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 بسم الله الرحمن الرحيم

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

والثاني  ف حسب المصح. األول مرتب مع جذورها القرآن الكريملكلمات يحوي هذا الكتاب على جدولين 

يتضمن الجذور مرتبة حسب أعداد تكرارها. ويالحظ أن الكلمات التي ال جذر لها مثل الحروف وأسماء 

 األنبياء، اعتبرت نفسها جذورا.

 والله ولي التوفيق

 

 المؤلف         
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 كلمات القرآن الكريم مع جذورها وفق المصحف( 1)الجدول 

 
# # 

@ @ 

 سمى بِْسمِ 

 ءله اللَّهِ 

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 ِحيمِ رحم الرَّ 

@ @ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

ْحَمنِ   رحم الرَّ

ِحيمِ   رحم الرَّ

@ @ 

 ملك َماِلكِ 

 يوم يَْومِ 

ينِ   دين الد ِ

@ @ 

 ءيي إِيَّاكَ 

 عبد نَْعب د  

 ءيي َوإِيَّاكَ 

 عون نَْستَِعين  

@ @ 

 هدي اْهِدنَا

َراطَ   صرط الص ِ

ْستَِقيمَ   قوم اْلم 

@ @ 

 رط ِصَراطَ ص

 ءلل الَِّذينَ 

 نعم أَْنعَْمتَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 غير َغْيرِ 

 غضب اْلَمْغض وبِ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

ال ِينَ   ضلل الضَّ

# # 

@ @ 

 الم الم

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 كتب اْلِكتَاب  

 ال الَ 

 ريب َرْيبَ 

 في فِيهِ 

 هدي ه ًدى

تَِّقينَ   وقي ل ِْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ونَ ءمن ي ْؤِمن  

 غيب بِاْلغَْيبِ 

ونَ   قوم َوي ِقيم 

 صلو الصَّالَةَ 

ا  ما َوِممَّ

 رزق َرَزْقنَاه مْ 

 نفق ي نِفق ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ما بَِما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

 ءخر َوبِاألَِخَرةِ 

 هم ه مْ 

 يقن ي وقِن ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 على َعلَى

 هدي ه ًدى

ن  مـن م ِ

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ  ْفِلح   فلح اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 سوي َسَواء  

 على َعلَْيِهمْ 

 نذر َءأَنذَْرتَه مْ 

 ءم أَمْ 

 لم لَمْ 

 نذر ت نِذْره مْ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ختم َختَمَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 على َوَعلَى

 سمع َسْمِعِهمْ 

 على َوَعلَى

 بصر أَْبَصاِرِهمْ 

 غشو ِغَشاَوة  

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 من َمن

 قول يَق ول  

 ءمن َءاَمنَّا

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َوبِاْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 َوَماما 

 هم ه م

ْؤِمنِينَ   ءمن بِم 

@ @ 

 خدع ي َخاِدع ونَ 

 ءله اللَّهَ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ما َوَما

 خدع يَْخَدع ونَ 

 ءن إِالَّ 

 نفس أَنف َسه مْ 

 ما َوَما

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم

َرض    مرض مَّ

 زيد فََزاَده م  

 ءله اللَّه  

 مرض َمَرًضا

 مْ له َولَه  

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

 ما بَِما

 كون َكان وا

 كذب يَْكِذب ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 ال الَ 

 فسد ت ْفِسد وا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 
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 قول قَال وا

 ءن إِنََّما

 نحن نَْحن  

ونَ  ْصِلح   صلح م 

@ @ 

 ال أاَلَ 

مْ   ءن إِنَّه 

 هم ه م  

ْفِسد ونَ   فسد اْلم 

 نلكن َولَكِ 

 ال الَّ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 ءمن َءاِمن وا

 كما َكَما

 ءمن َءاَمنَ 

 نوس النَّاس  

 قول قَال وا

 ءمن أَن ْؤِمن  

 كما َكَما

 ءمن َءاَمنَ 

 سفه السُّفََهاء  

 ال أاَلَ 

مْ   ءن إِنَّه 

 هم ه م  

 سفه السُّفََهاء  

 لكن َولَِكن

 ال الَّ 

و  نَ علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 لقي لَق وا

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 قول قَال وا

 ءمن َءاَمنَّا

 ءذ َوإِذَا

 خلو َخلَْوا

 ءلى إِلَى

 شطن َشيَاِطينِِهمْ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 مع َمعَك مْ 

 ءن إِنََّما

 نحن نَْحن  

ْستَْهِزء ونَ   هزء م 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 هزء يَْستَْهِزئ  

 ب بِِهمْ 

دُّه مْ مد  د َويَم 

 في فِي

 طغو ط ْغيَانِِهمْ 

 عمه يَْعَمه ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

ا  شري اْشتََرو 

 ضلل الضَّالَلَةَ 

 هدي بِاْله َدى

 ما فََما

 ربح َربَِحت

 تجر ت َِجاَرت ه مْ 

 ما َوَما

 كون َكان وا

ْهتَِدينَ   هدي م 

@ @ 

 مثل َمثَل ه مْ 

 مثل َكَمثَلِ 

 ءلل الَِّذي

 وقد اْستَْوقَدَ 

 نور نَاًرا

ا  لم فَلَمَّ

 ضوء أََضاَءتْ 

 ما َما

 حول َحْولَه  

 ذهب ذََهبَ 

 ءله اللَّه  

 نور بِن وِرِهمْ 

 ترك َوتََرَكه مْ 

 في فِي

 ظلم ظ ل َمات  

 ال الَّ 

ونَ   بصر ي ْبِصر 

@ @ 

م    صمم ص 

 بكم ب ْكم  

 عمي ع ْمي  

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 ءو أَوْ 

 صوب َكَصي ِب  

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 في فِيهِ 

 ظلم ظ ل َمات  

 رعد َوَرْعد  

 برق َوبَْرق  

 جعل يَْجعَل ونَ 

مْ   صبع أََصابِعَه 

 في فِي

 ءذن َءاذَانِِهم

نَ   مـن م ِ

َواِعقِ   صعق الصَّ

 حذر َحذَرَ 

 موت اْلَمْوتِ 

 ءله َواللَّه  

ِحيط    حوط م 

 كفر بِاْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 د  كود يََكا

 برق اْلبَْرق  

 خطف يَْخَطف  

 بصر أَْبَصاَره مْ 

 كل ك لََّما

 ضوء أََضاءَ 

 له لَه م

َشْوا  مشي مَّ

 في فِيهِ 

 ءذ َوإِذَا

 ظلم أَْظلَمَ 

 على َعلَْيِهمْ 

وا  قوم قَام 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ذهب لَذََهبَ 

 سمع بَِسْمِعِهمْ 

 بصر َوأَْبَصاِرِهمْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 عبد اْعب د وا

 ربب َربَّك م  

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَك مْ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك مْ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م  

 ءرض األَْرضَ 

 َراًشافرش فِ 

 سمو َوالسََّماءَ 

 بني بِنَاءً 

 نزل َوأَنَزلَ 

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 خرج فَأَْخَرجَ 

 ب بِهِ 

 مـن ِمنَ 

 ثمر الثََّمَراتِ 

 رزق ِرْزقًا

 لك لَّك مْ 

 ال فاَلَ 

 جعل تَْجعَل وا
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 ءله ِللَّهِ 

 ندد أَنَداًدا

 ءنت َوأَنت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ءن َوإِن

 ت مْ كون ك ن

 في فِي

 ريب َرْيب  

ا مَّ  ما م ِ

ْلنَا  نزل نَزَّ

 على َعلَى

 عبد َعْبِدنَا

 ءتي فَأْت وا

 سور بِس وَرة  

ن  مـن م ِ

ثِْلهِ   مثل م ِ

 دعو َواْدع وا

 شهد ش َهَداَءك م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 ءن فَِإن

 لم لَّمْ 

 فعل تَْفعَل وا

 لن َولَن

 فعل تَْفعَل وا

 وقي فَاتَّق وا

 نور النَّارَ 

 ءلل الَّتِي

َها  وقد َوق ود 

 نوس النَّاس  

 حجر َواْلِحَجاَرة  

 عدد أ ِعدَّتْ 

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

@ @ 

رِ   بشر َوبَش ِ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ءن أَنَّ 

مْ   له لَه 

 جنن َجنَّات  

 ري تَْجِريج

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 كل ك لََّما

ِزق وا  رزق ر 

 مـن ِمْنَها

 مـن ِمن

 ثمر ثََمَرة  

ْزقًا  رزق ر ِ

 قول قَال وا

 هذا َهذَا

 ءلل الَِّذي

ِزْقنَا  رزق ر 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ءتي َوأ ت وا

 ب بِهِ 

تََشابًِها  شبه م 

مْ   له َولَه 

 في فِيَها

 اج  زوج أَْزوَ 

َرة   َطهَّ  طهر مُّ

 هم َوه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 حيي يَْستَْحيِ 

 ءن أَن

 ضرب يَْضِربَ 

 مثل َمثاَلً 

ا  ما مَّ

 بعض بَع وَضةً 

 ما فََما

 فوق فَْوقََها

ا  ءم فَأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

ونَ   علم فَيَْعلَم 

 ءن أَنَّه  

 َحقُّ حقق الْ 

 مـن ِمن

ب ِِهمْ   ربب رَّ

ا  ءم َوأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 قول فَيَق ول ونَ 

 ماذا َماذَا

 رود أََرادَ 

 ءله اللَّه  

 هذا بَِهذَا

 مثل َمثاَلً 

 ضلل ي ِضلُّ 

 ب بِهِ 

 كثر َكثِيًرا

 هدي َويَْهِدي

 ب بِهِ 

 كثر َكثِيًرا

 ما َوَما

 ضلل ي ِضلُّ 

 ب بِهِ 

 ءن إِالَّ 

 فَاِسِقينَ فسق الْ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 نقض يَنق ض ونَ 

 عهد َعْهدَ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 وثق ِميثَاقِهِ 

 قطع َويَْقَطع ونَ 

 ما َما

 ءمر أََمرَ 

 ءله اللَّه  

 ب بِهِ 

 ءن أَن

 وصل ي وَصلَ 

 فسد َوي ْفِسد ونَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   خسر اْلَخاِسر 

@ @ 

 كيف َكْيفَ 

ونَ   كفر تَْكف ر 

 ءله بِاللَّهِ 

 كون َوك نت مْ 

 موت أَْمَواتًا

 حيي فَأَْحيَاك مْ 

 ثم ث مَّ 

 موت ي ِميت ك مْ 

 ثم ث مَّ 

 حيي ي ْحيِيك مْ 

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 لك لَك م

ا  ما مَّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 يعًاجمع َجمِ 

 ثم ث مَّ 

 سوي اْستََوى

 ءلى إِلَى

 سمو السََّماءِ 

اه نَّ   سوي فََسوَّ

 سبع َسْبعَ 

 سمو َسَماَوات  

 هو َوه وَ 

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 
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 ربب َربُّكَ 

 ملك ِلْلَمالَئَِكةِ 

 ءن إِن ِي

 جعل َجاِعل  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 خلف َخِليفَةً 

 قَال وا قول

 جعل أَتَْجعَل  

 في فِيَها

 من َمن

 فسد ي ْفِسد  

 في فِيَها

 سفك َويَْسِفك  

َماءَ   دمم الد ِ

 نحن َونَْحن  

 سبح ن َسب ِح  

 حمد بَِحْمِدكَ 

 قدس َون قَد ِس  

 لك لَكَ 

 قول قَالَ 

 ءن إِن ِي

 علم أَْعلَم  

 ما َما

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 علم َوَعلَّمَ 

 ءدم َءاَدمَ 

 األَْسَماءَ  سمى

 كل ك لََّها

 ثم ث مَّ 

 عرض َعَرَضه مْ 

 على َعلَى

 ملك اْلَمالَئَِكةِ 

 قول فَقَالَ 

 نبء أَنبِئ ونِي

 سمى بِأَْسَماءِ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 سبح س ْبَحانَكَ 

 ال الَ 

 علم ِعْلمَ 

 لنا لَنَا

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 ْمتَنَاعلم َعلَّ 

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 علم اْلَعِليم  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءدم يَاَءاَدم  

 نبء أَنبِئْه م

 سمى بِأَْسَمائِِهمْ 

ا  لم فَلَمَّ

 نبء أَنبَأَه م

 سمى بِأَْسَمائِِهمْ 

 قول قَالَ 

 لم أَلَمْ 

 قول أَق ل

 لك لَّك مْ 

 ءن إِن ِي

 علم أَْعلَم  

 غيب َغْيبَ 

 اَواتِ سمو السَّمَ 

 ءرض َواألَْرِض 

 علم َوأَْعلَم  

 ما َما

 بدي ت ْبد ونَ 

 ما َوَما

 كون ك نت مْ 

ونَ   كتم تَْكت م 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول ق ْلنَا

