ِلَسللللانَك/   16ِلتَع َجللللل/ َءانَلللله/   17َجم  َءانَلللله/   18قََرأ نَللللاه/   18فَللللاتَّبِع/   17َوقُر     18قُر 

/   24بَاِسلَرة/   23نَاِظَرة/   22نَاِضَرة/   19بَيَانَه/    27َراق/   26التََّراقِلي/   25فَلاقَِرة/   25تَُظلن 

ِفلللَراق/    36ُسلللًدى/   33يَتََمطَّلللى/   30ال َمَسلللاق/   29َوال تَفَّلللت/   29بِالسَّلللاق/   29السَّلللاق/   28ال 

/   36يُت َرك/ نَى/يُ    37َمنِي      38فََخلَق/   37م 

 

 اإلنسان

َشللاج/ للالَلً/   4َسالَِسللال/   3َهللَدي نَاه/   2نَب تَِليلله/   2أَم  للَربُون/   5َكللافُوًرا/   4َوَسللِعيًرا/   4َوأَغ     5يَش 

ُرونََهللا/ ه/   7بِالنَّللذ ر/   6يُفَج ِ للتَِطيًرا/   7َشللرُّ ِعُمللو   8َويَتِيًمللا/   8َوأَِسلليًرا/   7ُمس  لله/   8ن/َويُط     9ِلَوج 

ِعُمُكم/ َطِريلًرا/   10َعبُوًسا/   9نُط     12َوَجلَزاُهم/   11َولَقَّلاُهم/   11َوُسلُروًرا/   11فََوقَلاُهم/   10قَم 

َهِريلللًرا/   12َوَحِريلللًرا/ ًسلللا/   13َزم     14َوذُل ِلَلللت/   14َوَدانِيَلللةً/   14ِظالَلَُهلللا/   14تَلللذ ِليالً/   13َشم 

ن/   17َزنَجبِلليالً/   16قَللدَُّروَها/   15َويَُطللاف/   15بِأَنِيَللة/ للقَو  ى/   17َويُس     18َسل َسللبِيالً/   18تَُسللمَّ

للُجد/   21َوَسللقَاُهم/   21َوُحلُّللوا/   21َعللاِليَُهم/   19َحِسللب تَُهم/ ه/   26فَاس  للَرُهم/   26َوَسللب ِح     28أَس 

    31َوالظَّاِلِمين/

 

 المرسالت

َسللالَت/ للفًا/   1َوال ُمر  للًرا/   2فَال عَاِصللفَات/   2َعص  ِقيَللات/   4فَال فَاِرقَللات/   3َوالنَّاِشللَرات/   3نَش  ُمل     5فَال 

لَللت/   11أُق ِتَللت/   10نُِسللفَت/   9فُِرَجللت/   8ُطِمَسللت/ /   12أُج ِ لُقكُّللم/   17نُت للبِعُُهم/   12ألَي     20نَخ 

نَا/   23ال قَاِدُرون/ َواتًلا/   25ا/ِكفَاتًل   23فَقَلَدر  لقَي نَاُك/   27َشلاِمَخات/   26َوأَم     30ُشلعَب/   27َوأَس 

ِملي/   32بَِشلَرر/   31َظِليل/   31اللََّهب/   30ِظل / لر/   32تَر     33ُصلف ر/   33ِجَمالَلت/   32َكال قَص 

تَلللللِذُرون/ نَلللللاُكم/   36فَيَع  ِللللللين/   38َجَمع     46َوتََمتَّعُلللللوا/   42ه/َوفََواِكللللل   39فَِكيلللللُدون/   38َواألَوَّ

َكعُون/     48يَر 

 

 النبأ

تَِلفُللون/   2النَّبَللإ/ تَللاًدا/   3ُمخ  نَللاُكم/   7أَو  َمُكم/   8َوَخلَق  نَللا/   11َمعَاًشللا/   9نَللو     13َوهَّاًجللا/   12َوبَنَي 

اًجلللا/   14ال ُمع ِصلللَرات/ لللِرج/   14ثَجَّ    20َسلللَرابًا/   18تَلللأ تُون/فَ    16أَل فَافًلللا/   15َونَبَاتًلللا/   15ِلنُخ 

َصللللاًدا/   20َوُسللللي َِرت/ قَابًللللا/   21ِمر     31َمفَللللاًزا/   30نَِزيللللَدُكم/   26ِوفَاقًللللا/   23لَّبِثِللللين/   23أَح 

نَاُكم/   38يَتََكلَُّمون/   38َصَوابًا/   37ِخَطابًا/   34ِدَهاقًا/   33َوَكَواِعب/     40أَنذَر 

 

 النازعات
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للًطا/   1ات/َوالنَّاِزَعلل ُمللَدب َِرا/   4فَالسَّللابِقَات/   4َسللب قًا/   3َوالسَّللابَِحات/   2َوالنَّاِشللَطات/   2نَش     5فَال 

اِجفَللللة/ اِدفَللللة/   6الرَّ ُدوُدون/   10ال َحللللافَِرة/   9أَب َصللللاُرَها/   8َواِجفَللللة/   7تَت بَعَُهللللا/   7الرَّ    10لََمللللر 

َشلللى/   16نَلللاَداه/   14اِهَرة/بِالسَّللل   12َخاِسلللَرة/   11نَِخلللَرةً/ لللِديَك/   19فَتَخ     20األَيَلللة/   19َوأَه 

َكَها/   25نََكلللللال/   25فَأََخلللللذَه/   23فََحَشلللللر/   20فَلللللأََراه/ لللللَرج/   29لَي لََهلللللا/   28َسلللللم     29َوأَخ 

َطللَ/ َعاَهللا/   31َماَءَهللا/   30َدَحاَهللا/   29َوأَغ  َسللاَها/   31َوَمر  لل   32أَر     38َوَءاثَللر/   34ة/الطَّامَّ

َراَها/   40َونََهى/ َشاَها/   44ُمنتََهاَها/   43ِذك      46َعِشيَّةً/   45يَخ 

 

 عبس

لى/   6تََصدَّى/ َملة/   10تَلَهَّ فَلَره/   16بَلَرَرة/   15َسلفََرة/   15بِأَي لِدي/   13ُمَكرَّ    20يَسَّلَره/   17أَك 

   26َشلقَق نَا/   25َصلبًّا/   25َصلبَب نَا/   24َطعَاِمه/   23يَق ض/   22/أَنَشَره   21فَأَق بََره/   21أََماتَه/

لللللبًا/   26َشلللللقًّا/ لللللالً/   29َوَزي تُونًلللللا/   28َوقَض  بًلللللا/   29َونَخ     31َوأَبًّلللللا/   30َوَحلللللَدائِق/   30ُغل 

ة/ لللللاخَّ /   33الصَّ نِيللللله/   36َوبَنِيللللله/   35َوأَبِيللللله/   34يَِفلللللر  لللللِفَرة/   37يُغ     39َضلللللاِحَكة/   38ُمس 

تَب ِشَرة/ َهقَُها/   40َغبََرة/   39ُمس      42ال َكفََرة/   42ال فََجَرة/   41قَتََرة/   41تَر 

 

 التكوير

لَلت/   4ال ِعَشار/   2انَكَدَرت/ َرت/   5ُحِشلَرت/   5ال ُوُحلوش/   4ُعط ِ َجلت/   7النُّفُلوس/   6ُسلج ِ ِ    7ُزو 

ُءَدة/ َملللللو  َرت/   11ُكِشلللللَطت/   10نُِشلللللَرت/   9قُتِلَلللللت/   8ُسلللللئِلَت/   8ال  ِلفَلللللت/   12ُسلللللع ِ    13أُز 

َضللَرت/ للعَس/   16ال ُكللنَّس/   15بِللال ُخنَّس/   14أَح     24بَِضللنِين/   21ُمَطللاع/   18تَللنَفَّس/   17َعس 

تَِقيم/   26فَأَي ن/   26تَذ َهبُون/     28يَس 

 

 اإلنفطار

للللَرت/   2انتَثَللللَرت/ للللَرت/   4ثِللللَرت/بُع     3فُج ِ ك/   5َوأَخَّ اك/   6َغللللرَّ    8َركَّبَللللك/   7فَعَللللَدلَك/   7فََسللللوَّ

    16بِغَائِبِين/   11َكاتِبِين/   10لََحافِِظين/   8ُصوَرة/

 

 المطففين

تَللللالُوا/ فُون/   2اك  للللتَو  ِسللللُرون/   3َوَزنُللللوُهم/   3َكللللالُوُهم/   2يَس  ُجوبُللللون/   14َران/   3يُخ     15لََمح 

ي ِلللين/   16َصلللالُوا/لَ  يُّلللون/   18ِعل ِ لللَهُده/   19ِعل ِ تُلللوم/   25َرِحيلللق/   21يَش  ن/   25َمخ  لللقَو     25يُس 

نِيم/   26ِمس ك/   26فَل يَتَنَافَس/   26ِختَاُمه/   26ال ُمتَنَافُِسو/    30يَتَغَاَمُزون/   27َوِمَزاُجه/   27تَس 

ُهم/   31فَِكِهين/ ِسلُوا/   32َرأَو  ِب/   33أُر      36ثُو 

 

 اإلنشقاق

ًحا/   6َكلللاِدح/   6فَُمالَقِيللله/   4َوتََخلَّلللت/   4َوأَل قَلللت/ للللَى/   9َويَنقَِللللب/   8يَُحاَسلللب/   6َكلللد     12َويَص 

/   18اتََّسق/   17َوَسق/   16بِالشَّفَق/   14يَُحور/ َكبُن      23يُوُعون/   19لَتَر 

 

 البروج

ُعللود/ للُهود/   3َوَشللاِهد/   2ال َمو  للُدود/   3َوَمش     13َويُِعيللد/   10فَتَنُللوا/   6قُعُللود/   5ال َوقُللود/   4األُخ 

ِذيب/   17ال ُجنُود/   14ال َوُدود/ ح/   19تَك      22لَو 

 

 الطارق
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م/   3الثَّاقِلب/   2الطَّاِرق/ لل ب/   6َدافِلق/   5ِملم /   3اللنَّج  ِعله/   7َوالتََّرائِلب/   7الصُّ    8قَلاِدر/لَ    8َرج 

ع/   9تُب لَى/   9السََّرائِر/ ج  ع/   11الرَّ د  ل/   12الصَّ ل/   13فَص     16َوأَِكيلد/   15يَِكيُدون/   14بِال َهز 

ِهل ُهم/ ل/   17ُرَوي ًدا/   17أَم      17فََمه ِ

 األعلى

َعى/ َوى/   4ال َمر  لُرك/   6َسنُق ِرئُك/   6تَنَسى/   5أَح     11َويَتََجنَّبُلهَ/   10َسليَذَّكَّر/   9/نَفَعَلت   8َونُيَس ِ

لَى/ ثُِرون/   15فََصلَّى/   12يَص      16تُؤ 

 

 الغاشية

لَى/   3نَاِصبَة/   3َعاِملَة/ قَى/   5َءانِيَة/   4تَص  ِمن/   6َضِريع/   5تُس     9ِلَسلع يَِها/   8نَاِعَملة/   7يُس 

ُضللوَعة/   12َجاِريَللة/   11لَِغيَللةً/ /   16َمب ثُوثَللة/   15َونََمللاِرق/   14َمو     17ُخِلقَللت/   16َوَزَرابِللي 

ر/   20ُسِطَحت/   19نُِصبَت/   18ُرفِعَت/     25إِيَابَُهم/   23َوَكفَر/   22بُِمَصي ِطر/   21ُمذَك ِ

 