 ملك ِلْلَمالَئَِكةِ 

د وا  سجد اْسج 

 ءدم ألََدمَ 

 سجد فََسَجد وا

 ءن إِالَّ 

 بلس إِْبِليسَ 

 ءبي أَبَى

 كبر َواْستَْكبَرَ 

 كون َوَكانَ 

 مـن ِمنَ 

 فر اْلَكافِِرينَ ك

@ @ 

 قول َوق ْلنَا

 ءدم يَاَءاَدم  

 سكن اْسك نْ 

 ءنت أَنتَ 

كَ   زوج َوَزْوج 

 جنن اْلَجنَّةَ 

 ءكل َوك الَ 

 مـن ِمْنَها

 رغد َرَغًدا

 حيث َحْيث  

 شيء ِشئْت َما

 ال َوالَ 

 قرب تَْقَربَا

 هذا َهِذهِ 

 شجر الشََّجَرةَ 

 كون فَتَك ونَا

 مـن ِمنَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

َما  زلل فَأََزلَّه 

 شطن الشَّْيَطان  

 عن َعْنَها

َما  خرج فَأَْخَرَجه 

ا  ما ِممَّ

 كون َكانَا

 في فِيهِ 

 قول َوق ْلنَا

 هبط اْهبِط وا

ك مْ   بعض بَْعض 

 بعض ِلبَْعض  

 عدو َعد و  

 لكم َولَك مْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

ْستَقَر    قرر م 

 متع َوَمتَاع  

 ءلى إِلَى

 حين ِحين  

@ @ 

 قي فَتَلَقَّىل

 ءدم َءاَدم  

 مـن ِمن

ب ِهِ   ربب رَّ

 كلم َكِلَمات  

 توب فَتَابَ 

 على َعلَْيهِ 

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

اب    توب التَّوَّ

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 قول ق ْلنَا

 هبط اْهبِط وا

 مـن ِمْنَها

 جمع َجِميعًا

ا  ءم فَِإمَّ

 ءتي يَأْتِيَنَّك م

ن ِي  مـن م ِ

 هدي ه ًدى

 من فََمن

 تَبِعَ  تبع

 هدي ه َدايَ 

 ال فاَلَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 كذب َوَكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 
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@ @ 

 بنو يَابَنِي

 َراِءيلَ إسرائيل إِسْ 

وا  ذكر اْذك ر 

 نعم نِْعَمتِيَ 

 ءلل الَّتِي

 نعم أَْنعَْمت  

 على َعلَْيك مْ 

 وفي َوأَْوف وا

 عهد بِعَْهِدي

 وفي أ وفِ 

 عهد بِعَْهِدك مْ 

 ءيي َوإِيَّايَ 

 رهب فَاْرَهب ونِ 

@ @ 

 ءمن َوَءاِمن وا

 ما بَِما

 نزل أَنَزْلت  

قًا َصد ِ  صدق م 

 لم ل َِما

 مع َمعَك مْ 

 ال َوالَ 

 كون تَك ون وا

لَ   ءول أَوَّ

 كفر َكافِر  

 ب بِهِ 

 ال َوالَ 

وا  شري تَْشتَر 

 ءيه بِأَيَاتِي

 ثمن ثََمنًا

 قلل قَِليالً 

 ءيي َوإِيَّايَ 

 وقي فَاتَّق ونِ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 لبس تَْلبِس وا

 حقق اْلَحقَّ 

 بطل بِاْلبَاِطلِ 

وا  كتم َوتَْكت م 

 حقق اْلَحقَّ 

 ءنت َوأَنت مْ 

 ونَ علم تَْعلَم  

@ @ 

وا  قوم َوأَقِيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوَءات وا

َكاةَ   زكو الزَّ

 ركع َواْرَكع وا

 مع َمعَ 

اِكِعينَ   ركع الرَّ

@ @ 

ونَ  ر   ءمر أَتَأْم 

 نوس النَّاسَ 

 برر بِاْلبِر ِ 

 نسي َوتَنَسْونَ 

 نفس أَنف َسك مْ 

 ءنت َوأَنت مْ 

 تلو تَتْل ونَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 ال أَفاَلَ 

 ل ونَ عقل تَْعقِ 

@ @ 

 عون َواْستَِعين وا

ْبرِ   صبر بِالصَّ

 صلو َوالصَّالَةِ 

 ءن َوإِنََّها

 كبر لََكبِيَرة  

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 خشع اْلَخاِشِعينَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ظنن يَظ نُّونَ 

 ءن أَنَّه م

الَق وا  لقي مُّ

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءن َوأَنَّه مْ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 رجع َراِجع ونَ 

@ @ 

 ابَنِيبنو يَ 

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

وا  ذكر اْذك ر 

 نعم نِْعَمتِيَ 

 ءلل الَّتِي

 نعم أَْنعَْمت  

 على َعلَْيك مْ 

 ءن َوأَن ِي

ْلت ك مْ   فضل فَضَّ

 على َعلَى

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 وقي َواتَّق وا

 يوم يَْوًما

 ال الَّ 

 جزي تَْجِزي

 نفس نَْفس  

 عن َعن

 نفس نَّْفس  

 شيء َشْيئًا

 الَ ال وَ 

 قبل ي ْقبَل  

 مـن ِمْنَها

 شفع َشفَاَعة  

 ال َوالَ 

 ءخذ ي ْؤَخذ  

 مـن ِمْنَها

 عدل َعْدل  

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

ونَ   نصر ي نَصر 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

ْينَاك م  نجو نَجَّ

نْ   مـن م ِ

 ءلي َءالِ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

ونَك مْ   سوم يَس وم 

 سوء س وءَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

ونَ   ذبح ي ذَب ِح 

 ْبنَاَءك مْ بنو أَ 

 حيي َويَْستَْحي ونَ 

 نسو نَِساَءك مْ 

 في َوفِي

 ذلك ذَِلك م

 بلو باَلَء  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 فرق فََرْقنَا

 ب بِك م  

 بحر اْلبَْحرَ 

 نجو فَأَنَجْينَاك مْ 

 غرق َوأَْغَرْقنَا

 ءلي َءالَ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ءنت َوأَنت مْ 

ونَ نظر تَنظ    ر 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 وعد َواَعْدنَا

وَسى  موسى م 

 ربع أَْربَِعينَ 

 ليل لَْيلَةً 

 ثم ث مَّ 

 ءخذ اتََّخْذت م  

 عجل اْلِعْجلَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

 ءنت َوأَنت مْ 

ونَ   ظلم َظاِلم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 عفو َعفَْونَا

 عن َعنك م

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ شكر تَ   ْشك ر 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 ءتي َءاتَْينَا

وَسى  موسى م 

 كتب اْلِكتَابَ 

 فرق َواْلف ْرقَانَ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

 هدي تَْهتَد ونَ 

@ @ 
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 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 

وَسى  موسى م 

 قوم ِلقَْوِمهِ 

 قوم يَاقَْومِ 

 ءن إِنَّك مْ 

 ظلم َظلَْمت مْ 

 نفس أَنف َسك م

 ءخذ بِات َِخاِذك م  

 لَ عجل اْلِعجْ 

 توب فَت وب وا

 ءلى إِلَى

 برء بَاِرئِك مْ 

 قتل فَاْقت ل وا

 نفس أَنف َسك مْ 

 ذلك ذَِلك مْ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 عند ِعندَ 

 برء بَاِرئِك مْ 

 توب فَتَابَ 

 على َعلَْيك مْ 

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

اب    توب التَّوَّ

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول ق ْلت مْ 

وَسى  موسى يَام 

 لن لَن

 ءمن نُّْؤِمنَ 

 لك لَكَ 

 حتى َحتَّى

 رءي نََرى

 ءله اللَّهَ 

 جهر َجْهَرةً 

 ءخذ فَأََخذَتْك م  

اِعقَة    صعق الصَّ

 ءنت َوأَنت مْ 

ونَ   نظر تَنظ ر 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 بعث بَعَثْنَاك م

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 موت َمْوتِك مْ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 اظلل َوَظلَّْلنَ 

 على َعلَْيك م  

 غمم اْلغََمامَ 

 نزل َوأَنَزْلنَا

 على َعلَْيك م  

 منن اْلَمنَّ 

 سلي َوالسَّْلَوى

 ءكل ك ل وا

 مـن ِمن

 طيب َطي ِبَاتِ 

 ما َما

 رزق َرَزْقنَاك مْ 

 ما َوَما

ونَا  ظلم َظلَم 

 لكن َولَِكن

 كون َكان وا

 نفس أَنف َسه مْ 

ونَ   ظلم يَْظِلم 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 اقول ق ْلنَ 

ل وا  دخل اْدخ 

 هذا َهِذهِ 

 قري اْلقَْريَةَ 

 ءكل فَك ل وا

 مـن ِمْنَها

 حيث َحْيث  

 شيء ِشئْت مْ 

 رغد َرَغًدا

ل وا  دخل َواْدخ 

 بوب اْلبَابَ 

ًدا  سجد س جَّ

 قول َوق ول وا

 حطط ِحطَّة  

 غفر نَّْغِفرْ 

 لك لَك مْ 

 خطء َخَطايَاك مْ 

 زيد َوَسنَِزيد  

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 فَبَدَّلَ  بدل

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 قول قَْوالً 

 غير َغْيرَ 

 ءلل الَِّذي

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 نزل فَأَنَزْلنَا

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 رجز ِرْجًزا

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 فسق يَْفس ق ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذِ 

 سقي اْستَْسقَى

 وَسىموسى م  

 قوم ِلقَْوِمهِ 

 قول فَق ْلنَا

 ضرب اْضِرب

 عصو ب ِعََصاكَ 

 حجر اْلَحَجرَ 

 فجر فَانفََجَرتْ 

 مـن ِمْنه  

 ثني اثْنَتَا

 عشر َعْشَرةَ 

 عين َعْينًا

 قد قَدْ 

 علم َعِلمَ 

 كل ك لُّ 

 نسو أ نَاس  

ْشَربَه مْ   شرب مَّ

 ءكل ك ل وا

 شرب َواْشَرب وا

 مـن ِمن

ْزقِ   رزق ر ِ

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 عثو تَْعثَْوا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

ْفِسِدينَ   فسد م 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول ق ْلت مْ 

وَسى  موسى يَام 

 لن لَن

 صبر نَّْصبِرَ 

 على َعلَى

 طعم َطعَام  

 وحد َواِحد  

 دعو فَاْدع  

 لنا لَنَا

 ربب َربَّكَ 

 خرج ي ْخِرجْ 

 لنا لَنَا

ا  ما ِممَّ

 نبت ت نبِت  

 ءرض األَْرض  

 نمـن مِ 

 بقل بَْقِلَها

 قثء َوقِثَّائَِها

 فوم َوف وِمَها

 عدس َوَعَدِسَها

 بصل َوبََصِلَها

 قول قَالَ 

 بدل أَتَْستَْبِدل ونَ 

 ءلل الَِّذي

 هو ه وَ 

 دنو أَْدنَى

 ءلل بِالَِّذي

 هو ه وَ 

 خير َخْير  

 هبط اْهبِط وا

 مصر ِمْصًرا

 ءن فَِإنَّ 

 لك لَك م
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ا  ما مَّ

 سءل َسأَْلت مْ 

رِ   بَتْ ضرب َوض 

 على َعلَْيِهم  

لَّة    ذلل الذ ِ

 سكن َواْلَمْسَكنَة  

 بوء َوبَاء و

 غضب بِغََضب  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 كون َكان وا

ونَ   كفر يَْكف ر 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 قتل َويَْقت ل ونَ 

 نبء النَّبِي ِنَ 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ما بَِما

 عصي َعَصوا

َكان وا  كون وَّ

 عدو يَْعتَد ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هدي َهاد وا

 نصر َوالنََّصاَرى

ابِئِينَ   صبء َوالصَّ

 من َمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 عمل َوَعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

 مْ له فَلَه  

ه مْ   ءجر أَْجر 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ال َوالَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 ءخذ أََخْذنَا

 وثق ِميثَاقَك مْ 

 رفع َوَرفَْعنَا

 فوق فَْوقَك م  

 طور الطُّورَ 

ذ وا  ءخذ خ 

 ما َما

 ءتي َءاتَْينَاك م

ة    قوي بِق وَّ

واذكر َوا  ْذك ر 

 ما َما

 في فِيهِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ولي تََولَّْيت م

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 لو فَلَْوالَ 

 فضل فَْضل  

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 رحم َوَرْحَمت ه  

 كون لَك نت م

نَ   مـن م ِ

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 علم َعِلْمت م  

 ءلل الَِّذينَ 

 عدو اْعتََدْوا

 مـن ِمنك مْ 

 في فِي

 سبت السَّْبتِ 

 قول فَق ْلنَا

مْ   له لَه 

 كون ك ون وا

 قرد قَِرَدةً 

 خسء َخاِسئِينَ 

@ @ 

 جعل فََجعَْلنَاَها

 نكل نََكاالً 

 لم ل َِما

 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيَها

 ما َوَما

 خلف َخْلفََها

 وعظ َوَمْوِعَظةً 

تَِّقينَ   وقي ل ِْلم 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 

وَسى  موسى م 

 قوم ِلقَْوِمهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

ك مْ  ر   ءمر يَأْم 

 ءن أَن

وا  ذبح تَْذبَح 

 بقر بَقََرةً 

 قول قَال وا

َِّخذ نَا  ءخذ أَتَت

ًوا  هزء ه ز 

 قول قَالَ 

 عوذ أَع وذ  

 ءله بِاللَّهِ 

 ءن أَنْ 

 كون أَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

 جهل اْلَجاِهِلينَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 دعو اْدع  

 لنا لَنَا

 ربب َربَّكَ 

 بين ي بَي ِن

 لنا لَّنَا

 ما َما

 هي ِهيَ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّه  

 قول يَق ول  

 ءن إِنََّها

 بقر بَقََرة  

 ال الَّ 

 فرض فَاِرض  

 ال َوالَ 

 بكر بِْكر  

 عون َعَوان  

 بين بَْينَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 فعل فَاْفعَل وا

 ما َما

ونَ   ءمر ت ْؤَمر 

 @@ 

 قول قَال وا

 دعو اْدع  

 لنا لَنَا

 ربب َربَّكَ 

 بين ي بَي ِن

 لنا لَّنَا

 ما َما

 لون لَْون َها

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّه  

 قول يَق ول  

 ءن إِنََّها

 بقر بَقََرة  

 صفر َصْفَراء  

 فقع فَاقِع  

 لون لَّْون َها

 سرر تَس رُّ 

 نظر النَّاِظِرينَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 دعو اْدع  

 لنا لَنَا

 ربب َربَّكَ 
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 بين ي بَي ِن

 لنا لَّنَا

 ما َما

 هي ِهيَ 

 ءن إِنَّ 

 بقر اْلبَقَرَ 

 شبه تََشابَهَ 

 على َعلَْينَا

 ءن َوإِنَّا

 ءن إِن

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

ْهتَد ونَ   هدي لَم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّه  

 قول يَق ول  

 ءن إِنََّها

 بقر بَقََرة  

 ال الَّ 

 ذلل ذَل ول  

 ثير ت ثِير  

 رض األَْرضَ ء

 ال َوالَ 

 سقي تَْسِقي

 حرث اْلَحْرثَ 

َسلََّمة    سلم م 

 ال الَّ 

 وشي ِشيَةَ 

 في فِيَها

 قول قَال وا

 ءين األَنَ 

 جيء ِجئْتَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

وَها  ذبح فَذَبَح 

 ما َوَما

 كود َكاد وا

 فعل يَْفعَل ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قتل قَتَْلت مْ 

 نفس نَْفًسا

 درء فَادَّاَرْءت مْ 

 في فِيَها

 ءله َواللَّه  

ْخِرج    خرج م 

ا  ما مَّ

 كون ك نت مْ 

ونَ   كتم تَْكت م 

@ @ 

 قول فَق ْلنَا

 ضرب اْضِرب وه  

 بعض بِبَْعِضَها

 ذلك َكذَِلكَ 

 حيي ي ْحيِ 

 ءله اللَّه  

 موت اْلَمْوتَى

 رءي َوي ِريك مْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 تْ قسو قَسَ 

 قلب ق ل وب ك م

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 هي فَِهيَ 

 حجر َكاْلِحَجاَرةِ 

 ءو أَوْ 

 شدد أََشدُّ 

 قسو قَْسَوةً 

 ءن َوإِنَّ 

 مـن ِمنَ 

 حجر اْلِحَجاَرةِ 

 لم لََما

ر    فجر يَتَفَجَّ

 مـن ِمْنه  

 نهر األَْنَهار  

 ءن َوإِنَّ 

 مـن ِمْنَها

 لم لََما

 شقق يَشَّقَّق  

ج  خرج فَيَ   ْخر 

 مـن ِمْنه  

 موه اْلَماء  

 ءن َوإِنَّ 

 مـن ِمْنَها

 لم لََما

 هبط يَْهبِط  

 مـن ِمنْ 

 خشي َخْشيَةِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 ءله اللَّه  

 غفل بِغَافِل  

ا  عن َعمَّ

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 طمع أَفَتَْطَمع ونَ 

 ءن أَن

 ءمن ي ْؤِمن وا

 لك لَك مْ 

 قد َوقَدْ 

 كون َكانَ 

 ق  فرق فَِري

ْنه مْ   مـن م ِ

 سمع يَْسَمع ونَ 

 كلم َكالَمَ 

 ءله اللَّهِ 

 ثم ث مَّ 

ف ونَه    حرف ي َحر ِ

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 عقل َعقَل وه  

 هم َوه مْ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 لقي لَق وا

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 قول قَال وا

 ءمن َءاَمنَّا

 ءذ َوإِذَا

 خلو َخالَ 

ه مْ بعض   بَْعض 

 ءلى إِلَى

 بعض بَْعض  

 قول قَال وا

ث ونَه م  حدث أَت َحد ِ

 ما بَِما

 فتح فَتَحَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيك مْ 

وك م  حجج ِلي َحاجُّ

 ب بِهِ 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِك مْ 

 ال أَفاَلَ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 م  علم يَْعلَ 

 ما َما

ونَ   سرر ي ِسرُّ

 ما َوَما

 علن ي ْعِلن ونَ 

@ @ 

 مـن َوِمْنه مْ 

يُّونَ   ءمم أ م ِ

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 كتب اْلِكتَابَ 

 ءن إِالَّ 

 مني أََمانِيَّ 

 ءن َوإِنْ 

 هم ه مْ 

 ءن إِالَّ 

 ظنن يَظ نُّونَ 

@ @ 

 ويل فََوْيل  

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 كتب يَْكت ب ونَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 دي بِأَْيِديِهمْ ي
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 ثم ث مَّ 

 قول يَق ول ونَ 

 هذا َهذَا

 مـن ِمنْ 

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

وا  شري ِليَْشتَر 

 ب بِهِ 

 ثمن ثََمنًا

 قلل قَِليالً 

 ويل فََوْيل  

 له لَّه م

ا مَّ  ما م ِ

 كتب َكتَبَتْ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 ويل َوَوْيل  

 له لَّه م

ا مَّ  ما م ِ

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

 ال واقول َوقَ 

 لن لَن

 مسس تََمسَّنَا

 نور النَّار  

 ءن إِالَّ 

 يوم أَيَّاًما

ْعد وَدةً   عدد مَّ

 قول ق لْ 

ََّخْذت مْ   ءخذ أَت

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 عهد َعْهًدا

 لن فَلَن

 خلف ي ْخِلفَ 

 ءله اللَّه  

 عهد َعْهَده  

 ءم أَمْ 

 قول تَق ول ونَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

ونَ علم تَعْ   لَم 

@ @ 

 بلو بَلَى

 من َمن

 كسب َكَسبَ 

 سوء َسي ِئَةً 

 حوط َوأََحاَطتْ 

 ب بِهِ 

 خطء َخِطيئَت ه  

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ْصَحاب  صحب أَ 

 جنن اْلَجنَّةِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 ءخذ أََخْذنَا

 وثق ِميثَاقَ 

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 ال الَ 

 عبد تَْعب د ونَ 

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ولد َوبِاْلَواِلَدْينِ 

 حسن إِْحَسانًا

 ذو َوِذي

 قرب اْلق ْربَى

 يتم َواْليَتَاَمى

 ن َواْلَمَساِكينِ سك

 قول َوق ول وا

 نوس ِللنَّاِس 

ْسنًا  حسن ح 

وا  قوم َوأَقِيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوَءات وا

َكاةَ   زكو الزَّ

 ثم ث مَّ 

 ولي تََولَّْيت مْ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

نك مْ   مـن م ِ

 ءنت َوأَنت م

ْعِرض ونَ   عرض مُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 ءخذ أََخْذنَا

 وثق ِميثَاقَك مْ 

 ال الَ 

 سفك تَْسِفك ونَ 

 دمم ِدَماَءك مْ 

 ال َوالَ 

ونَ   خرج ت ْخِرج 

 نفس أَنف َسك م

ن  مـن م ِ

 دور ِديَاِرك مْ 

 ثم ث مَّ 

 قرر أَْقَرْرت مْ 

 ءنت َوأَنت مْ 

 شهد تَْشَهد ونَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءنت أَنت مْ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 قتل تَْقت ل ونَ 

 نفس أَنف َسك مْ 

ونَ   خرج َوت ْخِرج 

 يقًافرق فَرِ 

نك م  مـن م ِ

ن  مـن م ِ

 دور ِديَاِرِهمْ 

ونَ   ظهر تََظاَهر 

 على َعلَْيِهم

 ءثم بِاإِلثْمِ 

 عدو َواْلع ْدَوانِ 

 ءن َوإِن

 ءتي يَأْت وك مْ 

 ءسر أ َساَرى

 فدي ت فَاد وه مْ 

 هو َوه وَ 

م   َحرَّ  حرم م 

 على َعلَْيك مْ 

ه مْ   خرج إِْخَراج 

 ءمن أَفَت ْؤِمن ونَ 

 بعض بِبَْعِض 

 اْلِكتَابِ  كتب

ونَ   كفر َوتَْكف ر 

 بعض بِبَْعض  

 ما فََما

 جزي َجَزاء  

 من َمن

 فعل يَْفعَل  

 ذلك ذَِلكَ 

 مـن ِمنك مْ 

 ءن إِالَّ 

 خزي ِخْزي  

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 يوم َويَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ردد ي َردُّونَ 

 ءلى إِلَى

 شدد أََشد ِ 

 عذب اْلعَذَابِ 

 ما َوَما

 ءله اللَّه  

 غفل بِغَافِل  

ا  عن َعمَّ

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

ا  شري اْشتََرو 

 حيي اْلَحيَاةَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 ال فاَلَ 
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 خفف ي َخفَّف  

م    عن َعْنه 

 عذب اْلعَذَاب  

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

ونَ   نصر ي نَصر 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 اءتي َءاتَْينَ 

وَسى  موسى م 

 كتب اْلِكتَابَ 

 قفو َوقَفَّْينَا

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

س لِ   رسل بِالرُّ

 ءتي َوَءاتَْينَا

 عيسى ِعيَسى

 بنو اْبنَ 

 مريم َمْريَمَ 

 بين اْلبَي ِنَاتِ 

 ءيد َوأَيَّْدنَاه  

وحِ   روح بِر 

 قدس اْلق د ِس 

 كل أَفَك لََّما

 جيء َجاَءك مْ 

 رسل َرس ول  

 ما بَِما

 ال الَ 

 هوي تَْهَوى

 نفس أَنف س ك م  

 كبر اْستَْكبَْرت مْ 

 فرق فَفَِريقًا

 كذب َكذَّْبت مْ 

 فرق َوفَِريقًا

 قتل تَْقت ل ونَ 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 قلب ق ل وب نَا

 غلف غ ْلف  

 بل بَل

م    لعن لَّعَنَه 

 ءله اللَّه  

 كفر بِك ْفِرِهمْ 

 قلل فَقَِليالً 

ا  ما مَّ

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

الم وَ   لَمَّ

 جيء َجاَءه مْ 

 كتب ِكتَاب  

نْ   مـن م ِ

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

ق   َصد ِ  صدق م 

 لم ل َِما

 مع َمعَه مْ 

 كون َوَكان وا

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

ونَ   فتح يَْستَْفتِح 

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءه م

ا  ما مَّ

 عرف َعَرف وا

وا  كفر َكفَر 

 ب بِهِ 

 لعن فَلَْعنَة  

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَى

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 بءس بِئَْسَما

 شري اْشتََرْوا

 ب بِهِ 

 نفس أَنف َسه مْ 

 ءن أَن

وا  كفر يَْكف ر 

 ما بَِما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 بغي بَْغيًا

 ءن أَن

لَ   نزل ي نَز ِ

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 على َعلَى

 من َمن

 َشاء  شيء يَ 

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 بوء فَبَاء و

 غضب بِغََضب  

 على َعلَى

 غضب َغَضب  

 كفر َوِلْلَكافِِرينَ 

 عذب َعذَاب  

ِهين    هون مُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 ءمن َءاِمن وا