 الفجر

ر/   3َوال َوت ر/   3َوالشَّف ع/   2َولَيَال/    8ِمث لَُهلا/   7ال ِعَماد/   7م/إِرَ    6بِعَاد/   5ِلِذي/   5قََسم/   4يَس 

لَق/ ر/   8يُخ  ا/   9َجابُوا/   9الصَّخ  ثَُروا/   11َطغَو  ط/   12فَأَك  /   13َسو  َصلاد/   13فََصب     14لَبِال ِمر 

لللَرَمن/ َرَمللله/   15أَك  ِرُملللون/   16فَقَلللَدر/   16أََهلللانَن/   15َونَعََّمللله/   15فَأَك  لللون/   17تُك     18تََحاضُّ

ا/   19التَُّراث/   19ك الً/أَ  لا/   19َوتَأ ُكلُون/   19لَمًّ    24ِلَحيَلاتِي/   21ُدكَّلت/   20َوتُِحبُّلون/   20َجمًّ

َمئِنَّللة/   26يُوثِللق/   26َوثَاقَلله/ ِجِعللي/   27يَاأَيَّتَُهللا/   27ال ُمط  ِضلليَّةً/   28ار  ُخِلي/   28َمر     29فَللاد 

ُخِلي/   30َجنَّتِي/     30َواد 

 

 البلد

لللت/   4َكبَلللد/ لَك  نَلللي ن/   6لُبَلللًدا/   6أَه  لللَدي ن/   9َوِلَسلللانًا/   9َوَشلللفَتَي ن/   8َعي     10َوَهلللَدي نَاه/   10النَّج 

/   11اق تََحم/ غَبَة/   13فَك  َحَمة/   16َمت َربَة/   15َمق َربَة/   14َمس      17بِال َمر 

 

 الشمس

اَها/   6َطَحاَهلللا/   4َها/يَغ َشلللا   3َجالََّهلللا/   2تاَلََهلللا/ لللس/   7َسلللوَّ    8فُُجوَرَهلللا/   8فَأَل َهَمَهلللا/   7َونَف 

لللقَاَها/   11بَِطغ َواَهلللا/   10َدسَّلللاَها/   9َزكَّاَهلللا/   8َوتَق َواَهلللا/    13َوُسلللق يَاَها/   12انبَعَلللث/   12أَش 

َدم/     15ُعق بَاَها/   14فََدم 

 

 الليل

للللَرى/   8بَِخللللل/ ُهللللَدى/   11تَللللَردَّى/   10لَل عُس  تُُكم/   14تَلَظَّللللى/   13لأَلَِخللللَرة/   12لَل     14فَأَنللللذَر 

    17َوَسيَُجنَّبُهَ/   17األَت قَى/

 

 الضحى

َضللى/   3َودََّعللك/   3قَلَللى/   2َسللَجى/ ك/   6فَللأََوى/   5يُع ِطيللك/   5فَتَر     8َعللائاِلً/   7َضللالًّ/   6يَِجللد 

نَى/ ث/   10تَن َهر/   10السَّائِل/   9تَق َهر/   8فَأَغ      11فََحد ِ

 

 الشرح

َرك/   2َوَوَضع نَا/ َرك/   3أَنقَض/   2ِوز  َرك/   3َظه  َغب/   7فََرغ ت/   7فَانَصب/   4ِذك      8فَار 
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 التين

نَاه/   4تَق ِويم/   2َوُطور/   2ِسينِين/ بُك/   5َسافِِلين/   5َرَدد  َكم/   7يَُكذ ِ     8بِأَح 

 

 العلق

َرم/ غَى/   4بِال قَلَم/   3األَك  عَى/   6لَيَط  ج  لفَعًا/   15بِالنَّاِصليَة/   12بِلالتَّق َوى/   9يَن َهلى/   8الرُّ    15لَنَس 

ع/   16نَاِصلللليَة/   16َخاِطئَللللة/ يَللللد  بَانِيَللللة/   17نَاِديَلللله/   17فَل  ع/   18الزَّ لللله/   18َسللللنَد     19تُِطع 

ُجد/     19ب/َواق تَرِ    19َواس 

 

 البينة

ق/   3قَي َِمة/ تُوا/   5ال قَي َِمة/   4تَفَرَّ     5َويُِقيُموا/   5َويُؤ 

 

 الزلزلة

َرَجت/   2أَث قَالََها/   1ِزل َزالََها/ بَاَرَها/   2َوأَخ  ث/   4أَخ  ا/   4تَُحد ِ     6ِليَُرو 

 

 العاديات

ًحا/   2فَال ُموِريَات/   1َوال عَاِديَات/ ن/   3فَلال ُمِغيَرات/   3ب ًحا/ُصل   2قَلد     5فََوَسلط ن/   4نَق عًلا/   4فَلأَثَر 

/   7لََشِهيد/   6لََكنُود/ ل/   9بُع ثِر/   8ِلُحب      10َوُحص ِ

 

 القارعة

ه/   5ال َمنفُوش/   4َكال فََراش/     10ِهيَه/   9َهاِويَة/   9فَأُمُّ

 التكاثر

تُ    2ال َمقَابِر/   1التََّكاثُر/ /   2م/ُزر      7لَتََرُونََّها/   6لَتََرُون 

 

 العصر

رِ   1/َوال عَص 

 

 الهمزة

لََده/   2َوَعدََّده/   1ُهَمَزة/ َسب/   3أَخ  /   3يَح      9ُمَمدََّدة/   7األَف ئَِدة/   6ال ُموقََدة/   4لَيُنبَذَن 

 

 الفيل

َحاب/ ِليل/   1بِأَص  َسل/   3أَبَابِيل/   2تَض  ِميِهم/   4اَرة/بِِحجَ    3َوأَر  ف/   4تَر      5َمأ ُكول/   5َكعَص 

 

 قريَ

تَاء/   2إِلَفِِهم/   1إِليالَف/ لَة/   2الش ِ ي ف/   2ِرح  عََمُهم/   3فَل يَع بُُدوا/   2َوالصَّ     4َوَءاَمنَُهم/   4أَط 

 

 الماعون

نَعُون/   7ال َماُعون/   4ِلل ُمَصل ِين/     7َويَم 

 

 الكوثر

ثَ      3َشانِئَك/   3األَب تَر/   2َوان َحر/   2فََصل /   1ر/ال َكو 
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 الكافرون

    4َعبَدتُّم/

 

 النصر

ه/   2َوَرأَي ت/ تَغ ِفر      3َواس 

 

 المسد

/ لَى/   1يََدا/   1َوتَب  الَة/   4ال َحَطب/   3َسيَص      5َمَسد/   5ِجيِدَها/   4َحمَّ

 

 اإلخالص

    4ُكفًُوا/   3يُولَد/   3يَِلد/

 

 الفلق

    5َحاِسد/   4ال عُقَد/   4النَّفَّاثَات/   3َوقَب/   3َغاِسق/

 

 الناس

َواس/     5يَُوس ِوس/   4ال َوس 
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 الباب السادس

 حروف الفاصلة القرآنية
          

 ابه بتدوين ما ينزل من القرآن أوالً كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عند نزول القرآن يأمر كت  

بأول. ويشير الى نهاية اآليات وبداياتها. أما في تالوته في أثناء تعليمه القرآن ألصحابه أو عند تالوته 

آية كل القرآن أثناء الصالة الجهرية فقد كان يتوقف عند نهاية اآليات بشكل واضح لكي يعرفوا بداية 

اعتمد قواعد الوقف  ونهايتها. وكان يكرر ذلك مرات ومرات فإذا ما عرف ذلك بين الصحابة

 المعروفة اليوم في قواعد التجويد.

وعلى هذا فإن نهيايات اآليات توقيفية. إال أن هذا ال ينفي وجود بعض اإلختالفات في ترقيم آيات 

بعض السور. ولكن ترقيم اآليات األكثر إثباتًا ما هو شائع في طبعات القرآن الكريم المتداولة اليوم. 

وهي تعتمد على ما ورد في كتاب "البيان"  آية. 6236وفق هذه الطبعات  ويحوي القرآن الكريم

لإلمام أبي عمرو الداني و"ناظمة الزهر" للإلمام الشاطبي وشرحها للعالمة أبي عبيد رضوان 

 المخلالتي والشيخ عبد الفتاح القاضي و"تحقيق البيان" للشيخ محمد المتولي.

اآليات القرآنية. وفي هذا المقال سنمر على توزيع الحروف  الفاصلة القرآنية هي الحرف األخير منو

الهجائية على الفواصل القرآنية وندرج اآليات التي وردت فيها بالنسبة للحروف القليلة التكرار في 

 نية.آالفاصلة القر

 

 الحروف التي لم ترد في أية فاصلة قرآنية

 مع ألف واو الجماعة كما سيأتي بيانه. هي حرفان حروف : الخاء والغين. أما حرف الواو فقد ورد

 

  الضاد والحاءحرفا  مافي القرآن كله فه مرة واحدةأما الحروف التي وردت 

 حرف الضاد

َرَض َونَئَا بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ فَذُو ُدَعاء  َعِريض  )  نَا َعلَى اإِلنَساِن أَع   /فصلت ( 51َوإِذَا أَن عَم 

 

 حرف الحاء

ِ َوال فَت ُح ) إِ  ُر ّللاَّ  /النصر ( 1ذَا َجاَء نَص 

 

 الثاء والذال والشينفي القرآن كله فهي  حروف  نيمرتأما الحروف التي وردت 

 حرف الثاء

ث   ا بِنِع َمِة َرب َِك فََحد ِ  /الضحى (11)  َوأَمَّ

َمب ثُوِث )  َم يَُكوُن النَّاُس َكال فََراِش ال   /القارعة ( 4يَو 

 

 الحرف الذ

ل  َحنِيذ  ) َرى قَالُوا َسالًَما قَاَل َسالَم  فََما لَبَِث أَن َجاَء بِِعج   /هود ( 69 َولَقَد  َجاَءت  ُرُسلُنَا إِب َراِهيَم بِال بُش 

ُض إِلَّ َما َشاَء  ا الَِّذيَن ُسِعُدوا فَِفي ال َجنَِّة َخاِلِديَن فِيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواألَر  َربَُّك َعَطاًء َغي َر َوأَمَّ

ذُوذ  )   /هود ( 108َمج 

 حرف الشين

ِن ال َمنفُوِش )   /القارعة ( 5َوتَُكوُن ال ِجبَاُل َكال ِعه 

 (  َ  /قريَ ( 1إِليالَِف قَُري 
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 وقد ورد حرف الفاء ثالث مرات

 حرف الفاء

تَِلف  )  خ  ل  مُّ  /الذاريات ( 8إِنَُّكم  لَِفي قَو 

لَةَ  ي ِف )  إِلَفِِهم  ِرح  تَاِء َوالصَّ  /قريَ ( 2الش ِ

ف   ن  َخو  ن ُجوع  َوَءاَمنَُهم م ِ عََمُهم م ِ  /قريَ (4)  الَِّذي أَط 

 

 ورد ألف واو الجماعة في ثالث آيات كما 

 الجماعةواوألف 

نَى أَلَّ تَعُولُوا ) َوُربَاَع فَِإن  ِخف تُم  أَلَّ تَع ِدلُوا فََواِحَدةً أَو  َما َملََكت  أَي َمانُُكم  ذَِلَك أَ   /النساء (  3د 

 /طه ( 92قَاَل يَاَهاُروُن َما َمنَعََك إِذ  َرأَي تَُهم  َضلُّوا ) 

بُُدوا ِ َواع  ُجُدوا لِِلَّ  /النجم (62)  فَاس 

 