 ما بَِما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 قول قَال وا

 ءمن ن ْؤِمن  

 ما بَِما

 نزل أ نِزلَ 

 لَْينَاعلى عَ 

ونَ   كفر َويَْكف ر 

 ما بَِما

 وري َوَراَءه  

 هو َوه وَ 

 حقق اْلَحقُّ 

قًا َصد ِ  صدق م 

 لم ل َِما

 مع َمعَه مْ 

 قول ق لْ 

 لم فَِلمَ 

 قتل تَْقت ل ونَ 

 نبء أَنبِيَاءَ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 جيء َجاَءك م

وَسىمو  سى مُّ

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 ثم ث مَّ 

 ءخذ اتََّخْذت م  

 عجل اْلِعْجلَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

 ءنت َوأَنت مْ 

ونَ   ظلم َظاِلم 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 ءخذ أََخْذنَا

 وثق ِميثَاقَك مْ 

 رفع َوَرفَْعنَا

 فوق فَْوقَك م  

 طور الطُّورَ 

ذ وا  ءخذ خ 

 ما َما

 ءتي َءاتَْينَاك م

 ة  قوي بِق وَّ 

 سمع َواْسَمع وا

 قول قَال وا

 سمع َسِمْعنَا

 عصي َوَعَصْينَا

 شرب َوأ ْشِرب وا

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم  

 عجل اْلِعْجلَ 

 كفر بِك ْفِرِهمْ 

 قول ق لْ 

 بءس بِئَْسَما

ك م ر   ءمر يَأْم 

 ب بِهِ 

 ءمن إِيَمان ك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ
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@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِن

 انَتْ كون كَ 

 لك لَك م  

 دور الدَّار  

 ءخر األَِخَرة  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 خلص َخاِلَصةً 

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 نوس النَّاِس 

ا  مني فَتََمنَّو 

 موت اْلَمْوتَ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 لن َولَن

 مني يَتََمنَّْوه  

 ءبد أَبًَدا

 ما بَِما

 قدم قَدََّمتْ 

 مْ يدي أَْيِديهِ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 ظلم بِالظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 وجد َولَتَِجَدنَّه مْ 

 حرص أَْحَرصَ 

 نوس النَّاِس 

 على َعلَى

 حيي َحيَاة  

 مـن َوِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 شرك أَْشَرك وا

 ودد يََودُّ 

 وحد أََحد ه مْ 

 لو لَوْ 

ر    عمر ي عَمَّ

 ءلف أَْلفَ 

 سنه َسنَة  

 ما َوَما

 هو ه وَ 

َزْحِزِحهِ  زحزح  بِم 

 مـن ِمنَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

 ءن أَن

رَ   عمر ي عَمَّ

 ءله َواللَّه  

 بصر بَِصير  

 ما بَِما

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 من َمن

 كون َكانَ 

ا  عدو َعد وًّ

 جبريل ل ِِجْبِريلَ 

 ءن فَِإنَّه  

لَه    نزل نَزَّ

 على َعلَى

 قلب قَْلبِكَ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

قًاصدق م صَ   د ِ

 لم ل َِما

 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيهِ 

 هدي َوه ًدى

 بشر َوب ْشَرى

ْؤِمنِينَ   ءمن ِلْلم 

@ @ 

 من َمن

 كون َكانَ 

ا  عدو َعد وًّ

 ءله ل ِلَّهِ 

 ملك َوَمالَئَِكتِهِ 

س ِلهِ   رسل َور 

 جبريل َوِجْبِريلَ 

 كيل َوِميَكالَ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عدو َعد و  

 كفر ل ِْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 نزل أَنَزْلنَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 ءيه َءايَات  

 بين بَي ِنَات  

 ما َوَما

 كفر يَْكف ر  

 ب بَِها

 ءن إِالَّ 

 فسق اْلفَاِسق ونَ 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 كل ك لََّما

 عهد َعاَهد وا

 عهد َعْهًدا

 نبذ نَّبَذَه  

 فرق فَِريق  

ْنه م  مـن م ِ

 بل بَلْ 

ه مْ   كثر أَْكثَر 

 ال الَ 

 ي ْؤِمن ونَ  ءمن

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 جيء َجاَءه مْ 

 رسل َرس ول  

نْ   مـن م ِ

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

ق   َصد ِ  صدق م 

 لم ل َِما

 مع َمعَه مْ 

 نبذ نَبَذَ 

 فرق فَِريق  

نَ   مـن م ِ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 كتب ِكتَابَ 

 ءله اللَّهِ 

 وري َوَراءَ 

 ظهر ظ ه وِرِهمْ 

 َ  نَّه مْ كأن َكأ

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 تبع َواتَّبَع وا

 ما َما

 تلو تَتْل وا

 شطن الشَّيَاِطين  

 على َعلَى

ْلكِ   ملك م 

 سليمان س لَْيَمانَ 

 ما َوَما

 كفر َكفَرَ 

 سليمان س لَْيَمان  

 لكن َولَِكنَّ 

 شطن الشَّيَاِطينَ 

وا  كفر َكفَر 

ونَ   علم ي عَل ِم 

 نوس النَّاسَ 

حْ   رَ سحر الس ِ

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 على َعلَى

 ملك اْلَملََكْينِ 

 بابل بِبَابِلَ 

وتَ   هاروت َهار 

وتَ   ماروت َوَمار 

 ما َوَما

 علم ي عَل َِمانِ 

 مـن ِمنْ 

 وحد أََحد  

 حتى َحتَّى

 قول يَق والَ 

 ءن إِنََّما

 نحن نَْحن  

 فتن فِتْنَة  

 ال فاَلَ 

 كفر تَْكف رْ 

ونَ   علم فَيَتَعَلَّم 

َمامـن ِمنْ   ه 

 ما َما

ق ونَ   فرق ي فَر ِ

 ب بِهِ 
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 بين بَْينَ 

 مرء اْلَمْرءِ 

 زوج َوَزْوِجهِ 

 ما َوَما

 هم ه م

ينَ   ضرر بَِضار ِ

 ب بِهِ 

 مـن ِمنْ 

 وحد أََحد  

 ءن إِالَّ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

ونَ   علم َويَتَعَلَّم 

 ما َما

ه مْ  رُّ  ضرر يَض 

 ال َوالَ 

 نفع يَنفَع ه مْ 

 قد َولَقَدْ 

واعلم   َعِلم 

 من لََمنِ 

 شري اْشتََراه  

 ما َما

 له لَه  

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 مـن ِمنْ 

 خلق َخالَق  

 بءس َولَبِئْسَ 

 ما َما

 شري َشَرْوا

 ب بِهِ 

 نفس أَنف َسه مْ 

 لو لَوْ 

 كون َكان وا

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 لو َولَوْ 

مْ   ءن أَنَّه 

 ءمن َءاَمن وا

 وقي َواتَّقَْوا

 ثوب لََمث وبَة  

نْ   مـن م ِ

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

 خير َخْير  

 لو لَّوْ 

 كون َكان وا

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 قول تَق ول وا

 رعي َراِعنَا

 قول َوق ول وا

 نظر انظ ْرنَا

 سمع َواْسَمع وا

 كفر َوِلْلَكافِِرينَ 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ما َما

 ودد يََودُّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمنْ 

 ءهل أَْهلِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 ال َوالَ 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

 ءن أَن

لَ   نزل ي نَزَّ

 على َعلَْيك م

نْ   مـن م ِ

 خير َخْير  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 ءله َواللَّه  

 خصص يَْختَصُّ 

 رحم بَِرْحَمتِهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ه َواللَّه  ءل

 ذو ذ و

 فضل اْلفَْضلِ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 ما َما

 نسخ نَنَسخْ 

 مـن ِمنْ 

 ءيه َءايَة  

 ءو أَوْ 

 نسي ن نِسَها

 ءتي نَأْتِ 

 خير بَِخْير  

ْنَها  مـن م ِ

 ءو أَوْ 

 مثل ِمثِْلَها

 لم أَلَمْ 

 علم تَْعلَمْ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 علم تَْعلَمْ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 له لَه  

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 ولي َوِلي   

 ال َوالَ 

 نصر نَِصير  

@ @ 

 ءم أَمْ 

 رود ت ِريد ونَ 

 ءن أَن

 سءل تَْسئَل وا

 رسل َرس ولَك مْ 

 كما َكَما

 سءل س ئِلَ 

وَسى  موسى م 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 من َوَمن

 بدل يَتَبَدَّلِ 

 كفر اْلك ْفرَ 

 ءمن بِاإِليَمانِ 

 قد فَقَدْ 

 ضلل َضلَّ 

 سوي َسَواءَ 

 سبل السَّبِيلِ 

@ @ 

 ودد َودَّ 

 كثر َكثِير  

نْ   مـن م ِ

 ءهل أَْهلِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 لو لَوْ 

دُّونَك م  ردد يَر 

ن  مـن م ِ

 بَْعدِ  بعد

 ءمن إِيَمانِك مْ 

 كفر ك فَّاًرا

 حسد َحَسًدا

نْ   مـن م ِ

 عند ِعندِ 

 نفس أَنف ِسِهم

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 بين تَبَيَّنَ 

م    له لَه 

 حقق اْلَحقُّ 

 عفو فَاْعف وا

وا  صفح َواْصفَح 

 حتى َحتَّى

 ءتي يَأْتِيَ 

 ءله اللَّه  

 ءمر بِأَْمِرهِ 
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 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 َعلَىعلى 

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

وا  قوم َوأَقِيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوَءات وا

َكاةَ   زكو الزَّ

 ما َوَما

وا م   قدم ت قَد ِ

 نفس ألَنف ِسك م

نْ   مـن م ِ

 خير َخْير  

 وجد تَِجد وه  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 قول َوقَال وا

 لن لَن

لَ   دخل يَْدخ 

 جنن اْلَجنَّةَ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 كون َكانَ 

 هود ه وًدا

 ءو أَوْ 

 نصر نََصاَرى

 تلك تِْلكَ 

 مني أََمانِيُّه مْ 

 قول ق لْ 

 هيت َهات وا

 برهن ب ْرَهانَك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 بلو بَلَى

 من َمنْ 

 سلم أَْسلَمَ 

 َوْجَهه   وجه

 ءله ِللَّهِ 

 هو َوه وَ 

ْحِسن    حسن م 

 له فَلَه  

ه    ءجر أَْجر 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِهِ 

 ال َوالَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

 قول َوقَالَتِ 

 هود اْليَه ود  

 ليس لَْيَستِ 

 نصر النََّصاَرى

 على َعلَى

 شيء َشْيء  

 قول َوقَالَتِ 

 صر النََّصاَرىن

 ليس لَْيَستِ 

 هود اْليَه ود  

 على َعلَى

 شيء َشْيء  

 هم َوه مْ 

 تلو يَتْل ونَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 مثل ِمثْلَ 

 قول قَْوِلِهمْ 

 ءله فَاللَّه  

 حكم يَْحك م  

 بين بَْينَه مْ 

 يوم يَْومَ 

 ةِ قوم اْلِقيَامَ 

 في فِيَما

 كون َكان وا

 في فِيهِ 

 خلف يَْختَِلف ونَ 

@ @ 

 من َوَمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

 مـن ِممَّن

نَعَ   منع مَّ

 سجد َمَساِجدَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن أَن

 ذكر ي ْذَكرَ 

 في فِيَها

ه    سمى اْسم 

 سعي َوَسعَى

 في فِي

 خرب َخَرابَِها

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ما َما

 كون َكانَ 

مْ   له لَه 

 ءن أَن

ل وَهادخل   يَْدخ 

 ءن إِالَّ 

 خوف َخائِِفينَ 

مْ   له لَه 

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 خزي ِخْزي  

مْ   له َولَه 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

 شرق اْلَمْشِرق  

 غرب َواْلَمْغِرب  

 ءين فَأَْينََما

 ولي ت َولُّوا

 ثم فَثَمَّ 

 وجه َوْجه  

 ءله اللَّهِ 

 ن إِنَّ ء

 ءله اللَّهَ 

 وسع َواِسع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ءخذ اتََّخذَ 

 ءله اللَّه  

 ولد َولًَدا

 سبح س ْبَحانَه  

 بل بَل

 له لَّه  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 كل ك ل  

 له لَّه  

 قنت قَانِت ونَ 

@ @ 

 بدع بَِديع  

 سمو السََّماَواتِ 

 ِض ءرض َواألَرْ 

 ءذ َوإِذَا

 قضي قََضى

 ءمر أَْمًرا

 ءن فَِإنََّما

 قول يَق ول  

 له لَه  

 كون ك ن

 كون فَيَك ون  

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 لو لَْوالَ 

نَا  كلم ي َكل ِم 

 ءله اللَّه  
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 ءو أَوْ 

 ءتي تَأْتِينَا

 ءيه َءايَة  

 ذلك َكذَِلكَ 

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهم

ثْلَ   مثل م ِ

 قول قَْوِلِهمْ 

 شبه تََشابََهتْ 

 قلب ق ل وب ه مْ 

 قد قَدْ 

 بين بَيَّنَّا

 ءيه األَيَاتِ 

 قوم ِلقَْوم  

 يقن ي وقِن ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 رسل أَْرَسْلنَاكَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 بشر بَِشيًرا

 نذر َونَِذيًرا

 ال َوالَ 

 سءل ت ْسئَل  

 عن َعنْ 

 أَْصَحابِ صحب 

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 لن َولَن

 رضي تَْرَضى

 عن َعنكَ 

 هود اْليَه ود  

 ال َوالَ 

 نصر النََّصاَرى

 حتى َحتَّى

َّبِعَ   تبع تَت

 ملل ِملَّتَه مْ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 هدي ه َدى

 ءله اللَّهِ 

 هو ه وَ 

 هدي اْله َدى

 ءن َولَئِنِ 

 تبع اتَّبَْعتَ 

 هوي أَْهَواَءه م

 بعد بَْعدَ 

 ءلل الَِّذي

 جيء َجاَءكَ 

 مـن ِمنَ 

 علم اْلِعْلمِ 

 ما َما

 لك لَكَ 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 ولي َوِلي   

 ال َوالَ 

 نصر نَِصير  

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي َءاتَْينَاه م  

 كتب اْلِكتَابَ 

 تلو يَتْل ونَه  

 حقق َحقَّ 

 تلو تاِلََوتِهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ب بِهِ 

 ن َوَمنم

 كفر يَْكف رْ 

 ب بِهِ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   خسر اْلَخاِسر 

@ @ 

 بنو يَابَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

وا  ذكر اْذك ر 

 نعم نِْعَمتِيَ 

 ءلل الَّتِي

 نعم أَْنعَْمت  

 على َعلَْيك مْ 

 ءن َوأَن ِي

ْلت ك مْ   فضل فَضَّ

 على َعلَى

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 وقي َواتَّق وا

 يوم يَْوًما

 ال الَّ 

 جزي تَْجِزي

 نفس نَْفس  

 عن َعن

 نفس نَّْفس  

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

 قبل ي ْقبَل  

 مـن ِمْنَها

 عدل َعْدل  

 ال َوالَ 

 نفع تَنفَع َها

 شفع َشفَاَعة  

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

ونَ   نصر ي نَصر 

@ @ 

 ءذ َوإِذِ 

 بلو اْبتَلَى

 إبراهيم إِْبَراِهمَ 

 ربب َربُّه  

 ِلَمات  كلم بِكَ 

ه نَّ   تمم فَأَتَمَّ

 قول قَالَ 

 ءن إِن ِي

 جعل َجاِعل كَ 

 نوس ِللنَّاِس 

 ءمم إَِماًما

 قول قَالَ 

 مـن َوِمن

يَّتِي  ذرر ذ ر ِ

 قول قَالَ 

 ال الَ 

 نيل يَنَال  

 عهد َعْهِدي

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 جعل َجعَْلنَا

 بيت اْلبَْيتَ 

 ثوب َمثَابَةً 

 ءنس ل ِلنَّاِس 

 ن َوأَْمنًاءم

 ءخذ َواتَِّخذ وا

 مـن ِمن

قَامِ   قوم مَّ

 إبراهيم إِْبَراِهمَ 

َصلًّى  صلو م 

 عهد َوَعِهْدنَا

 ءلى إِلَى

 إبراهيم إِْبَراِهمَ 

 إسماعيل َوإِْسَماِعيلَ 

 ءن أَن

َرا  طهر َطه ِ

 بيت بَْيتِيَ 

 طوف ِللطَّائِِفينَ 

 عكف َواْلعَاِكِفينَ 

كَّعِ   ركع َوالرُّ

ودِ   سجد السُّج 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 

 إبراهيم إِْبَراِهم  

 ربب َرب ِ 

 جعل اْجعَلْ 

 هذا َهذَا

 بلد بَلًَدا

 ءمن َءاِمنًا

قْ   رزق َواْرز 

 ءهل أَْهلَه  

 مـن ِمنَ 

 ثمر الثََّمَراتِ 

 من َمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 مـن ِمْنه م

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 قول قَالَ 

 من َوَمن

 رَ كفر َكفَ 
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 متع فَأ َمت ِع ه  

 قلل قَِليالً 

 ثم ث مَّ 

ه    ضرر أَْضَطرُّ

 ءلى إِلَى

 عذب َعذَابِ 

 نور النَّارِ 

 بءس َوبِئْسَ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 رفع يَْرفَع  

 إبراهيم إِْبَراِهم  

 قعد اْلقََواِعدَ 

 مـن ِمنَ 

 بيت اْلبَْيتِ 

 إسماعيل َوإِْسَماِعيل  

 ربب َربَّنَا

 لْ قبل تَقَبَّ 

 مـن ِمنَّا

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 ربب َربَّنَا

 جعل َواْجعَْلنَا

ْسِلَمْينِ   سلم م 

 لك لَكَ 

 مـن َوِمن

يَّتِنَا  ذرر ذ ر ِ

ةً   ءمم أ مَّ

ْسِلَمةً   سلم مُّ

 لك لَّكَ 

 رءي َوأَِرنَا

 نسك َمنَاِسَكنَا

 توب َوت بْ 

 على َعلَْينَا

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

اب    توب التَّوَّ

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 ربب َربَّنَا

 بعث َواْبعَثْ 

 في فِيِهمْ 

 رسل َرس والً 

ْنه مْ   مـن م ِ

 تلو يَتْل وا

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَاتِكَ 

ه م    علم َوي عَل ِم 

 كتب اْلِكتَابَ 

 حكم َواْلِحْكَمةَ 

يِهمْ   زكو َوي َزك ِ

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 يز  عزز اْلعَزِ 

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 من َوَمن

 رغب يَْرَغب  

 عن َعن

لَّةِ   ملل م ِ

 إبراهيم إِْبَراِهمَ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 سفه َسِفهَ 

 نفس نَْفَسه  

 قد َولَقَدِ 

 صفو اْصَطفَْينَاه  

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءن َوإِنَّه  

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 مـن لَِمنَ 

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 له لَه  

 ربب َربُّه  

 سلم أَْسِلمْ 

 قول قَالَ 

 سلم أَْسلَْمت  

 ربب ِلَرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 وصي َوَوصَّى

 ب بَِها

 إبراهيم إِْبَراِهم  

 بنو بَنِيهِ 

 يعقوب َويَْعق وب  

 بنو يَابَنِيَّ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 صفو اْصَطفَى

 لك لَك م  

ينَ   دين الد ِ

 ال فاَلَ 

وت نَّ مو  ت تَم 

 ءن إِالَّ 

 ءنت َوأَنت م

ونَ  ْسِلم   سلم مُّ

@ @ 

 ءم أَمْ 

 كون ك نت مْ 

 شهد ش َهَداءَ 

 ءذ إِذْ 

 حضر َحَضرَ 

 يعقوب يَْعق وبَ 

 موت اْلَمْوت  

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 بنو ِلبَنِيهِ 

 ما َما

 عبد تَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدي

 قول قَال وا

 عبد نَْعب د  

 ءله إِلََهكَ 

 َوإِلَهَ  ءله

 ءبو َءابَائِكَ 

 إبراهيم إِْبَراِهمَ 

 إسماعيل َوإِْسَماِعيلَ 

 إسحاق َوإِْسَحاقَ 

 ءله إِلًَها

 وحد َواِحًدا

 نحن َونَْحن  

 له لَه  

ونَ  ْسِلم   سلم م 

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

ة    ءمم أ مَّ

 قد قَدْ 

 خلو َخلَتْ 

 له لََها

 ما َما

 كسب َكَسبَتْ 

 لكم َولَك م

ا  ما مَّ

 كسب َكَسْبت مْ 

 ال َوالَ 

 سءل ت ْسئَل ونَ 

ا  عن َعمَّ

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 كون ك ون وا

 هود ه وًدا

 ءو أَوْ 

 نصر نََصاَرى

 هدي تَْهتَد وا

 قول ق لْ 

 بل بَلْ 

 ملل ِملَّةَ 

 إبراهيم إِْبَراِهمَ 

 حنف َحنِيفًا

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

@ @ 

 ول ق ول واق

 ءمن َءاَمنَّا

 ءله بِاللَّهِ 

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْينَا
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 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَى

 إبراهيم إِْبَراِهمَ 

 إسماعيل َوإِْسَماِعيلَ 

 إسحاق َوإِْسَحاقَ 

 يعقوب َويَْعق وبَ 

 سبط َواألَْسبَاطِ 

 ما َوَما

 ءتي أ وتِيَ 

وَسى  موسى م 

 عيسى َوِعيَسى

 اما َومَ 

 ءتي أ وتِيَ 

 نبء النَّبِيُّونَ 

 مـن ِمن

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 ال الَ 

ق    فرق ن فَر ِ

 بين بَْينَ 

 وحد أََحد  

ْنه مْ   مـن م ِ

 نحن َونَْحن  

 له لَه  

ونَ  ْسِلم   سلم م 

@ @ 

 ءن فَِإنْ 

 ءمن َءاَمن وا

 مثل بِِمثْلِ 

 ما َما

 ءمن َءاَمنت م

 ب بِهِ 

 قد فَقَدِ 

 هدي اْهتََدْوا

 ءن َوإِن

 تََولَّْواولي 

 ءن فَِإنََّما

 هم ه مْ 

 في فِي

 شقق ِشقَاق  

 كفي فََسيَْكِفيَكه م  

 ءله اللَّه  

 هو َوه وَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 صبغ ِصْبغَةَ 

 ءله اللَّهِ 

 من َوَمنْ 

 حسن أَْحَسن  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 صبغ ِصْبغَةً 

 نحن َونَْحن  

 له لَه  

 عبد َعابِد ونَ 

@ @ 

 ق لْ قول 

ونَنَا  حجج أَت َحاجُّ

 في فِي

 ءله اللَّهِ 

 هو َوه وَ 

 ربب َربُّنَا

 ربب َوَربُّك مْ 

 لنا َولَنَا

 عمل أَْعَمال نَا

 لكم َولَك مْ 

 عمل أَْعَمال ك مْ 

 نحن َونَْحن  

 له لَه  

ْخِلص ونَ   خلص م 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 قول تَق ول ونَ 

 ءن إِنَّ 

 إبراهيم إِْبَراِهمَ 

 يلَ إسماعيل َوإِْسَماعِ 

 إسحاق َوإِْسَحاقَ 

 يعقوب َويَْعق وبَ 

 سبط َواألَْسبَاطَ 

 كون َكان وا

 هود ه وًدا

 ءو أَوْ 

 نصر نََصاَرى

 قول ق لْ 

 ءنت َءأَنت مْ 

 علم أَْعلَم  

 ءم أَمِ 

 ءله اللَّه  

 من َوَمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

 مـن ِممَّن

 كتم َكتَمَ 

 شهد َشَهاَدةً 

 عند ِعنَده  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 اما َومَ 

 ءله اللَّه  

 غفل بِغَافِل  

ا  عن َعمَّ

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

ة    ءمم أ مَّ

 قد قَدْ 

 خلو َخلَتْ 

 له لََها

 ما َما

 كسب َكَسبَتْ 

 لكم َولَك م

ا  ما مَّ

 كسب َكَسْبت مْ 

 ال َوالَ 

 سءل ت ْسئَل ونَ 

ا  عن َعمَّ

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قول َسيَق ول  

 َهاء  سفه السُّفَ 

 مـن ِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 ما َما

 ولي َوالَّه مْ 

 عن َعن

 قبل قِْبلَتِِهم  

 ءلل الَّتِي

 كون َكان وا

 على َعلَْيَها

 قول ق ل

 ءله ل ِلَّهِ 

 شرق اْلَمْشِرق  

 غرب َواْلَمْغِرب  

 هدي يَْهِدي

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 جعل َجعَْلنَاك مْ 

ةً   ءمم أ مَّ

 وسط َوَسًطا

 كون ل ِتَك ون وا

 شهد ش َهَداءَ 

 على َعلَى

 نوس النَّاِس 

 كون َويَك ونَ 

س ول    رسل الرَّ

 على َعلَْيك مْ 

 شهد َشِهيًدا

 ما َوَما

 جعل َجعَْلنَا

 قبل اْلِقْبلَةَ 

 ءلل الَّتِي

 كون ك نتَ 

 على َعلَْيَها

 ءن إِالَّ 

 علم ِلنَْعلَمَ 

 َمن من

َّبِع    تبع يَت

س ولَ   رسل الرَّ

 مـن ِممَّن

 قلب يَنقَِلب  

 على َعلَى

 عقب َعِقبَْيهِ 

 ءن َوإِن

 كون َكانَتْ 

 كبر لََكبِيَرةً 

 ءن إِالَّ 
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 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 هدي َهَدى