أما الحروف األخرى التي وردت في فواصل اآليات ويقل عدد مرات ورودها عن عشرة فهما حرفا 

 الحاء والكاف

 محرف الجي

فَة  ثُمَّ ِمن   ن تَُراب  ثُمَّ ِمن نُّط  َن ال بَع ِث فَِإنَّا َخلَق نَاُكم م ِ َعلَقَة  ثُمَّ ِمن  يَاأَيَُّها النَّاُس إِن ُكنتُم  فِي َري ب  م ِ

َحاِم َما نََشاُء إِلَى أَ  َخلَّقَة  َوَغي ِر ُمَخلَّقَة  ل ِنُبَي َِن لَُكم  َونُِقرُّ فِي األَر  غَة  مُّ ِرُجُكم  ِطف الً ثُمَّ مُّض  ى ثُمَّ نُخ  َسمًّ َجل  مُّ

ذَِل ال عُُمِر ِلَكي الَ يَع لََم ِمن بَع دِ  ن يَُردُّ إِلَى أَر  ن يُتََوفَّى َوِمنُكم مَّ ُكم  َوِمنُكم مَّ  ِعل م  َشي ئًا َوتََرى ِلتَب لُغُوا أَُشدَّ

َض َهاِمَدةً فَِإذَا أَنَزل نَا َعلَي َها ال َماَء  ج  بَِهيج  ) األَر  ت  َوَربَت  َوأَنبَتَت  ِمن ُكل ِ َزو  تَزَّ  /الحج ( 5اه 

َواج  )  ِلِه أَز   /ص ( 58َوَءاَخُر ِمن َشك 

ِريج  )  ر  مَّ ا َجاَءُهم  فَُهم  فِي أَم  ِ لَمَّ  /ق ( 5بَل  َكذَّبُوا بِال َحق 

قَُهم  َكي َف بَنَي نَاهَ   /ق ( 6ا َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمن فُُروج  ) أَفَلَم  يَنُظُروا إِلَى السََّماِء فَو 

ج  بَِهيج  )  نَاَها َوأَل قَي نَا فِيَها َرَواِسَي َوأَنبَت نَا فِيَها ِمن ُكل ِ َزو  َض َمَدد   /ق ( 7َواألَر 

ي تًا َكذَِلَك ال ُخُروُج )  يَي نَا بِِه بَل َدةً مَّ قًا ل ِل ِعبَاِد َوأَح  ز   /ق ( 11ر ِ

َم يَ  ُم ال ُخُروجِ ) يَو  ِ ذَِلَك يَو  ي َحةَ بِال َحق  َمعُوَن الصَّ  /ق ( 42س 

ِ ِذي ال َمعَاِرجِ )  َن ّللاَّ  /المعارج ( 3م ِ

 /البروج ( 1َوالسََّماِء ذَاِت ال بُُروجِ ) 

 

 حرف الكاف

 /الذاريات ( 7َوالسََّماِء ذَاِت ال ُحبُِك ) 

فَُك َعن هُ َمن  أُفَِك )   ( /الذاريات 9يُؤ 

اَك فَعََدلََك )   /اإلنفطار ( 7الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ

ا َشاَء َركَّبََك )  ِ ُصوَرة  مَّ  /اإلنفطار ( 8فِي أَي 

َرَك )  َرح  لََك َصد   /الشرح ( 1أَلَم  نَش 

َرَك )   /الشرح ( 2َوَوَضع نَا َعنَك ِوز 

َرَك )   /الشرح ( 3الَِّذي أَنقََض َظه 

رَ   /الشرح  4َك ) َوَرفَع نَا لََك ِذك 

 

 آيات أو أكثر 10وسنورد هنا أرقام اآليات للحروف التي تبلغ 
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 حرف الصاد

 آيات هي 10ورد حرف الصاد في 

 37)  و  /ص ( 3)  و  /مريم ( 1)  و  /إبراهيم ( 21)  و  /هود ( 109)  و  /األعراف (  1) 

 الصف (/ 4)  و  /ق ( 36) و  /الشورى ( 35) و  /فصلت ( 48)  و  /ص (

 

 حرف الزاي

 آيات هي 10ورد حرف الزاي في 

 /الحج ( 74)  و  /الحج ( 40)  و  /إبراهيم ( 20)   /هود ( 91)  و  /هود ( 66)  

 /المجادلة ( 21)  و  /الحديد ( 25)  و  /الشورى ( 19) و  /فصلت ( 41)  و  /فاطر ( 17) و 

 حرف السين

 آية هي 11ورد حرف السين في 

 التكوير من سورة   18 و  17و  16 و 15و اآليات  /يس ( 1)  

 من سورة الناس 6و  5و   4و 3و  2و  1واآليات  

 حرف الهمزة المنفردة

و  24 اآليات آل عمران ومن سورة 40و  38و  5آية هي اآليات  11وردت الهمزة المنفردة في 

 (عة/الواق35)و (/الحج18)و  إبراهيممن سورة  43و  40و  39و  38و  27

 حرف الطاء

 آية هي 12ورد حرف الطاء في 

)  و  هود من سورة  92و  84و   74و   70واآليات  /األنفال (  47)  و  /آل عمران (  120إ ) 

/البروج  20)  و  /ق ( 13) و  /فصلت (54)  و /فصلت ( 49)  و  /ص ( 22)  و  /الحج ( 43

) 

 حرف الظاء

 آية هي 13ورد حرف الظاء في 

 15)  و  /إبراهيم ( 17)  و  هود من سورة   86و   58 و  57 واآليات /األنعام (  104)  

)  و  /ق ( 32)  و  /ق ( 4)  و  /فصلت ( 50)  و  /سبأ ( 21)  و  /لقمان ( 24)  و  /الحج (

 /الطارق ( 4إِ ) و  /البروج (22

 حرف العين

 آية هي 13ورد حرف العين في 

/الطور  8) و  /الطور ( 7) و  /الطور ( 5) و  /الذاريات ( 6) و  ر (/غاف 18) و  /الرعد ( 26)  

 /الطارق ( 12)  و  /الطارق ( 11)  و  /المرسالت ( 7)  و  /المعارج ( 2) و  /المعارج ( 1) و  (

 /الغاشية ( 7)  و /الغاشية ( 6)  و

 حرف الياء

 

و  27و  26و 25و   14ات: آية في سورة طه وهي اآلي21آية منها  26ورد حرف الياء في  

و  94و  93و  90و  88و 87و  86و  85و  42و  41و  39و  32و  31و  30و  29و  28

  96و  95

 الفجر من سورة 30 و 29و 24واآليات  /القيامة ( 26)  و  /الزمر ( 14)  والبقية 

 

 أما الحروف األخرى التي وردت بكثرة فهي كاآلتي

 34حرف التاء الطويلة 
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 41قاف حرف ال

 49حرف الهاء 

 67حرف الالم 

 122حرف التاء المربوطة 

 162حرف الباء 

 198حرف الدال 

 241حرف األلف المقصورة 

 450حرف الراء 

 665حرف الميم 

أما بدون ألف  949حرف األلف ) بضمنه ألف واو الجماعة واأللف المرسومة مع تنوين الفتح( 

 936واو الجماعة فيبلغ 

 3124حرف النون 

هكذا يتضح أن أكثلر ملن نصلف آيلات القلرآن تنتهلي بحلرف النلون وقرابلة السلدس ينتهلي بحلرف و

 األلف وقرابة العشر بحرف الميم والباقي سائر الحروف األخرى
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 السابعالباب 

 الحرف نفسه في نهاية كلمة وبداية كلمة تليها

 
 األلف

 آية 1081مرة في  1358

 

 األلف المقصورة مع األلف

 آية 538في  591

 

 أ( –الهمزة )ء 

 آية 63مرة في  64

 

 الهمزة )ء إ(

 آية 69مرة في  69

 

 الباء

 آية 70مرة في  75

 

 التاء

 آية 53مرة في  54

 

 التاء المربوطة مع التاء الطويلة في اآلية نفسها

 آية 38مرة في  38

 

 التاء المربوطة والتاء الطويلة في آيتين متتاليتين 

َمئِذ     (25-24)تَُظنُّ أَن  يُف عََل بَِها فَاقَِرة ( )سورة القيامة:  بَاِسَرة ()َوُوُجوه  يَو 

اِجفَةُ(  ُجُف الرَّ َم تَر  اِدفَةُ( )سورة النازعات:  )يَو    (7-6)تَت بَعَُها الرَّ

َمئِذ  َعلَي َها َغبََرة (   َهقَُها قَتََرة ( )سورة عبس:)َوُوُجوه  يَو   ( 41 -40)تَر 

لَى نَاراً َحاِميَةً()َعاِملَة  نَاِص    (4-3: )سورة الغاشية بَة ( )تَص 

لَى نَاراً َحاِميَةً(  ( )سورة الغاشية:  )تَص  قَى ِمن  َعي ن  آنِيَة    (5-4)تُس 

 

 الثاء

ِفت نَةُ أََشلدُّ ِملَن ال قَت ل  َرُجوُكم  َوال  ِرُجوُهم  ِمن  َحي ُث أَخ  لَد )َواق تُلُوُهم  َحي ُث ثَِقف تُُموُهم  َوأَخ  ِل َول تُقَلاتِلُوُهم  ِعن 

ِجِد ال َحَراِم َحتَّى يُقَاتِلُوُكم  فِيِه فَِإن  قَاتَلُوُكم  فَاق تُلُوُهم  َكذَِلَك َجَزاُء ال َكافِِريَن( )سورة ا  (191لبقرة: ال َمس 

َمُهم  ُكللَّ َملا رُ   ِكُسلوا فِيَهلا فَلِإن  لَلم  )َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أَن  يَأ َمنُوُكم  َويَأ َمنُوا قَو  ِفت نَلِة أُر  دُّوا إِلَلى ال 

لِديَُهم  فَُخلذُوُهم  َواق تُلُلوُهم  َحي لُث ثَِقف تُُملوُهم  وَ  نَلا لَُكلم  يَع تَِزلُوُكم  َويُل قُلوا إِلَلي ُكُم السَّللََم َويَُكفُّلوا أَي  أُولَلئُِكم  َجعَل 

  (91َعلَي ِهم  ُسل َطاناً ُمبِيناً( )سورة النساء: 
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َ ثَاِلُث ثاَلثَة  َوَما ِمن  إِلَه  إِلَّ إِلَه  َواِحلد  َوإِن  لَلم  يَن تَُهلو لا يَقُولُلوَن لَيََمسَّلنَّ )لَقَد  َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ ّللاَّ ا َعمَّ

 (73الَِّذيَن َكفَُروا ِمن ُهم  َعذَاب  أَِليم ( )سورة المائدة: 

 

 

 الحاء

ُ أَنَُّكلم  َسلتَذ ُكُرونَُهنَّ  )َول ُجنَاَح َعلَي ُكم   لتُم  فِلي أَن فُِسلُكم  َعِللَم ّللاَّ نَن  بَِة الن َِساِء أَو  أَك  تُم  بِِه ِمن  ِخط  ض   فِيَما َعرَّ

لَدةَ الن َِكلاحِ َحتَّلى يَب لُل لً َمع ُروفاً َول تَع ِزُموا ُعق  اً إِلَّ أَن  تَقُولُوا قَو  ال ِكتَلاُب أََجلَلهُ  غَ َولَِكن  ل تَُواِعُدوُهنَّ ِسر 

َ َغفُلور  َحِلليم ( )سلورة البقلرة: لَُملوا أَنَّ ّللاَّ لذَُروهُ َواع  َ يَع لَُم َملا فِلي أَن فُِسلُكم  فَاح  لَُموا أَنَّ ّللاَّ  (235 َواع 

 ً ِضَي ُحقُبا َري ِن أَو  أَم  َمَع ال بَح   (60( )سورة الكهف: )َوإِذ  قَاَل ُموَسى ِلفَتَاهُ ل أَب َرُح َحتَّى أَب لَُغ َمج 

 

 الدال

لَلُم بَِملا َكلانُوا يَ  ُ أَع  تُُملوَن( )سلورة )َوإِذَا َجاُءوُكم  قَالُوا آَمنَّا َوقَد  َدَخلُوا بِال ُكف ِر َوُهم  قَد  َخَرُجوا بِلِه َوّللاَّ ك 

 (61المائدة: 

 

 الذال

لَي ِه فَنَاَدى فِي الظُّلَُماِت أَن  ل إِلَهَ إِلَّ أَن َت ُسلب َحانََك إِن ِلي )َوذَا النُّوِن إِذ  ذََهَب ُمغَاِضباً فََظنَّ أَن  لَن  نَق ِدَر عَ 

 (87ُكن ُت ِمَن الظَّاِلِميَن( )سورة األنبياء: 

 الراء

 آية 87مرة في  90

 

 السين

لَ  لل  َحم  َضعَت  َوتََضُع ُكلُّ ذَاِت َحم  ا أَر  ِضعَة  َعمَّ نََها تَذ َهُل ُكلُّ ُمر  َم تََرو  َهلا َوتَلَرى النَّلاَس ُسلَكاَرى َوَملا )يَو 

ِ َشِديد ( )سورة الحج:   (2ُهم  بُِسَكاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب ّللاَّ

نَلاهُ ِللنَّلاِس َسلَواًء ال    لِجِد ال َحلَراِم الَّلِذي َجعَل  ِ َوال َمس  عَلاِكُف فِيلِه )إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َويَُصدُّوَن َعلن  َسلبِيِل ّللاَّ

( )سورة الحج: َوال بَاِد وَ   (25َمن  يُِرد  فِيِه بِِإل َحاد  بُِظل م  نُِذق هُ ِمن  َعذَاب  أَِليم 

َحبُوَن فِي النَّاِر َعلَى ُوُجوِهِهم  ذُوقُوا َمسَّ َسقََر( )سورة القمر:   َم يُس    (48)يَو 

َس ِسَراجاً( )سورة نوح:   (16)َوَجعََل ال قََمَر فِيِهنَّ نُوراً َوَجعََل الشَّم 

 العين

 آية 47مرة في  47

 

 الغين

 

ِخَرِة ِمَن ال َخاِسِريَن( )سورة آل عمران:  س الِم ِديناً فَلَن  يُق بََل ِمن هُ َوُهَو فِي اآل  ِ  (85)َوَمن  يَب تَغِ َغي َر اإل 

 الفاء

 آية 29مرة في  29

 

 القاف

 آية 14مرة في  14

 الكاف

 آية 38مرة في  39
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 الالم

 آية 341مرة في  370

 الميم

 آية 890مرة في  1036

 النون

 آية 225مرة في  231

 الواو

 آية 30مرة في  30

 الواو مع ألف واو الجماعة مع الواو

 آيات 308مرة في  357

 

 الياء

 آية 99مرة في  99

 

 الجيم والخاء والزاي والشين والصاد والضاد والطاء

 ل يوجد
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 نمالباب الثا

 

 التقاء الحروف المتقاربة 
 الذالالثاء و

ِة  بَنِيَن َوال قَنَاِطيِر ال ُمقَنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َوال ِفضَّ َوال َخي ِل ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن الن َِساِء َوال 

ُن ال َمئَابِ  ُ ِعنَدهُ ُحس  ن يَا َوّللاَّ ِث ذَِلَك َمتَاُع ال َحيَاِة الدُّ َمِة َواألَن عَاِم َوال َحر   /آل عمران (14)  ال ُمَسوَّ

ِض َواتَّبََع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل ال َكل ِب إِن تَ  لََد ِإلَى األَر  ِمل  َعلَي ِه يَل َهث  أَو  َولَو  ِشئ نَا لََرفَع نَاهُ بَِها َولَِكنَّهُ أَخ  ح 

ِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِأَيَاتِنَا فَاق صُ  هُ يَل َهث ذَِّلَك َمثَُل ال قَو   /األعراف (176ِص ال قََصَص لَعَلَُّهم  يَتَفَكَُّروَن ) تَت ُرك 

ُ َربُُّكم  لَهُ ال مُ  ن بَع ِد َخل ق  فِي ُظلَُمات  ثاَلَث  ذَِلُكُم ّللاَّ َهاتُِكم  َخل قًا م ِ لُقُُكم  فِي بُُطوِن أُمَّ إِلَهَ إِلَّ ُهَو  ل ُك لَ يَخ 

َرفُوَن )   /الزمر (6فَأَنَّى تُص 

 الذال والثاء

َمئِذ  ثََمانِيَة  )  قَُهم  يَو  َش َرب َِك فَو  ِمُل َعر  َجائَِها َويَح   /الحاقة (17َوال َملَُك َعلَى أَر 

 في كلمتين متتاليتين التاء والطاء

عُُروَن ) ِل ال ِكتَاِب َلو  يُِضلُّونَُكم  َوَما يُِضلُّوَن إِلَّ أَنفَُسُهم  َوَما يَش  ن  أَه   /آل عمران (69 َودَّت طَّائِفَة  م ِ

فُرُ  هَ النََّهاِر َواك  ِل ال ِكتَاِب َءاِمنُوا بِالَِّذي أُنِزَل َعلَى الَِّذيَن َءاَمنُوا َوج  ن  أَه  وا َءاِخَرهُ َوقَالَت طَّائِفَة  م ِ

ِجعُوَن )   /آل عمران (72لَعَلَُّهم  يَر 

ُ َوِليُّ  ِمنُوَن ) إِذ  َهمَّت طَّائِفَتَاِن ِمنُكم  أَن تَف َشالَ َوّللاَّ ِ فَل يَتََوكَِّل ال ُمؤ   /آل عمران (122ُهَما َوَعلَى ّللاَّ

تُُب َما  ُ يَك  ن ُهم  َغي َر الَِّذي تَقُوُل َوّللاَّ يُبَي ِتُوَن فَأَع ِرض  َويَقُولُوَن َطاَعة  فَِإذَا بََرُزوا ِمن  ِعنِدَك بَيََّت َطائِفَة  م ِ

 ِ ِ َوِكيالً ) َعن ُهم  َوتََوكَّل  َعلَى ّللاَّ  /النساء (81َوَكفَى بِالِلَّ

ِلَحتَُهم  فَِإذَ  عََك َول يَأ ُخذُوا أَس  ن ُهم مَّ َت لَُهُم الصَّالَةَ فَل تَقُم  َطائِفَة  م ِ ا َسَجُدوا فَل يَُكونُوا َوإِذَا ُكنَت فِيِهم  فَأَقَم 

َرى لَم  يَُصلُّوا فَل يُ  ِلَحتَُهم  َودَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمن َوَرائُِكم  َول تَأ ِت َطائِفَة  أُخ  َصلُّوا َمعََك َول يَأ ُخذُوا ِحذ َرُهم  َوأَس 

ي لَةً َواِحَدةً َولَ ُجنَاَح َعلَي ُكم  إِن تِعَتُِكم  فَيَِميلُوَن َعلَي ُكم مَّ ِلَحتُِكم  َوأَم  ن  لَو  تَغ فُلُوَن َعن  أَس  َكاَن بُِكم  أَذًى م ِ

َطر  أَو  ُكنتُم مَّ  ِهينًا ) مَّ َكافِِريَن َعذَابًا مُّ َ أََعدَّ ِلل  ِلَحتَُكم  َوُخذُوا ِحذ َرُكم  إِنَّ ّللاَّ َضى أَن تََضعُوا أَس  ر 

 /النساء (102

ن ُهم  أَن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إِلَّ أَنفَُسهُ  َمتُهُ لََهمَّت طَّائِفَة  م ِ ِ َعلَي َك َوَرح  ُل ّللاَّ لَ فَض  ونََك م  وَ َولَو  َما يَُضرُّ

ِ َعلَ  ُل ّللاَّ َمةَ َوَعلََّمَك َما لَم  تَُكن تَع لَُم َوَكاَن فَض  ُ َعلَي َك ال ِكتَاَب َوال ِحك  ء  َوأَنَزَل ّللاَّ ي َك َعِظيًما ) ِمن َشي 

 /النساء (113

ُن َمئَاب  )  اِلَحاِت ُطوبَى لَُهم  َوُحس   عد (/الر29الَِّذيَن َءاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ُجُد ِلَمن  َخلَق َت ِطينًا )  ُجُدوا ألََدَم فََسَجُدوا إِلَّ إِب ِليَس قَاَل َءأَس   /اإلسراء (61َوإِذ  قُل نَا ِلل َمالَئَِكِة اس 

ن ُهُم ا تَئ ِذُن فَِريق  م ِ ِجعُوا َويَس  َل يَث ِرَب لَ ُمقَاَم لَُكم  فَار  ن ُهم  يَاأَه  لنَّبِيَّ يَقُولُوَن إِنَّ بُيُوتَنَا َوإِذ  قَالَت طَّائِفَة  م ِ

َرة  إِن يُِريُدوَن إِلَّ فَِراًرا )  َرة  َوَما ِهَي بِعَو   /األحزاب (13َعو 

يََم ِلل َحَواِري َِن َمن  أَنَصاِري إِ  ِ َكَما قَاَل ِعيَسى اب ُن َمر  ِ قَالَ يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا ُكونُوا أَنَصاَر ّللاَّ  لَى ّللاَّ

نَا الَّذِ  َراِءيَل َوَكفََرت طَّائِفَة  فَأَيَّد  ن بَنِي إِس  ِ فَأََمنَت طَّائِفَة  م ِ ُن أَنَصاُر ّللاَّ يَن َءاَمنُوا َعلَى ال َحَواِريُّوَن نَح 

بَُحوا َظاِهِريَن ) ِهم  فَأَص  ِ  /الصف (14 َعُدو 

ا تََرى فِي َخل   ِجعِ ال بََصَر َهل  تََرى ِمن الَِّذي َخلََق َسب َع َسَماَوات  ِطبَاقًا مَّ َمِن ِمن تَفَاُوت  فَار  ح  ِق الرَّ

 /الملك (3فُُطور  ) 

ُ َسب َع َسَماَوات  ِطبَاقًا )  ا َكي َف َخلََق ّللاَّ  /نوح (15أَلَم  تََرو 
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ن هُ  ِمنُوا لَُكم  َوقَد  َكاَن فَِريق  م ِ َمعُوَن أَن يُؤ  فُونَهُ ِمن بَع ِد َما َعقَلُوهُ َوُهم  أَفَتَط  ِ ثُمَّ يَُحر ِ َمعُوَن َكالََم ّللاَّ م  يَس 

 /البقرة  (75يَع لَُموَن ) 

فَ  تََمَر فاَلَ ُجنَاَح َعلَي ِه أَن يَطَّوَّ بَي َت أَِو اع  ِ فََمن  َحجَّ ال  َوةَ ِمن َشعَائِِر ّللاَّ فَا َوال َمر   بِِهَما َوَمن إِنَّ الصَّ

َ َشاِكر  َعِليم  ) تَطَ  َع َخي ًرا فَِإنَّ ّللاَّ  /البقرة  (158وَّ

ن  أَيَّام  أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن يُطِ  ِريًضا أَو  َعلَى َسفَر  فَِعدَّة  م ِ ع ُدوَدات  فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ يَة  أَيَّاًما مَّ يقُونَهُ فِد 