 ءله اللَّه  

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 ءله اللَّه  

 ضيع ِلي ِضيعَ 

 ءمن إِيَمانَك مْ 

 ءن إِنَّ 

 هَ ءله اللَّ 

 نوس بِالنَّاِس 

 رءف لََرء وف  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 قد قَدْ 

 رءي نََرى

 قلب تَقَلُّبَ 

 وجه َوْجِهكَ 

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

 ولي فَلَن َول ِيَنَّكَ 

 قبل قِْبلَةً 

 رضي تَْرَضاَها

 ولي فََول ِ 

 وجه َوْجَهكَ 

 شطر َشْطرَ 

 سجد اْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 حيث َوَحْيث  

 ما َما

 ون ك نت مْ ك

 ولي فََولُّوا

وَهك مْ  ج   وجه و 

 شطر َشْطَره  

 ءن َوإِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

ونَ   علم لَيَْعلَم 

 ءن أَنَّه  

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمن

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 ما َوَما

 ءله اللَّه  

 غفل بِغَافِل  

ا  عن َعمَّ

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءن َولَئِنْ 

 ْيتَ ءتي أَتَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 كل بِك ل ِ 

 ءيه َءايَة  

ا  ما مَّ

 تبع تَبِع وا

 قبل قِْبلَتَكَ 

 ما َوَما

 ءنت أَنتَ 

 تبع بِتَابِع  

 قبل قِْبلَتَه مْ 

 ما َوَما

ه م  بعض بَْعض 

 تبع بِتَابِع  

 قبل قِْبلَةَ 

 بعض بَْعض  

 ءن َولَئِنِ 

 تبع اتَّبَْعتَ 

 ه مهوي أَْهَواءَ 

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء َجاَءكَ 

 مـن ِمنَ 

 علم اْلِعْلمِ 

 ءن إِنَّكَ 

 ءذ إِذًا

 مـن لَِّمنَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي َءاتَْينَاه م  

 كتب اْلِكتَابَ 

 عرف يَْعِرف ونَه  

 كما َكَما

 عرف يَْعِرف ونَ 

 بنو أَْبنَاَءه مْ 

 ءن َوإِنَّ 

 فرق فَِريقًا

ْنه مْ مـ  ن م ِ

ونَ   كتم لَيَْكت م 

 حقق اْلَحقَّ 

 هم َوه مْ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 ال فاَلَ 

 كون تَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

ْمتَِرينَ   مري اْلم 

@ @ 

 كل َوِلك ل   

 وجه ِوْجَهة  

 هو ه وَ 

َول ِيَها  ولي م 

 سبق فَاْستَبِق وا

 خير اْلَخْيَراتِ 

 نَ ءين أَيْ 

 ما َما

 كون تَك ون وا

 ءتي يَأْتِ 

 ب بِك م  

 ءله اللَّه  

 جمع َجِميعًا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 حيث َحْيث  

 خرج َخَرْجتَ 

 ولي فََول ِ 

 وجه َوْجَهكَ 

 شطر َشْطرَ 

 سجد اْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 ءن َوإِنَّه  

 ْلَحقُّ حقق لَ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 ما َوَما

 ءله اللَّه  

 غفل بِغَافِل  

ا  عن َعمَّ

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 حيث َحْيث  

 خرج َخَرْجتَ 

 ولي فََول ِ 

 وجه َوْجَهكَ 

 شطر َشْطرَ 

 سجد اْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 حيث َوَحْيث  

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 ولي فََولُّوا

وَهك   ج   مْ وجه و 

 شطر َشْطَره  

 ءن ِلئاَلَّ 

 كون يَك ونَ 

 نوس ِللنَّاِس 

 على َعلَْيك مْ 

ة   جَّ  حجج ح 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 مـن ِمْنه مْ 

 ال فاَلَ 

 خشي تَْخَشْوه مْ 

 خشي َواْخَشْونِي

 تمم َوأل تِمَّ 

 نعم نِْعَمتِي
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 على َعلَْيك مْ 

 لعل َولَعَلَّك مْ 

 هدي تَْهتَد ونَ 

@ @ 

 كما َكَما

 رسل أَْرَسْلنَا

 في فِيك مْ 

 رسل َرس والً 

نك مْ   مـن م ِ

 تلو يَتْل وا

 على َعلَْيك مْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

يك مْ   زكو َوي َزك ِ

ك م    علم َوي عَل ِم 

 كتب اْلِكتَابَ 

 حكم َواْلِحْكَمةَ 

ك م  علم َوي عَل ِم 

ا  ما مَّ

 لم لَمْ 

 كون تَك ون وا

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

ونِيذكر فَاذْ   ك ر 

 ذكر أَْذك ْرك مْ 

وا  شكر َواْشك ر 

 لي ِلي

 ال َوالَ 

ونِ   كفر تَْكف ر 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عون اْستَِعين وا

ْبرِ   صبر بِالصَّ

 صلو َوالصَّالَةِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 مع َمعَ 

ابِِرينَ   صبر الصَّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 قول تَق ول وا

 من ِلَمن

 قتل ي ْقتَل  

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 موت أَْمَوات  

 بل بَلْ 

 حيي أَْحيَاء  

 لكن َولَِكن

 ال الَّ 

ونَ   شعر تَْشع ر 

@ @ 

 بلو َولَنَْبل َونَّك م

 شيء بَِشْيء  

نَ   مـن م ِ

 خوف اْلَخْوفِ 

وعِ   جوع َواْلج 

 نقص َونَْقص  

نَ   مـن م ِ

 مول األَْمَوالِ 

 نفس َواألَنف ِس 

 الثََّمَراتِ ثمر وَ 

رِ   بشر َوبَش ِ

ابِِرينَ   صبر الصَّ

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءذ إِذَا

 صوب أََصابَتْه م

ِصيبَة    صوب مُّ

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 ءله ِللَّهِ 

 ءن َوإِنَّا

 ءلى إِلَْيهِ 

 رجع َراِجع ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 صلو َصلََوات  

ن  مـن م ِ

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 ْحَمة  رحم َورَ 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ْهتَد ونَ   هدي اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

فَا  صفو الصَّ

 مرو َواْلَمْرَوةَ 

 مـن ِمن

 شعر َشعَائِرِ 

 ءله اللَّهِ 

 من فََمنْ 

 حجج َحجَّ 

 بيت اْلبَْيتَ 

 ءو أَوِ 

 عمر اْعتََمرَ 

 ال فاَلَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيهِ 

 ءن أَن

فَ   طوف يَطَّوَّ

 ب بِِهَما

 َمنمن وَ 

عَ   طوع تََطوَّ

 خير َخْيًرا

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 شكر َشاِكر  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   كتم يَْكت م 

 ما َما

 نزل أَنَزْلنَا

 مـن ِمنَ 

 بين اْلبَي ِنَاتِ 

 هدي َواْله َدى

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 بين بَيَّنَّاه  

 نوس ِللنَّاِس 

 في فِي

 تَابِ كتب اْلكِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

م    لعن يَْلعَن ه 

 ءله اللَّه  

م    لعن َويَْلعَن ه 

 لعن الالَِّعن ونَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 توب تَاب وا

وا  صلح َوأَْصلَح 

 بين َوبَيَّن وا

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 توب أَت وب  

 على َعلَْيِهمْ 

 ءنا َوأَنَا

اب    توب التَّوَّ

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 موت َوَمات وا

 هم َوه مْ 

 كفر َكفَّار  

 ءلي أ ولَئِكَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 لعن لَْعنَة  

 ءله اللَّهِ 

 ملك َواْلَمالَئَِكةِ 

 نوس َوالنَّاِس 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ال الَ 

 خفف ي َخفَّف  

م    عن َعْنه 

 عذب اْلعَذَاب  

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

ونَ   نظر ي نَظر 

@ @ 

ك مْ   ءله َوإِلَه 

 ءله إِلَه  
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 وحد َواِحد  

 ال الَّ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

ْحَمن    رحم الرَّ

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 خلق َخْلقِ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 خلف َواْختاِلَفِ 

 ليل الَّْيلِ 

 نهر َوالنََّهارِ 

 ف ْلكِ فلك َوالْ 

 ءلل الَّتِي

 جري تَْجِري

 في فِي

 بحر اْلبَْحرِ 

 ما بَِما

 نفع يَنفَع  

 نوس النَّاسَ 

 ما َوَما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 مـن ِمن

اء    موه مَّ

 حيي فَأَْحيَا

 ب بِهِ 

 ءرض األَْرضَ 

 بعد بَْعدَ 

 موت َمْوتَِها

 بثث َوبَثَّ 

 في فِيَها

 مـن ِمن

 ل ِ كل ك  

 دبب َدابَّة  

 صرف َوتَْصِريفِ 

يَاحِ   روح الر ِ

 سحب َوالسََّحابِ 

رِ  َسخَّ  سخر اْلم 

 بين بَْينَ 

 سمو السََّماءِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 من َمن

 ءخذ يَتَِّخذ  

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ًداندد أَنَدا

 حبب ي ِحبُّونَه مْ 

ب ِ   حبب َكح 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 شدد أََشدُّ 

بًّا  حبب ح 

 ءله ل ِلَّهِ 

 لو َولَوْ 

 رءي يََرى

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 ءذ إِذْ 

 رءي يََرْونَ 

 عذب اْلعَذَابَ 

 ءن أَنَّ 

ةَ   قوي اْلق وَّ

 ءله ِللَّهِ 

 جمع َجِميعًا

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 شدد َشِديد  

 عذب اْلعَذَابِ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

أَ   برء تَبَرَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 تبع اتُّبِع وا

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 تبع اتَّبَع وا

ا  رءي َوَرأَو 

 عذب اْلعَذَابَ 

 قطع َوتَقَطَّعَتْ 

 ب بِِهم  

 سبب األَْسبَاب  

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 تبع اتَّبَع وا

 لو لَوْ 

 ءن أَنَّ 

 لنا لَنَا

ةً   كرر َكرَّ

أَ   برء فَنَتَبَرَّ

 مـن ِمْنه مْ 

 كما َكَما

ء وا  برء تَبَرَّ

 مـن ِمنَّا

 ذلك َكذَِلكَ 

 رءي ي ِريِهم  

 ءله اللَّه  

مْ   عمل أَْعَمالَه 

 حسر َحَسَرات  

 على َعلَْيِهمْ 

 ما َوَما

 هم ه م

 خرج بَِخاِرِجينَ 

 مـن ِمنَ 

 نور النَّارِ 

@ @ 

 َهاءيي يَاأَيُّ 

 نوس النَّاس  

 ءكل ك ل وا

ا  ما ِممَّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 حلل َحالاَلً 

 طيب َطي ِبًا

 ال َوالَ 

َّبِع وا  تبع تَت

ط َواتِ   خطو خ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 ءن إِنَّه  

 لك لَك مْ 

 عدو َعد و  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءن إِنََّما

ك م ر   ءمر يَأْم 

 سوء بِالسُّوءِ 

 فحش َواْلفَْحَشاءِ 

 َوأَنءن 

 قول تَق ول وا

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

م    له لَه 

 تبع اتَّبِع وا

 ما َما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 قول قَال وا

 بل بَلْ 

َّبِع    تبع نَت

 ما َما

 لفي أَْلفَْينَا

 على َعلَْيهِ 

 ءبو َءابَاَءنَا

 لو أََولَوْ 

 انَ كون كَ 

ه مْ   ءبو َءابَاؤ 

 ال الَ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

 هدي يَْهتَد ونَ 
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@ @ 

 مثل َوَمثَل  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مثل َكَمثَلِ 

 ءلل الَِّذي

 نعق يَْنِعق  

 ما بَِما

 ال الَ 

 سمع يَْسَمع  

 ءن إِالَّ 

 دعو د َعاءً 

 ندو َونَِداءً 

م    صمم ص 

 بكم ب ْكم  

 ْمي  عمي ع  

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءكل ك ل وا

 مـن ِمن

 طيب َطي ِبَاتِ 

 ما َما

 رزق َرَزْقنَاك مْ 

وا  شكر َواْشك ر 

 ءله ِللَّهِ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 ءيي إِيَّاه  

 عبد تَْعب د ونَ 

@ @ 

 ءن إِنََّما

مَ   حرم َحرَّ

 ْيك م  على َعلَ 

 موت اْلَمْيتَةَ 

 دمم َوالدَّمَ 

 لحم َولَْحمَ 

 خنزر اْلِخنِزيرِ 

 ما َوَما

 هلل أ ِهلَّ 

 ب بِهِ 

 غير ِلغَْيرِ 

 ءله اللَّهِ 

 من فََمنِ 

 ضرر اْضط رَّ 

 غير َغْيرَ 

 بغي بَاغ  

 ال َوالَ 

 عاد َعاد  

 ال فاَلَ 

 ءثم إِثْمَ 

 على َعلَْيهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

 ِحيم  رحم رَّ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   كتم يَْكت م 

 ما َما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 مـن ِمنَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