َع َخي ًرا فَُهَو خَ  ِكين  فََمن تََطوَّ  /البقرة  (184ي ر  لَّهُ َوأَن تَُصوُموا َخي ر  لَُّكم  إِن ُكنتُم  تَع لَُموَن ) َطعَاُم ِمس 

ِ َوُكف ر  بِِه وَ  ِر ال َحَراِم قِتَال  فِيِه قُل  قِتَال  فِيِه َكبِير  َوَصد  َعن َسبِيِل ّللاَّ ئَلُونََك َعِن الشَّه  ِجِد ال َحَراِم يَس  ال َمس 

ِلِه ِمن هُ  َراُج أَه  بَُر ِمَن ال قَت ِل َولَ يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكم  َحتَّى يَُردُّوُكم  َعن ِدينِكُ  َوإِخ  ِ َوال ِفت نَةُ أَك  بَُر ِعنَد ّللاَّ م  أَك 

تَِدد  ِمنُكم  َعن ِدينِِه فَيَُمت   تََطاُعوا َوَمن يَر  ن   إِِن اس  َمالُُهم  فِي الدُّ يَا َواألَِخَرِة َوُهَو َكافِر  فَأُولَئَِك َحبَِطت  أَع 

َحاُب النَّاِر ُهم  فِيَها َخاِلُدوَن )   /البقرة  (217َوأُولَئَِك أَص 

نَ  ُهر  تَِزلُوا الن َِساَء فِي ال َمِحيِض َولَ تَق َربُوُهنَّ َحتَّى يَط  ئَلُونََك َعِن ال َمِحيِض قُل  ُهَو أَذًى فَاع   فَِإذَا َويَس 

َن فَأ تُوُهنَّ ِمن  َحي   ر  ِريَن ) تََطهَّ ابِيَن َويُِحبُّ ال ُمتََطه ِ َ يُِحبُّ التَّوَّ ُ إِنَّ ّللاَّ  /البقرة  (222ُث أََمَرُكُم ّللاَّ

نِ  َسبُُهُم ال َجاِهُل أَغ  ِض يَح  بًا فِي األَر  تَِطيعُوَن َضر  ِ لَ يَس  ِصُروا فِي َسبِيِل ّللاَّ يَاَء ِمَن ِلل فُقََراِء الَِّذيَن أُح 

َ بِِه َعِليم  ) التَّعَفُِّف تَع   ئَلُوَن النَّاَس إِل َحافًا َوَما تُنِفقُوا ِمن  َخي ر  فَِإنَّ ّللاَّ /البقرة  273ِرفُُهم بِِسيَماُهم  لَ يَس 

) 

تُب بَّي نَُكم  َكاتِب   تُبُوهُ َول يَك  ى فَاك  َسمًّ ِل َولَ يَأ َب َكاتِب   يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا إِذَا تََدايَنتُم بَِدي ن  إِلَى أََجل  مُّ بِال عَد 

َ َربَّهُ َولَ يَ  ِلِل الَِّذي َعلَي ِه ال َحقُّ َول يَتَِّق ّللاَّ تُب  َول يُم  ُ فَل يَك  تَُب َكَما َعلََّمهُ ّللاَّ ب َخس  ِمن هُ َشي ئًا فَِإن َكاَن أَن يَك 

تَ  ِهُدوا َشِهيَدي ِن الَِّذي َعلَي ِه ال َحقُّ َسِفيًها أَو  َضِعيفًا أَو  لَ يَس  تَش  ِل َواس  ِلل  َوِليُّهُ بِال عَد  ِطيُع أَن يُِملَّ ُهَو فَل يُم 

َن ِمَن الشَُّهَداِء أَن تَِضلَّ إِح   َضو  ن تَر  َرأَتَاِن ِممَّ َجاِلُكم  فَِإن لَّم  يَُكونَا َرُجلَي ِن فََرُجل  َوام  َر ِمن ر ِ َداُهَما فَتُذَك ِ

َرى  َداُهَما األُخ  تُبُوهُ َصِغيًرا أَو  َكبِيًرا إِلَى أََجِلِه ذَِلُكم  إِح  ئَُموا أَن تَك  َولَ يَأ َب الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدُعوا َولَ تَس 

تَابُوا إِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةَ تُِديُرونَ  نَى أَلَّ تَر  ِ َوأَق َوُم ِللشََّهاَدِة َوأَد  نَُكم  فَلَي َس َها بَي  أَق َسُط ِعنَد ّللاَّ

ِهُدوا إِذَا تَبَايَع تُم  َولَ يَُضارَّ َكاتِب  َولَ َشِهيد  َوإِن تَف عَلُوا تُبُوَها َوأَش  فَِإنَّهُ فُُسوق  بُِكم   َعلَي ُكم  ُجنَاح  أَلَّ تَك 

ء  َعِليم  )  ُ بُِكل ِ َشي  ُ َوّللاَّ َ َويُعَل ُِمُكُم ّللاَّ  (  /البقرة282َواتَّقُوا ّللاَّ

بَي ِت َمِن ا ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ ال  قَاُم إِب َراِهيَم َوَمن َدَخلَهُ َكاَن َءاِمنًا َولِِلَّ تََطاَع إِلَي ِه فِيِه َءايَات  بَي ِنَات  مَّ س 

َ َغنِي  َعِن ال عَالَِميَن )   /آل عمران (97َسبِيالً َوَمن َكفََر فَِإنَّ ّللاَّ

َن الَِّذيَن أُوتُوا ال ِكتَاَب يَُردُّوُكم بَع َد إِيَمانُِكم  َكافِِريَن ) يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءامَ  /آل 100نُوا إِن تُِطيعُوا فَِريقًا م ِ

 عمران (

ِ ال عَزِ  ُر إِلَّ ِمن  ِعنِد ّللاَّ َمئِنَّ قُلُوبُُكم بِِه َوَما النَّص  َرى لَُكم  َوِلتَط  ُ إِلَّ بُش  /آل 126َحِكيِم ) يِز ال  َوَما َجعَلَهُ ّللاَّ

 عمران (

قَابُِكم  فَتَنقَِلبُوا َخاِسِريَن )  /آل 149يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا إِن تُِطيعُوا الَِّذيَن َكفَُروا يَُردُّوُكم  َعلَى أَع 

 عمران (

ا ِمنَاِت فَِمن مَّ َصنَاِت ال ُمؤ  لً أَن يَنِكَح ال ُمح  تَِطع  ِمنُكم  َطو  ِمنَاِت  َوَمن لَّم  يَس  ن فَتَيَاتُِكُم ال ُمؤ  َملََكت  أَي َمانُُكم م ِ

ِلِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِال مَ  ن بَع ض  فَانِكُحوُهنَّ بِِإذ ِن أَه  لَُم بِِإيَمانُِكم بَع ُضُكم م ِ ُ أَع  َصنَات  َوّللاَّ ع ُروِف ُمح 

َدان  فَِإذَ  َصنَاِت َغي َر ُمَسافَِحات  َولَ ُمتَِّخذَاِت أَخ  ُف َما َعلَى ال ُمح  ِصنَّ فَِإن  أَتَي َن بِفَاِحَشة  فَعَلَي ِهنَّ نِص  ا أُح 

ِحيم  )  ُ َغفُور  رَّ بُِروا َخي ر  لَُّكم  َوّللاَّ  /النساء (25ِمَن ال عَذَاِب ذَِلَك ِلَمن  َخِشَي ال عَنََت ِمنُكم  َوأَن تَص 

َجالِ  عَِفيَن ِمَن الر ِ تَض  تَُدوَن َسبِيالً )  إِلَّ ال ُمس  تَِطيعُوَن ِحيلَةً َولَ يَه   /النساء (98َوالن َِساِء َوال ِول َداِن لَ يَس 

تُم  فاَلَ تَِميلُوا ُكلَّ ال َمي ِل فَتَذَُروَها َكال ُمعَ  تَِطيعُوا أَن تَع ِدلُوا بَي َن الن َِساِء َولَو  َحَرص  لَّقَِة َوإِن َولَن تَس 

َّقُ  ِلُحوا َوتَت ِحيًما ) تُص  َ َكاَن َغفُوًرا رَّ  /النساء (129وا فَِإنَّ ّللاَّ
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َواِضِعِه َونَسُ  فُوَن ال َكِلَم َعن مَّ يثَاقَُهم  لَعَنَّاُهم  َوَجعَل نَا قُلُوبَُهم  قَاِسيَةً يَُحر ِ ا فَبَِما نَق ِضِهم م ِ مَّ وا َحظًّا م ِ

ُروا بِِه َولَ تََزاُل تَطَِّلُع َعلَى َخائِنَة   ِسنِيَن  ذُك ِ َ يُِحبُّ ال ُمح  فَح  إِنَّ ّللاَّ ُف َعن ُهم  َواص  ن ُهم  فَاع  ن ُهم  إِلَّ قَِليالً م ِ م ِ

 /المائدة (13) 

ُ بِاللَّغ ِو فِي أَي َمانُِكم  َولَِكن يَُؤاِخذُُكم بَِما َعقَّدتُُّم األَي َماَن فََكفَّاَرتُهُ إِط   َمَساِكيَن ِمن   عَاُم َعَشَرةِ لَ يَُؤاِخذُُكُم ّللاَّ

ِريُر َرقَبَة  فََمن لَّم  يَِجد  فَِصيَاُم ثاَلَثَِة أَيَّام   َوتُُهم  أَو  تَح  ِليُكم  أَو  ِكس  ِعُموَن أَه  َسِط َما تُط   ذَِلَك َكفَّاَرةُ أَي َمانُِكم  أَو 

ُ لَُكم  َءا فَُظوا أَي َمانَُكم  َكذَِلَك يُبَي ُِن ّللاَّ ُكُروَن ) إِذَا َحلَف تُم  َواح   /المائدة (89يَاتِِه لَعَلَُّكم  تَش 

َن السَّمَ  َل َعلَي نَا َمائَِدةً م ِ تَِطيُع َربَُّك أَن يُنَز ِ يََم َهل  يَس  َ إِذ  قَاَل ال َحَواِريُّوَن يَاِعيَسى اب َن َمر  اِء قَاَل اتَّقُوا ّللاَّ

ِمنِيَن )  ؤ   /المائدة (112إِن ُكنتُم مُّ

َمئِنَّ قُلُوبُنَا َونَع لََم أَن قَد  َصَدق تَنَا َونَُكوَن َعلَي َها ِمَن الشَّاِهِديَن ) قَالُوا نُِريُد أَ  ن نَّأ ُكَل ِمن َها َوتَط 

 /المائدة (113

ِض أَو  ُسلًَّما فِي السََّما تََطع َت أَن تَب تَِغَي نَفَقًا فِي األَر  َراُضُهم  فَِإِن اس  ِء فَتَأ تِيَُهم َوإِن َكاَن َكبَُر َعلَي َك إِع 

ُ لََجَمعَُهم  َعلَى ال ُهَدى فاَلَ تَُكونَنَّ ِمَن ال َجاِهِليَن )   /األنعام (35بِأَيَة  َولَو  َشاَء ّللاَّ

ن شَ  َههُ َما َعلَي َك ِمن  ِحَسابِِهم م ِ ِ يُِريُدوَن َوج  ُعوَن َربَُّهم بِال غََداِة َوال عَِشي  ُرِد الَِّذيَن يَد  ء  َولَ تَط  َوَما ِمن   ي 

ُرَدُهم  فَتَُكوَن ِمَن الظَّاِلِميَن )  ء  فَتَط  ن َشي   /األنعام (52ِحَسابَِك َعلَي ِهم م ِ

ِ إِن يَتَّبِعُوَن إِلَّ الظَّنَّ َوإِن  ُهم  ِإلَّ يَخ   ِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل ّللاَّ ثََر َمن فِي األَر  ُرُصوَن ) َوإِن تُِطع  أَك 

 /األنعام (116

يَتُِكم  إِنَُّهم  أُنَاس  يَتََطهَُّروَن ) َومَ  ن قَر  ِرُجوُهم م ِ ِمِه إِلَّ أَن قَالُوا أَخ   /األعراف (82ا َكاَن َجَواَب قَو 

ًرا َولَ أَنفَُسُهم  يَنُصُروَن )  تَِطيعُوَن لَُهم  نَص   /األعراف (192َولَ يَس 

تَِطيعُونَ  ُعوَن ِمن ُدونِِه لَ يَس   /األعراف (197نََصَرُكم  َولَ أَنفَُسُهم  يَنُصُروَن )  َوالَِّذيَن تَد 

 َ ِ إِنَّ ّللاَّ ُر إِلَّ ِمن  ِعنِد ّللاَّ َمئِنَّ بِِه قُلُوبُُكم  َوَما النَّص  َرى َوِلتَط  ُ إِلَّ بُش   َعِزيز  َحِكيم  ) َوَما َجعَلَهُ ّللاَّ

 /األنفال (10

ن تََطع تُم م ِ ا اس  ُكم  َوَءاَخِريَن ِمن ُدونِِهم   َوأَِعدُّوا لَُهم مَّ ِ َوَعُدوَّ ِهبُوَن بِِه َعُدوَّ ّللاَّ بَاِط ال َخي ِل تُر  ة  َوِمن ر ِ قُوَّ

ِ يَُوفَّ إِلَي ُكم   ء  فِي َسبِيِل ّللاَّ ُ يَع لَُمُهم  َوَما تُنِفقُوا ِمن َشي  لَُموَن )  لَ تَع لَُمونَُهُم ّللاَّ /األنفال 60َوأَنتُم  لَ تُظ 

) 

ُ يَع لَُم إِنَُّهم  لََكاِذبُوَن )  ِلُكوَن أَنفَُسُهم  َوّللاَّ نَا َمعَُكم  يُه  تََطع نَا لََخَرج   /التوبة (42لَِو اس 

 ُ يِهم بَِها َوَصل ِ َعلَي ِهم  إِنَّ َصالَتََك َسَكن  لَُّهم  َوّللاَّ ُرُهم  َوتَُزك ِ َواِلِهم  َصَدقَةً تَُطه ِ ِليم  )  َسِميع  عَ ُخذ  ِمن  أَم 

 /التوبة (103

م  أََحقُّ أَن تَقُوَم فِيِه فِيِه ِرَجال  يُحِ  ِل يَو  َس َعلَى التَّق َوى ِمن  أَوَّ ِجد  أُس ِ بُّوَن أَن لَ تَقُم  فِيِه أَبًَدا لََّمس 

ِريَن )  ُ يُِحبُّ ال ُمطَّه ِ  /التوبة (108يَتََطهَُّروا َوّللاَّ

ِ إِن ُكنتُم  َصاِدقِيَن ) أَم  يَقُولُوَن اف تََراهُ قُل  فَ  ن ُدوِن ّللاَّ تََطع تُم م ِ ُعوا َمِن اس  ث ِلِه َواد  أ تُوا بُِسوَرة  م ِ

 /يونس (38

 ِ ن ُدوِن ّللاَّ تََطع تُم م ِ ُعوا َمِن اس  ث ِلِه ُمف تََريَات  َواد  ِر ُسَور  م ِ  إِن ُكنتُم  أَم  يَقُولُوَن اف تََراهُ قُل  فَأ تُوا بِعَش 

 /هود (13يَن ) َصاِدقِ 

ِليَاَء يَُضاَعُف لَُهُم ال عَ  ِ ِمن  أَو  ن ُدوِن ّللاَّ ِض َوَما َكاَن لَُهم م ِ ذَاُب َما أُولَئَِك لَم  يَُكونُوا ُمع ِجِزيَن فِي األَر 

َع َوَما َكانُوا يُب ِصُروَن )  تَِطيعُوَن السَّم   /هود (20َكانُوا يَس 

ِم أََرَءي تُم  إِن كُ  قًا َحَسنًا َوَما أُِريُد أَن  أَُخاِلفَُكم  إِلَى َما قَاَل يَاقَو  ب ِي َوَرَزقَنِي ِمن هُ ِرز  ن رَّ نُت َعلَى بَي ِنَة  م ِ

ِ َعلَي ِه تََوكَّل ُت َوإِ  فِيِقي إِلَّ بِالِلَّ تََطع ُت َوَما تَو  الََح َما اس  /هود 88لَي ِه أُنِيُب ) أَن َهاُكم  َعن هُ إِن  أُِريُد إِلَّ اإِلص 

) 

ا إِنَّهُ بَِما تَع َملُوَن بَِصير  )  غَو  َت َوَمن تَاَب َمعََك َولَ تَط  تَِقم  َكَما أُِمر   /هود (112فَاس 

َمئِنُّ ال قُلُوُب )  ِ تَط  ِر ّللاَّ ِ أَلَ بِِذك  ِر ّللاَّ َمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذك   /الرعد (28الَِّذيَن َءاَمنُوا َوتَط 
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َحاُب النَّاِر ُهم  فِيَها َخاِلُدوَن( )سورة البقرة : )بَلَى َمن  َكَسَب َسي ِئَةً َوأََحاَطت  بِِه َخِطيئَتُهُ فَأُولَئَِك أَص 

81)  

ِ َوكُ  ِر ال َحَراِم قِتَال  فِيِه قُل  قِتَال  فِيِه َكبِير  َوَصد  َعن  َسبِيِل ّللاَّ أَلونََك َعِن الشَّه  ِجِد )يَس  ف ر  بِِه َوال َمس 

بَُر ِمَن ال قَت ِل َول يََزالُوَن يُقَاتِلُ  ِ َوال ِفت نَةُ أَك  بَُر ِعن َد ّللاَّ ِلِه ِمن هُ أَك  َراُج أَه  ونَُكم  َحتَّى يَُردُّوُكم  َعن  ال َحَراِم َوإِخ 

تَِدد  ِمن ُكم  َعن  ِدينِِه فَيَمُ  تََطاُعوا َوَمن  يَر  ن يَا ِدينُِكم  إِِن اس  َمالُُهم  فِي الدُّ ت  َوُهَو َكافِر  فَأُولَئَِك َحبَِطت  أَع 

َحاُب النَّاِر ُهم  فِيَها َخاِلُدوَن( )سورة البقرة:  ِخَرِة َوأُولَئَِك أَص   (217َواآل 

ِخَرِة َوَما لَُهم  ِمن  نَاِصِرينَ   ن يَا َواآل  َمالُُهم  فِي الدُّ  (22( )سورة آل عمران: )أُولَئَِك الَِّذيَن َحبَِطت  أَع 

َ َربَّ ا  َت إِلَيَّ يََدَك ِلتَق تُلَنِي َما أَنَا بِبَاِسط  يَِدَي إِلَي َك أِلَق تُلََك إِن ِي أََخاُف ّللاَّ ل عَالَِميَن( )سورة )لَئِن  بََسط 

 (28المائدة: 

ِ جَ   بَُحوا )َويَقُوُل الَِّذيَن آَمنُوا أََهُؤلِء الَِّذيَن أَق َسُموا بِالِلَّ َمالُُهم  فَأَص  َد أَي َمانِِهم  إِنَُّهم  لََمعَُكم  َحبَِطت  أَع  ه 

 (53َخاِسِريَن( )سورة المائدة: 

ِ َمغ لُولَة  ُغلَّت  أَي ِديِهم  َولُِعنُوا بَِما قَالُوا بَل  يََداهُ َمب ُسوَطتَاِن يُن فِ   ُق َكي َف يََشاُء )َوقَالَِت ال يَُهوُد يَُد ّللاَّ

ِم يَِزيَدنَّ َكثِيراً ِمن ُهم  َما أُن ِزَل إِلَي َك ِمن  َرب َِك ُطغ يَاناً َوُكف راً َوأَل قَي نَا بَي نَُهُم ال عََداَوةَ وَ َولَ  ال بَغ َضاَء إِلَى يَو 

ِض فََساداً  َر  َن فِي األ  عَو  ُ َويَس  فَأََها ّللاَّ ِب أَط  قَُدوا نَاراً ِلل َحر  ُ ل يُِحبُّ ال ُمف ِسِديَن(  ال ِقيَاَمِة ُكلََّما أَو  َوّللاَّ

 (64)سورة المائدة: 

َن إِلَّ َما َكانُوا يَع َملُوَن(  َزو  َمالُُهم  َهل  يُج  ِخَرِة َحبَِطت  أَع  )سورة  )َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآياتِنَا َوِلقَاِء اآل 

 (147األعراف: 

ِرِكيَن أَن  يَع ُمُروا َمَساجِ   َمالُُهم  َوفِي )َما َكاَن ِلل ُمش  ِ َشاِهِديَن َعلَى أَن فُِسِهم  بِال ُكف ِر أُولَئَِك َحبَِطت  أَع  َد ّللاَّ

 (17النَّاِر ُهم  َخاِلُدوَن( )سورة التوبة: 

تَعُوا بَِخالقِ   تَم  لداً فَاس  َوالً َوأَو  ثََر أَم  ةً َوأَك  تَع تُم  بَِخالقُِكم  )َكالَِّذيَن ِمن  قَب ِلُكم  َكانُوا أََشدَّ ِمن ُكم  قُوَّ تَم  ِهم  فَاس 

َمالُُهم  فِي ال تُم  َكالَِّذي َخاُضوا أُولَئَِك َحبَِطت  أَع  تََع الَِّذيَن ِمن  قَب ِلُكم  بَِخالقِِهم  َوُخض  تَم  ِخَرِة َكَما اس  ن يَا َواآل  دُّ

 (69َوأُولَئَِك ُهُم ال َخاِسُروَن( )سورة التوبة: 

تَي أَسُ   ا اس  ِ )فَلَمَّ ثِقاً ِمَن ّللاَّ َوِمن   وا ِمن هُ َخلَُصوا نَِجي اً قَاَل َكبِيُرُهم  أَلَم  تَع لَُموا أَنَّ أَبَاُكم  قَد  أََخذَ َعلَي ُكم  َمو 

ُ ِلي َوُهَو َخي   ُكَم ّللاَّ َض َحتَّى يَأ ذََن ِلي أَبِي أَو  يَح  َر  تُم  فِي يُوُسَف فَلَن  أَب َرَح األ  ط  ُر ال َحاِكِميَن( قَب ُل َما فَرَّ

َم  (80)سورة يوسف:  َمالُُهم  فاَل نُِقيُم لَُهم  يَو  )أُولَئَِك الَِّذيَن َكفَُروا بِآياِت َرب ِِهم  َوِلقَائِِه فََحبَِطت  أَع 

ناً( )سورة الكهف:  ُت بَِما لَم  تُِحط  بِِه َوجِ  (105ال ِقيَاَمِة َوز  ئ تَُك ِمن  َسبَأ  )فََمَكَث َغي َر بَِعيد  فَقَاَل أََحط 

( )سورة النمل:  ِ َوإِن  ُكن ُت لَِمَن  (22بِنَبَأ  يَِقين  ُت فِي َجن ِب ّللاَّ ط  َرتَى َعلَى َما فَرَّ )أَن  تَقُوَل نَف س  يَا َحس 