ونَ   شري َويَْشتَر 

 ب بِهِ 

 ثمن ثََمنًا

 قلل قَِليالً 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ما َما

 ءكل يَأْك ل ونَ 

 في فِي

 بطن ب ط ونِِهمْ 

 ءن إِالَّ 

 نور النَّارَ 

 ال َوالَ 

م  كلم ي َكل ِ  ه   م 

 ءله اللَّه  

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ال َوالَ 

يِهمْ   زكو ي َزك ِ

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

ا  شري اْشتََرو 

 ضلل الضَّالَلَةَ 

 هدي بِاْله َدى

 عذب َواْلعَذَابَ 

 غفر بِاْلَمْغِفَرةِ 

 ما فََما

 صبر أَْصبََره مْ 

 َعلَى على

 نور النَّارِ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

لَ   نزل نَزَّ

 كتب اْلِكتَابَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءن َوإِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 خلف اْختَلَف وا

 في فِي

 كتب اْلِكتَابِ 

 في لَِفي

 شقق ِشقَاق  

 بعد بَِعيد  

@ @ 

 ليس لَّْيسَ 

 برر اْلبِرَّ 

 ءن أَن

 ولي ت َولُّوا

وهَ  ج   ك مْ وجه و 

 قبل قِبَلَ 

 شرق اْلَمْشِرقِ 

 غرب َواْلَمْغِربِ 

 لكن َولَِكنَّ 

 برر اْلبِرَّ 

 من َمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 ملك َواْلَمالَئَِكةِ 

 كتب َواْلِكتَابِ 

 نبء َوالنَّبِي ِنَ 

 ءتي َوَءاتَى

 مول اْلَمالَ 

 على َعلَى

ب ِهِ   حبب ح 

 ذو ذَِوي

 رب اْلق ْربَىق

 يتم َواْليَتَاَمى

 سكن َواْلَمَساِكينَ 

 بنو َواْبنَ 

 سبل السَّبِيلِ 

 سءل َوالسَّائِِلينَ 

 في َوفِي

قَابِ   رقب الر ِ

 قوم َوأَقَامَ 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوَءاتَى

َكاةَ   زكو الزَّ

وف ونَ   وفي َواْلم 

 عهد بِعَْهِدِهمْ 

 ءذ إِذَا

 عهد َعاَهد وا

ابِِرينَ   صبر َوالصَّ

 في فِي

 بءس اْلبَأَْساءِ 

اءِ  رَّ  ضرر َوالضَّ

 حين َوِحينَ 

 بءس اْلبَأِْس 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 صدق َصَدق وا

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

تَّق ونَ   وقي اْلم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 
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 ءمن َءاَمن وا

 كتب ك تِبَ 

 على َعلَْيك م  

 قصص اْلِقَصاص  

 في فِي

 قَتْلَىقتل الْ 

رُّ   حرر اْلح 

ر ِ   حرر بِاْلح 

 عبد َواْلعَْبد  

 عبد بِاْلعَْبدِ 

 ءنث َواأل نثَى

 ءنث بِاأل نثَى

 من فََمنْ 

 عفو ع ِفيَ 

 له لَه  

 مـن ِمنْ 

 ءخو أَِخيهِ 

 شيء َشْيء  

 تبع فَات ِبَاع  

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 ءدي َوأََداء  

 ءلى إِلَْيهِ 

 حسن بِِإْحَسان  

 ذلك ذَِلكَ 

 ِفيف  خفف تَخْ 

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 رحم َوَرْحَمة  

 من فََمنِ 

 عدو اْعتََدى

 بعد بَْعدَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 له فَلَه  

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 لكم َولَك مْ 

 في فِي

 قصص اْلِقَصاِص 

 حيي َحيَاة  

 ولي يَاأ وِلي

 لبب األَْلبَابِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 كتب ك تِبَ 

 لَْيك مْ على عَ 

 ءذ إِذَا

 حضر َحَضرَ 

 وحد أََحَدك م  

 موت اْلَمْوت  

 ءن إِن

 ترك تََركَ 

 خير َخْيًرا

 وصي اْلَوِصيَّة  

 ولد ِلْلَواِلَدْينِ 

 قرب َواألَْقَربِينَ 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 حقق َحقًّا

 على َعلَى

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 من فََمن

لَه    بدل بَدَّ

 بعد بَْعدَ 

 ما َما

 عَه  سمع َسمِ 

 ءن فَِإنََّما

ه    ءثم إِثْم 

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

ل ونَه    بدل ي بَد ِ

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 من فََمنْ 

 خوف َخافَ 

 مـن ِمن

 وصي مُّوص  

 جنف َجنَفًا

 ءو أَوْ 

 ءثم إِثًْما

 صلح فَأَْصلَحَ 

 بين بَْينَه مْ 

 ال فاَلَ 

 ءثم إِثْمَ 

 هِ على َعلَيْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 كتب ك تِبَ 

 على َعلَْيك م  

يَام    صوم الص ِ

 كما َكَما

 كتب ك تِبَ 

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك مْ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 يوم أَيَّاًما

ْعد وَدات  ع  دد مَّ

 من فََمن

 كون َكانَ 

 مـن ِمنك م

ِريًضا  مرض مَّ

 ءو أَوْ 

 على َعلَى

 سفر َسفَر  

 عدد فَِعدَّة  

نْ   مـن م ِ

 يوم أَيَّام  

 ءخر أ َخرَ 

 على َوَعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 طوق ي ِطيق ونَه  

 فدي فِْديَة  

 طعم َطعَام  

 سكن ِمْسِكين  

 من فََمن

عَ   طوع تََطوَّ

 خير َخْيًرا

 و فَه وَ ه

 خير َخْير  

 له لَّه  

 ءن َوأَن

وا  صوم تَص وم 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 شهر َشْهر  

 رمض َرَمَضانَ 

 ءلل الَِّذي

 نزل أ نِزلَ 

 في فِيهِ 

 قرء اْلق ْرَءان  

 هدي ه ًدى

 ءنس ل ِلنَّاِس 

 بين َوبَي ِنَات  

نَ   مـن م ِ

 هدي اْله َدى

 َواْلف ْرقَانِ  فرق

 من فََمن

 شهد َشِهدَ 

 مـن ِمنك م  

 شهر الشَّْهرَ 

ْمه    صوم فَْليَص 

 من َوَمن

 كون َكانَ 

 مرض َمِريًضا

 ءو أَوْ 

 على َعلَى

 سفر َسفَر  

 عدد فَِعدَّة  

نْ   مـن م ِ

 يوم أَيَّام  

 ءخر أ َخرَ 

 رود ي ِريد  

 ءله اللَّه  

 ب بِك م  
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 يسر اْلي ْسرَ 

 ال َوالَ 

 رود ي ِريد  

 ب بِك م  

 عسر اْلع ْسرَ 

 كمل َوِلت ْكِمل وا

ةَ   عدد اْلِعدَّ

وا  كبر َوِلت َكب ِر 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 ما َما

 هدي َهَداك مْ 

 لعل َولَعَلَّك مْ 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 سءل َسأَلَكَ 

 عبد ِعبَاِدي

 عن َعن ِي

 ءن فَِإن ِي

 قرب قَِريب  

 جوب أ ِجيب  

 دعو َدْعَوةَ 

 و الدَّاعِ دع

 ءذ إِذَا

 دعو َدَعانِ 

 جوب فَْليَْستَِجيب وا

 لي ِلي

 ءمن َوْلي ْؤِمن وا

 ب بِي

مْ   لعل لَعَلَّه 

 رشد يَْرش د ونَ 

@ @ 

 حلل أ ِحلَّ 

 لك لَك مْ 

 ليل لَْيلَةَ 

يَامِ   صوم الص ِ

فَث    رفث الرَّ

 ءلى إِلَى

 نسو نَِسائِك مْ 

 هن ه نَّ 

 لبس ِلبَاس  

 لك لَّك مْ 

 ءنت َوأَنت مْ 

 لبس ِلبَاس  

 له لَّه نَّ 

 علم َعِلمَ 

 ءله اللَّه  

 ءن أَنَّك مْ 

 كون ك نت مْ 

 خون تَْختَان ونَ 

 نفس أَنف َسك مْ 

 توب فَتَابَ 

 على َعلَْيك مْ 

 عفو َوَعفَا

 عن َعنك مْ 

 ءين فَاألَنَ 

وه نَّ   بشر بَاِشر 

 بغي َواْبتَغ وا

 ما َما

 كتب َكتَبَ 

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 ءكل َوك ل وا

 شرب َواْشَرب وا

 حتى َحتَّى

 بين يَتَبَيَّنَ 

 لك لَك م  

 خيط اْلَخْيط  

 بيض األَْبيَض  

 مـن ِمنَ 

 خيط اْلَخْيطِ 

 سود األَْسَودِ 

 مـن ِمنَ 

 فجر اْلفَْجرِ 

 ثم ث مَّ 

وا  تمم أَتِمُّ

يَامَ   صوم الص ِ

 ءلى إِلَى

 ليل الَّْيلِ 

 ال َوالَ 

وه نَّ   بشر ت بَاِشر 

 ءنت َوأَنت مْ 

 ف ونَ عكف َعاكِ 

 في فِي

 سجد اْلَمَساِجدِ 

 تلك تِْلكَ 

د ود    حدد ح 

 ءله اللَّهِ 

 ال فاَلَ 

 قرب تَْقَرب وَها

 ذلك َكذَِلكَ 

 بين ي بَي ِن  

 ءله اللَّه  

 ءيه َءايَاتِهِ 

 نوس ِللنَّاِس 

مْ   لعل لَعَلَّه 

 وقي يَتَّق ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 ءكل تَأْك ل وا

 مول أَْمَوالَك م

 بين بَْينَك م

 اْلبَاِطلِ بطل بِ 

 دلل َوت ْدل وا

 ب بَِها

 ءلى إِلَى

كَّامِ   حكم اْلح 

 ءكل ِلتَأْك ل وا

 فرق فَِريقًا

نْ   مـن م ِ

 مول أَْمَوالِ 

 نوس النَّاِس 

 ءثم بِاإِلثْمِ 

 ءنت َوأَنت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 سءل يَْسئَل ونَكَ 

 عن َعنِ 

 هلل األَِهلَّةِ 

 قول ق لْ 

 هي ِهيَ 

 وقت َمَواقِيت  

 لنَّاِس نوس لِ 

 ِ  حجج َواْلَحج 

 ليس َولَْيسَ 

 برر اْلبِرُّ 

 ءن بِأَن

 ءتي تَأْت وا

 بيت اْلب ي وتَ 

 مـن ِمن

 ظهر ظ ه وِرَها

 لكن َولَِكنَّ 

 برر اْلبِرَّ 

 من َمنِ 

 وقي اتَّقَى

 ءتي َوأْت وا

 بيت اْلب ي وتَ 

 مـن ِمنْ 

 بوب أَْبَوابَِها

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ  فلح  ت ْفِلح 

@ @ 

 قتل َوقَاتِل وا

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قتل ي قَاتِل ونَك مْ 

 ال َوالَ 

 عدو تَْعتَد وا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْعتَِدينَ   عدو اْلم 

@ @ 

 قتل َواْقت ل وه مْ 

 حيث َحْيث  

وه مْ   ثقف ثَِقْفت م 

وه م  خرج َوأَْخِرج 

نْ م  ـن م ِ

 حيث َحْيث  

وك مْ   خرج أَْخَرج 

 فتن َواْلِفتْنَة  

 شدد أََشدُّ 

 مـن ِمنَ 

 قتل اْلقَتْلِ 

 ال َوالَ 

 قتل ت قَاتِل وه مْ 
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 عند ِعندَ 

 سجد اْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 حتى َحتَّى

 قتل ي قَاتِل وك مْ 

 في فِيهِ 

 ءن فَِإن

 قتل قَاتَل وك مْ 

 قتل فَاْقت ل وه مْ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 جزي َجَزاء  