( )سورة التكوير:  (56السَّاِخِريَن( )سورة الزمر:   (11)َوإِذَا السََّماُء ُكِشَطت 

 

 تاليتينالطاء والتاء في كلمتين مت

ِ َمن  آَمَن بِِه َوتَب غُونََها ِعَوجاً َواذ ُكرُ  وا إِذ  )َول تَق عُُدوا بُِكل ِ ِصَراط  تُوِعُدوَن َوتَُصدُّوَن َعن  َسبِيِل ّللاَّ

 ......(86ُكن تُم  قَِليالً فََكثََّرُكم  َوان ُظُروا َكي َف َكاَن َعاقِبَةُ ال ُمف ِسِديَن( )سورة األعراف: 

 والكافالقاف 

ِ َمغ لُولَة  ُغلَّت  أَي ِديِهم  َولُِعنُوا بَِما قَالُوا بَل  يََداهُ َمب ُسوَطتَاِن يُنِفقُ   َكي َف يََشاُء َوقَالَِت ال يَُهوُد يَُد ّللاَّ

ب َِك ُطغ يَانًا َوُكف ًرا َوأَل قَي نَا بَي   ا أُنِزَل إِلَي َك ِمن رَّ ن ُهم مَّ ِم َولَيَِزيَدنَّ َكثِيًرا م ِ نَُهُم ال عََداَوةَ َوال بَغ َضاَء إِلَى يَو 

ُ لَ يُحِ  ِض فََساًدا َوّللاَّ َن فِي األَر  عَو  ُ َويَس  فَأََها ّللاَّ ِب أَط  قَُدوا نَاًرا ل ِل َحر  بُّ ال ُمف ِسِديَن ) ال ِقيَاَمِة ُكلََّما أَو 

 /المائدة (64
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ِض أَنَّى يَُكوُن لَ  ء  َعِليم  بَِديُع السََّماَواِت َواألَر  ء  َوُهَو بُِكل ِ َشي  هُ َولَد  َولَم  تَُكن لَّهُ َصاِحبَة  َوَخلََق ُكلَّ َشي 

 /األنعام (101) 

ء  َوِكيل  )  بُُدوهُ َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشي  ء  فَاع  ُ َربُُّكم  لَ إِلَهَ إِلَّ ُهَو َخاِلُق ُكل ِ َشي   /األنعام (102ذَِلُكُم ّللاَّ

ق  َكِريم  )  أُولَئَِك ُهمُ  ِمنُوَن َحقًّا لَُّهم  َدَرَجات  ِعنَد َرب ِِهم  َوَمغ ِفَرة  َوِرز   /األنفال (4ال ُمؤ 

ق  َكِريم  )  غ ِفَرة  َوِرز  ِمنُوَن َحقًّا لَُّهم مَّ  /األنفال (74ال ُمؤ 

فَُع دَ  ُ نَر  َمِلِك إِلَّ أَن يََشاَء ّللاَّ َق ُكل ِ ِذي ِعل م  َعِليم  ) َكاَن ِليَأ ُخذَ أََخاهُ فِي ِديِن ال  ن نََّشاُء َوفَو  َرَجات  مَّ

 /يوسف (76

ِلُكوَن ألَنفُِسهِ  ِليَاَء لَ يَم  ن ُدونِِه أَو  ُ قُل  أَفَاتََّخذ تُم م ِ ِض قُِل ّللاَّ بُّ السََّماَواِت َواألَر  ا قُل  َمن رَّ م  نَف عًا َولَ َضرًّ

َمى َوال بَ  تَِوي األَع  ِ ُشَرَكاَء َخلَقُوا َكَخل ِقِه قُل  َهل  يَس  تَِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَم  َجعَلُوا لِِلَّ ِصيُر أَم  َهل  تَس 

اُر )  ء  َوُهَو ال َواِحُد ال قَهَّ ُ َخاِلُق ُكل ِ َشي   /الرعد (16فَتََشابَهَ ال َخل ُق َعلَي ِهم  قُِل ّللاَّ

َمى إِنََّما يَتَذَكَُّر أُولُوا األَل بَاِب ) أَفََمن يَع لَُم أَنََّما أُنِزَل إِلَي َك مِ  ب َِك ال َحقُّ َكَمن  ُهَو أَع   /الرعد (19ن رَّ

لُُق أَفاَلَ تَذَكَُّروَن )  لُُق َكَمن لَّ يَخ   /النحل (17أَفََمن يَخ 

ق  َكِريم  )  غ ِفَرة  َوِرز  اِلَحاِت لَُهم مَّ  ج (/الح50فَالَِّذيَن َءاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِ َكاِرُهوَن )  ثَُرُهم  ِلل َحق  ِ َوأَك   بَل  َجاَءُهم بِال َحق 
 /المؤمنون (70أَم  يَقُولُوَن بِِه ِجنَّة 

ُءوَن مِ ال َخبِيثَاُت ِلل َخبِيثِيَن َوال َخبِيثُوَن ِلل َخبِيثَاِت َوالطَّي ِبَاُت ِللطَّي ِبِيَن َوالطَّي ِبُوَن ِللطَّي ِبَاِت أُو ا لَئَِك ُمبَرَّ مَّ

ق  َكِريم  )  غ ِفَرة  َوِرز   /النور (26يَقُولُوَن لَُهم مَّ

لَي ِن َومِ  ِشي َعلَى ِرج  ن يَم  نِِه َوِمن ُهم مَّ ِشي َعلَى بَط  ن يَم  اء  فَِمن ُهم مَّ ن مَّ ُ َخلََق ُكلَّ َدابَّة  م ِ ن َوّللاَّ ن ُهم مَّ

ُ َما يََشاُء إِ  لُُق ّللاَّ بَع  يَخ  ِشي َعلَى أَر  ء  قَِدير  ) يَم  َ َعلَى ُكل ِ َشي   /النور (45نَّ ّللاَّ

ُمل ِك َوَخلََق ُكلَّ  ِض َولَم  يَتَِّخذ  َولًَدا َولَم  يَُكن لَّهُ َشِريك  فِي ال  َرهُ  الَِّذي لَهُ ُمل ُك السََّماَواِت َواألَر  ء  فَقَدَّ َشي 

 /الفرقان (2تَق ِديًرا ) 

َحي نَا إِلَى ُموَسى أَِن اض   ِد ال عَِظيِم ) فَأَو  ق  َكالطَّو  َر فَانفَلََق فََكاَن ُكلُّ فِر   /الشعراء (63ِرب ب ِعََصاَك ال بَح 

ق  َكِريم  )  غ ِفَرة  َوِرز  اِلَحاِت أُولَئَِك لَُهم مَّ ِزَي الَِّذيَن َءاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  /سبأ (4ل ِيَج 

ء  َوُهَو َعلَى ُكل ِ  ُ َخاِلُق ُكل ِ َشي  ء  َوِكيل  ) ّللاَّ  /الزمر (62َشي 

فَُكوَن )  ء  لَّ إِلَهَ إِلَّ ُهَو فَأَنَّى تُؤ  ُ َربُُّكم  َخاِلُق ُكل ِ َشي   /غافر (62ذَِلُكُم ّللاَّ

ء  َوُهَو َخلَقَُكم   ُ الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشي  ة  َوإِلَي ِه  َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهم  ِلَم َشِهدتُّم  َعلَي نَا قَالُوا أَنَطقَنَا ّللاَّ َل َمرَّ أَوَّ

َجعُوَن )   /فصلت (21تُر 

ِ َكاِرُهوَن )  ثََرُكم  ِلل َحق  ِ َولَِكنَّ أَك   /الزخرف (78لَقَد  ِجئ نَاُكم بِال َحق 

ر  َحِكيم  )   /الدخان (4فِيَها يُف َرُق ُكلُّ أَم 

 الكاف والقاف

َماَء َوإِذ  قَاَل َربَُّك ِلل َمالَئَِكِة إِن ِي َجاِعل  فِ  ِفُك الد ِ عَُل فِيَها َمن يُف ِسُد فِيَها َويَس  ِض َخِليفَةً قَالُوا أَتَج  ي األَر 

لَُم َما لَ تَع لَُموَن )  ُس لََك قَاَل إِن ِي أَع  ِدَك َونُقَد ِ ُن نَُسب ُِح بَِحم   /البقرة  (30َونَح 

ء  َوقَالَتِ  ء  َوُهم  يَت لُوَن  َوقَالَِت ال يَُهوُد لَي َسِت النََّصاَرى َعلَى َشي  النََّصاَرى لَي َسِت ال يَُهوُد َعلَى َشي 

َم ال ِقيَاَمِة فِيمَ  ُكُم بَي نَُهم  يَو  ُ يَح  ِلِهم  فَالِلَّ َلُموَن ِمث َل قَو  تَِلفُوَن ) ال ِكتَاَب َكذَِلَك قَاَل الَِّذيَن لَ يَع  ا َكانُوا فِيِه يَخ 

 /البقرة  (113

ًرا فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ ُكن فَيَُكوُن )  بَِديُع السََّماَواتِ  ِض َوإِذَا قََضى أَم   /البقرة  (117َواألَر 

ُ أَو  تَأ تِينَا َءايَة  َكذَِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمن قَب ِلِهم لَ يَُكل ُِمنَا ّللاَّ ِلِهم  تََشابََهت   َوقَاَل الَِّذيَن لَ يَع لَُموَن لَو  ث َل قَو  م ِ

م  يُوقِنُوَن )  قُلُوبُُهم    /البقرة  (118قَد  بَيَّنَّا األَيَاِت ِلقَو 

ِجِد ال حَ  َر ال َمس  َهَك َشط  َضاَها فََول ِ َوج  يَنََّك قِب لَةً تَر  ِهَك فِي السََّماِء فَلَنَُول ِ َراِم َوَحي ُث َما قَد  نََرى تَقَلَُّب َوج 

َرهُ َوإِنَّ الَّ  َلُموَن أَنَّهُ ال َحقُّ ِمنُكنتُم  فََولُّوا ُوُجوَهُكم  َشط  ا  ِذيَن أُوتُوا ال ِكتَاَب لَيَع  ُ بِغَافِل  َعمَّ ب ِِهم  َوَما ّللاَّ رَّ

 /البقرة  (144يَع َملُوَن ) 
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َ َعلَى َما فِي قَل بِِه َوُهَو أَلَدُّ ال   ِهُد ّللاَّ ن يَا َويُش  لُهُ فِي ال َحيَاِة الدُّ ِخَصاِم ) َوِمَن النَّاِس َمن يُع ِجبَُك قَو 

 /البقرة  (204

َشيََّدة  َوإِن تُِصب ُهم  َحَسنَة  يَقُولُوا َهِذهِ  ُت َولَو  ُكنتُم  فِي بُُروج  مُّ ِرككُُّم ال َمو  ِ  أَي نََما تَُكونُوا يُد  ِمن  ِعنِد ّللاَّ

 ِ ن  ِعنِد ّللاَّ ِم لَ يََكاُدوَن يَف قَُهوَن  َوإِن تُِصب ُهم  َسي ِئَة  يَقُولُوا َهِذِه ِمن  ِعنِدَك قُل  ُكل  م ِ فََماِل َهُؤلَِء ال قَو 

 /النساء (78َحِديثًا ) 

ُ َعلَى ذَِلَك قَِديًرا )   /النساء (133إِن يََشأ  يُذ ِهب ُكم  أَيَُّها النَّاُس َويَأ ِت بِأََخِريَن َوَكاَن ّللاَّ

ِ ثََوابُ  ن يَا فَِعنَد ّللاَّ ن َكاَن يُِريُد ثََواَب الدُّ ُ َسِميعًا بَِصيًرا )  مَّ ن يَا َواألَِخَرِة َوَكاَن ّللاَّ  /النساء (134الدُّ

فُ  ت  فَلََها نِص  ا َهلََك لَي َس لَهُ َولَد  َولَهُ أُخ  ُرؤ  ُ يُف تِيُكم  فِي ال َكالَلَِة إِِن ام  تَف تُونََك قُِل ّللاَّ  َما تََرَك َوُهَو يَس 

َجالً َونَِساًء فَِللذََّكِر يَِرثَُها إِن لَّم  يَُكن لََّها َولَ  َوةً ر ِ ا تََرَك َوإِن َكانُوا إِخ  د  فَِإن َكانَتَا اث نَتَي ِن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ

ء  َعِليم   ُ بُِكل ِ َشي  ُ لَُكم  أَن تَِضلُّوا َوّللاَّ   /النساء (176)  ِمث ُل َحظ ِ األُنثَيَي ِن يُبَي ُِن ّللاَّ

بَانًا فَتُقُب َِل ِمن  أََحِدِهَما َولَم  يُتَقَبَّل  ِمَن األََخِر قَالَ  َوات ُل َعلَي ِهم   بَا قُر  ِ إِذ  قَرَّ  ألَق تُلَنََّك قَاَل نَبَأَ اب نَي  َءاَدَم بِال َحق 

ُ ِمَن ال ُمتَِّقيَن )   /المائدة (27إِنََّما يَتَقَبَُّل ّللاَّ

ُجَد إِذ  أَمَ  ن هُ َخلَق تَنِي ِمن نَّار  َوَخلَق تَهُ ِمن ِطين  ) قَاَل َما َمنَعََك أَلَّ تَس  تَُك قَاَل أَنَا َخي ر  م ِ  /األعراف (12ر 

ِض َويَذََرَك َوَءاِلَهتََك قَاَل سَ  َمهُ ِليُف ِسُدوا فِي األَر  َن أَتَذَُر ُموَسى َوقَو  َعو  ِم فِر  نُقَت ُِل َوقَاَل ال َمألُ ِمن قَو 

يِ  تَح  قَُهم  قَاِهُروَن )  أَب نَاَءُهم  َونَس   /األعراف (127نَِساَءُهم  َوإِنَّا فَو 

ِ أَِرنِي أَنُظر  إِلَي َك قَاَل لَن تََرانِي َولَِكِن انظُ  ا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب  ر  إِلَى ال َجبَِل َولَمَّ

َف تََرانِي فَلَمَّ  تَقَرَّ َمَكانَهُ فََسو  ا أَفَاَق قَاَل فَِإِن اس  ا تََجلَّى َربُّهُ ِلل َجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعقًا فَلَمَّ

ِمنِيَن )  ُل ال ُمؤ   /األعراف (143ُسب َحانََك تُب ُت إِلَي َك َوأَنَا أَوَّ

نَا إِلَي كَ  ن يَا َحَسنَةً َوفِي األَِخَرِة إِنَّا ُهد  تُب  لَنَا فِي َهِذِه الدُّ َمتِي  َواك  قَاَل َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمن  أََشاُء َوَرح 

ِمنُوَن ) َكاةَ َوالَِّذيَن ُهم بِأَيَاتِنَا يُؤ  تُوَن الزَّ تُبَُها ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُؤ  ء  فََسأَك  /األعراف 156 َوِسعَت  ُكلَّ َشي 

) 

ُ فِي َمنَاِمَك قَِليالً َولَو  أََراكَ  َ َسلََّم إِنَّهُ َعِليم  إِذ  يُِريَكُهُم ّللاَّ ِر َولَِكنَّ ّللاَّ تُم  فِي األَم  ُهم  َكثِيًرا لَّفَِشل تُم  َولَتَنَاَزع 

ُدوِر )   /األنفال (43بِذَاِت الصُّ

لُُهم بِأَف َواِههِ  ِ ذَِلَك قَو  ِ َوقَالَِت النََّصاَرى ال َمِسيُح اب ُن ّللاَّ َل َوقَالَِت ال يَُهوُد ُعَزي ر  اب ُن ّللاَّ م  يَُضاِهئُوَن قَو 

فَُكوَن )  ُ أَنَّى يُؤ   /التوبة (30الَِّذيَن َكفَُروا ِمن قَب ُل قَاتَلَُهُم ّللاَّ

ِ َجِميعًا ُهَو السَِّميُع ال عَِليُم )  ةَ لِِلَّ لُُهم  إِنَّ ال ِعزَّ ُزنَك قَو   /يونس (65َولَ يَح 

َسَن َوَراَوَدت هُ الَّتِي ُهَو فِي بَي تَِها َعن نَّف   ِ إِنَّهُ َرب ِي أَح  ِسِه َوَغلَّقَِت األَب َواَب َوقَالَت  َهي َت لََك قَاَل َمعَاذَ ّللاَّ

 /يوسف (23َمث َواَي إِنَّهُ لَ يُف ِلُح الظَّاِلُموَن ) 

نَا ُمت َرفِيَها فَفََسقُوا فِيَها فََحقَّ َعلَي َها ال   يَةً أََمر  ِلَك قَر  نَا أَن نُّه  ِميًرا ) َوإِذَا أََرد  نَاَها تَد  ر  ُل فََدمَّ قَو 

 /اإلسراء (16

ِ إِن تََرِن أَنَا أَقَلَّ ِمنَك َمالً  ةَ إِلَّ بِالِلَّ ُ لَ قُوَّ لَ إِذ  َدَخل َت َجنَّتََك قُل َت َما َشاَء ّللاَّ  /الكهف (39َوَولًَدا )  َولَو 

 /مريم (9َخلَق تَُك ِمن قَب ُل َولَم  تَُك َشي ئًا ) قَاَل َكذَِلَك قَاَل َربَُّك ُهَو َعلَيَّ َهي ِن  َوقَد  

ق ِض  ًرا مَّ نَّا َوَكاَن أَم  َمةً م ِ عَلَهُ َءايَةً ل ِلنَّاِس َوَرح   /مريم (21يًّا ) قَاَل َكذَِلِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهي ِن  َوِلنَج 

ِد َرب َِك قَ  بِر  َعلَى َما يَقُولُوَن َوَسب ِح  بَِحم  ِس َوقَب َل ُغُروبَِها َوِمن  َءانَاِءي الَّي ِل فََسب ِح  فَاص  ب َل ُطلُوعِ الشَّم 

َضى )  َراَف النََّهاِر لَعَلََّك تَر   /طه (130َوأَط 

عَل لََّك قُُصورً  تَِها األَن َهاُر َويَج  ِري ِمن تَح  ن ذَِلَك َجنَّات  تَج  ا ) تَبَاَرَك الَِّذي إِن َشاَء َجعََل لََك َخي ًرا م ِ

 /الفرقان (10

ًرا َوَكاَن   /الفرقان (54قَِديًرا )  َربُّكَ َوُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن ال َماِء بََشًرا فََجعَلَهُ نََسبًا َوِصه 

ِرفُوا َولَم  يَق تُُروا َوَكاَن بَي َن ذَِلَك قََواًما )   /الفرقان (67َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُوا لَم  يُس 

ا َجاَءت   ِلِميَن ) فَلَمَّ ُشِك قَالَت  َكأَنَّهُ ُهَو َوأُوتِينَا ال ِعل َم ِمن قَب ِلَها َوُكنَّا ُمس   /النمل (42قِيَل أََهَكذَا َعر 
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م  تُف تَنُوَن )  ِ بَل  أَنتُم  قَو  عََك قَاَل َطائُِرُكم  ِعنَد ّللاَّ نَا بَِك َوبَِمن مَّ  /النمل (47قَالُوا اطَّيَّر 

ُزنَك قَو   وَن َوَما يُع ِلنُوَن ) فاَلَ يَح   /يس (76لُُهم  إِنَّا نَع لَُم َما يُِسرُّ

عُ  ن هُ نَِسَي َما َكاَن يَد  لَهُ نِع َمةً م ِ وا إِلَي ِه ِمن قَب ُل َوإِذَا َمسَّ اإِلنَساَن ُضر  َدَعا َربَّهُ ُمنِيبًا إِلَي ِه ثُمَّ إِذَا َخوَّ

ِ أَنَداًدا ل ِيُِضلَّ َعن َحاِب النَّاِر )  َوَجعََل لِِلَّ  /الزمر (8َسبِيِلِه قُل  تََمتَّع  بُِكف ِرَك قَِليالً إِنََّك ِمن  أَص 

ا َجاَءُكم بِِه َحتَّى إِذَا َهلََك قُل   مَّ بَي ِنَاِت فََما ِزل تُم  فِي َشك   م ِ ُ َولَقَد  َجاَءُكم  يُوُسُف ِمن قَب ُل بِال  تُم  لَن يَب عََث ّللاَّ

تَاب  ) ِمن بَع ِدِه رَ  ر  ُ َمن  ُهَو ُمس ِرف  مُّ  /غافر (34ُسولً َكذَِلَك يُِضلُّ ّللاَّ

عِ لَ  َم ال َجم  لََها َوتُنِذَر يَو  َءانًا َعَربِيًّا ل ِتُنِذَر أُمَّ ال قَُرى َوَمن  َحو  َحي نَا إِلَي َك قُر   َري َب فِيِه فَِريق  فِي َوَكذَِلَك أَو 

 /الشورى (7ِعيِر ) ال َجنَِّة َوفَِريق  فِي السَّ 

اِكثُوَن )  ا يَاَماِلُك ِليَق ِض َعلَي نَا َربَُّك قَاَل إِنَُّكم مَّ  /الزخرف (77َونَاَدو 

تَُدوا بِِه فََسيَ  ا َسبَقُونَا إِلَي ِه َوإِذ  لَم  يَه   قُولُوَن َهذَا إِف ك  َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن َءاَمنُوا لَو  َكاَن َخي ًرا مَّ

 /األحقاف (11قَِديم  ) 

تَِمُع إِلَي َك َحتَّى إِذَا َخَرُجوا ِمن  ِعنِدَك قَالُوا ِللَِّذيَن أُوتُوا ال ِعل َم َماذَا قَاَل َءانِ  ن يَس  فًا أُولَئَِك الَِّذيَن َوِمن ُهم مَّ

َواَءُهم  )  ُ َعلَى قُلُوبِِهم  َواتَّبَعُوا أَه   /محمد (16َطبََع ّللاَّ

بِر   ِس َوقَب َل ال غُُروِب ) فَاص  ِد َرب َِك قَب َل ُطلُوعِ الشَّم   /ق (39َعلَى َما يَقُولُوَن َوَسب ِح  بَِحم 

 /الذاريات (30قَالُوا َكذَِلِك قَاَل َربُِّك إِنَّهُ ُهَو ال َحِكيُم ال عَِليُم ) 

وا إِلَي َها َوتََرُكوَك قَ  ًوا انفَضُّ ا تَِجاَرةً أَو  لَه  ُ َوإِذَا َرأَو  ِو َوِمَن الت َِجاَرِة َوّللاَّ َن اللَّه  ِ َخي ر  م ِ ائًِما قُل  َما ِعنَد ّللاَّ

اِزقِيَن )  /الجمعة (11 َخي ُر الرَّ

لً ثَِقيالً )   /المزمل (5إِنَّا َسنُل ِقي َعلَي َك قَو 

ر  )   /الفجر (5َهل  فِي ذَِلَك قََسم  ل ِِذي ِحج 
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