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءن فَِإنِ 

 نهي انتََهْوا

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 قتل َوقَاتِل وه مْ 

 حتى َحتَّى

 ال الَ 

 كون تَك ونَ 

 فتن فِتْنَة  

 كون َويَك ونَ 

ين    دين الد ِ

 ءله ِللَّهِ 

 ءن فَِإنِ 

 نهي انتََهْوا

 ال فاَلَ 

 نَ عدو ع ْدَوا

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 شهر الشَّْهر  

 حرم اْلَحَرام  

 شهر بِالشَّْهرِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

َمات   ر   حرم َواْلح 

 قصص قَِصاص  

 من فََمنِ 

 عدو اْعتََدى

 على َعلَْيك مْ 

 عدو فَاْعتَد وا

 على َعلَْيهِ 

 مثل بِِمثْلِ 

 ما َما

 عدو اْعتََدى

 على َعلَْيك مْ 

 اتَّق واوقي وَ 

 ءله اللَّهَ 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 مع َمعَ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 نفق َوأَنِفق وا

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 لقي ت ْلق وا

 يدي بِأَْيِديك مْ 

 ءلى إِلَى

 هلك التَّْهل َكةِ 

 حسن َوأَْحِسن وا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْحِسنِينَ حس  ن اْلم 

@ @ 

وا  تمم َوأَتِمُّ

 حجج اْلَحجَّ 

 عمر َواْلع ْمَرةَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ءن فَِإنْ 

 حصر أ ْحِصْرت مْ 

 ما فََما

 يسر اْستَْيَسرَ 

 مـن ِمنَ 

 هدي اْلَهْديِ 

 ال َوالَ 

 حلق تَْحِلق وا

ء وَسك مْ   رءس ر 

 حتى َحتَّى

 بلغ يَْبل غَ 

 هدي اْلَهْدي  

 حلل َمِحلَّه  

 من فََمن

 كون َكانَ 

 مـن ِمنك م

ِريًضا  مرض مَّ

 ءو أَوْ 

 ب بِهِ 

 ءذي أَذًى

ن  مـن م ِ

أِْسهِ   رءس رَّ

 فدي فَِفْديَة  

ن  مـن م ِ

 صوم ِصيَام  

 ءو أَوْ 

 صدق َصَدقَة  

 ءو أَوْ 

 نسك ن س ك  

 ءذ فَِإذَا

 ءمن أَِمنت مْ 

 من فََمن

 متع تََمتَّعَ 

 عمر بِاْلع ْمَرةِ 

 ءلى إِلَى

 ِ  حجج اْلَحج 

 ما فََما

 يسر اْستَْيَسرَ 

 مـن ِمنَ 

 هدي اْلَهْديِ 

 من فََمن

 لم لَّمْ 

 وجد يَِجدْ 

 صوم فَِصيَام  

 ثلث ثاَلَثَةِ 

 يوم أَيَّام  

 في فِي

 ِ  حجج اْلَحج 

 سبع َوَسْبعَة  

 ءذ إِذَا

 رجع َرَجْعت مْ 

 تلك تِْلكَ 

 عشر َعَشَرة  

 كمل َكاِملَة  

 ذلك ذَِلكَ 

 من ِلَمن

 لم لَّمْ 

 كون يَك نْ 

 ه  ءهل أَْهل  

 حضر َحاِضِري

 سجد اْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 شدد َشِديد  

 عقب اْلِعقَابِ 

@ @ 

 حجج اْلَحجُّ 

 شهر أَْشه ر  

ْعل وَمات    علم مَّ

 من فََمن

 فرض فََرضَ 

 في فِيِهنَّ 

 حجج اْلَحجَّ 

 ال فاَلَ 

 رفث َرفَثَ 

 الَ ال وَ 

 فسق ف س وقَ 

 ال َوالَ 

 جدل ِجَدالَ 

 في فِي

 ِ  حجج اْلَحج 

 ما َوَما

 فعل تَْفعَل وا

 مـن ِمنْ 

 خير َخْير  

 علم يَْعلَْمه  

 ءله اللَّه  

د وا  زيد َوتََزوَّ

 ءن فَِإنَّ 

 خير َخْيرَ 
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ادِ   زيد الزَّ

 وقي التَّْقَوى

 وقي َواتَّق ونِ 

 ولي يَاأ وِلي

 لبب األَْلبَابِ 

@ @ 

 ليس لَْيسَ 

 على َعلَْيك مْ 

نَاح    جنح ج 

 ءن أَن

 بغي تَْبتَغ وا

 فضل فَْضالً 

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 ءذ فَِإذَا

 فيض أَفَْضت م

نْ   مـن م ِ

 عرف َعَرفَات  

وا  ذكر فَاْذك ر 

 ءله اللَّهَ 

 عند ِعندَ 

 شعر اْلَمْشعَرِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

وه    ذكر َواْذك ر 

 كما َكَما

 هدي َهَداك مْ 

 ءن َوإِن

 ون ك نت مك

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلهِ 

 مـن لَِمنَ 

ال ِينَ   ضلل الضَّ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

وا  فيض أَفِيض 

 مـن ِمنْ 

 حيث َحْيث  

 فيض أَفَاضَ 

 نوس النَّاس  

وا  غفر َواْستَْغِفر 

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 قضي قََضْيت م

نَاِسَكك مْ   نسك مَّ

وا  ذكر فَاْذك ر 

 ءله اللَّهَ 

 ذكر َكِذْكِرك مْ 

 ءبو َءابَاَءك مْ 

 ءو أَوْ 

 شدد أََشدَّ 

 ذكر ِذْكًرا

 مـن فَِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 من َمن

 قول يَق ول  

 ربب َربَّنَا

 ءتي َءاتِنَا

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ما َوَما

 له لَه  

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 مـن ِمنْ 

 خلق َخالَق  

@ @ 

 ِمْنه ممـن وَ 

 من مَّن

 قول يَق ول  

 ربب َربَّنَا

 ءتي َءاتِنَا

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 حسن َحَسنَةً 

 في َوفِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 حسن َحَسنَةً 

 وقي َوقِنَا

 عذب َعذَابَ 

 نور النَّارِ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

مْ   له لَه 

 نصب نَِصيب  

ا مَّ  ما م ِ

 كسب َكَسب وا

 ءله َواللَّه  

 سرع َسِريع  

 ب اْلِحَسابِ حس

@ @ 

وا  ذكر َواْذك ر 

 ءله اللَّهَ 

 في فِي

 يوم أَيَّام  

ْعد وَدات    عدد مَّ

 من فََمن

لَ   عجل تَعَجَّ

 في فِي

 يوم يَْوَمْينِ 

 ال فاَلَ 

 ءثم إِثْمَ 

 على َعلَْيهِ 

 من َوَمن

رَ   ءخر تَأَخَّ

 ال فاَلَ 

 ءثم إِثْمَ 

 على َعلَْيهِ 

 من ِلَمنِ 

 وقي اتَّقَى

 وقي َواتَّق وا

 ه اللَّهَ ءل

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّك مْ 

 ءلى إِلَْيهِ 

ونَ   حشر ت ْحَشر 

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 من َمن

 عجب ي ْعِجب كَ 

 قول قَْول ه  

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 شهد َوي ْشِهد  

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 ما َما

 في فِي

 قلب قَْلبِهِ 

 هو َوه وَ 

 لدد أَلَدُّ 

 م اْلِخَصامِ خص

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 ولي تََولَّى

 سعي َسعَى

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 فسد ِلي ْفِسدَ 

 في فِيَها

 هلك َوي ْهِلكَ 

 حرث اْلَحْرثَ 

 نسل َوالنَّْسلَ 

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 فسد اْلفََسادَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

 له لَه  

 وقي اتَّقِ 

 ءله اللَّهَ 

 ه  ءخذ أََخذَتْ 

ة    عزز اْلِعزَّ

 ءثم بِاإِلثْمِ 

 حسب فََحْسب ه  

 جهم َجَهنَّم  

 بءس َولَبِئْسَ 

 مهد اْلِمَهاد  

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 من َمن

 شري يَْشِري

 نفس نَْفَسه  
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 بغي اْبتِغَاءَ 

 رضي َمْرَضاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 رءف َرء وف  

 عبد بِاْلِعبَادِ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

ل وا  دخل اْدخ 

 في فِي

ْلمِ   سلم الس ِ

 كفف َكافَّةً 

 ال َوالَ 

َّبِع وا  تبع تَت

ط َواتِ   خطو خ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 ءن إِنَّه  

 لك لَك مْ 

 عدو َعد و  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءن فَِإن

 زلل َزلَْلت م

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء َجاَءتْك م  

 بَي ِنَات  بين الْ 

وا  علم فَاْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عزز َعِزيز  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 هل َهلْ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَه م  

 ءله اللَّه  

 في فِي

 ظلل ظ لَل  

نَ   مـن م ِ

 غمم اْلغََمامِ 

 ملك َواْلَمالَئَِكة  

 قضي َوق ِضيَ 

 ءمر األَْمر  

 ءلى َوإِلَى

 هِ ءله اللَّ 

 رجع ت ْرَجع  

ور    ءمر األ م 

@ @ 

 سءل َسلْ 

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 كم َكمْ 

 ءتي َءاتَْينَاه م

نْ   مـن م ِ

 ءيه َءايَة  

 بين بَي ِنَة  

 من َوَمن

لْ   بدل ي بَد ِ

 نعم نِْعَمةَ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء َجاَءتْه  

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 د  شدد َشِدي

 عقب اْلِعقَابِ 

@ @ 

ي ِنَ   زين ز 

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 حيي اْلَحيَاة  

ْنيَا  دنو الدُّ

ونَ   سخر َويَْسَخر 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءلل َوالَِّذينَ 

 وقي اتَّقَْوا

 فوق فَْوقَه مْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ءله َواللَّه  

ق    رزق يَْرز 

 من َمن

 ء يََشاء  شي

 غير بِغَْيرِ 

 حسب ِحَساب  

@ @ 

 كون َكانَ 

 نوس النَّاس  

ةً   ءمم أ مَّ

 وحد َواِحَدةً 

 بعث فَبَعَثَ 

 ءله اللَّه  

 نبء النَّبِي ِنَ 

ِرينَ  بَش ِ  بشر م 

نِذِرينَ   نذر َوم 

 نزل َوأَنَزلَ 

 مع َمعَه م  

 كتب اْلِكتَابَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 حكم ِليَْحك مَ 

 بين بَْينَ 

 ِس نوس النَّا

 في فِيَما

 خلف اْختَلَف وا

 في فِيهِ 

 ما َوَما

 خلف اْختَلَفَ 

 في فِيهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وه  

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء َجاَءتْه م  

 بين اْلبَي ِنَات  

 بغي بَْغيًا

 بين بَْينَه مْ 

 هدي فََهَدى

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 لم ِلَما

 لف اْختَلَف واخ

 في فِيهِ 

 مـن ِمنَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ءذن بِِإْذنِهِ 

 ءله َواللَّه  

 هدي يَْهِدي

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ءم أَمْ 

 حسب َحِسْبت مْ 

 ءن أَن

ل وا  دخل تَْدخ 

 جنن اْلَجنَّةَ 

ا  لم َولَمَّ

 ءتي يَأْتِك م

ثَل    مثل مَّ

 ينَ ءلل الَّذِ 

 خلو َخلَْوا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك م

سَّتْه م    مسس مَّ

 بءس اْلبَأَْساء  

اء   رَّ  ضرر َوالضَّ

ْلِزل وا  زلزل َوز 

 حتى َحتَّى

 قول يَق ولَ 

س ول    رسل الرَّ

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مع َمعَه  

 متى َمتَى

 نصر نَْصر  

 ءله اللَّهِ 

 ال أاَلَ 



28 

 

 ءن إِنَّ 

 نصر نَْصرَ 

 هِ ءله اللَّ 

 قرب قَِريب  

@ @ 

 سءل يَْسئَل ونَكَ 

 ماذا َماذَا

 نفق ي نِفق ونَ 

 قول ق لْ 

 ما َما

 نفق أَنفَْقت م

نْ   مـن م ِ

 خير َخْير  

 ولد فَِلْلَواِلَدْينِ 

 قرب َواألَْقَربِينَ 

 يتم َواْليَتَاَمى

 سكن َواْلَمَساِكينِ 

 بنو َواْبنِ 

 سبل السَّبِيلِ 

 ما َوَما

 فعل تَْفعَل وا

 مـن ِمنْ 

 خير َخْير  

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ب بِهِ 

 علم َعِليم  

@ @ 

 كتب ك تِبَ 

 على َعلَْيك م  

 قتل اْلِقتَال  

 هو َوه وَ 

 كره ك ْره  

 لك لَّك مْ 

 عسى َوَعَسى

 ءن أَن

 كره تَْكَره وا

 شيء َشْيئًا

 هو َوه وَ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 عسى َوَعَسى

 ءن أَن

 حبب ت ِحبُّوا

 شيء َشْيئًا

 و َوه وَ ه

 شرر َشر  

 لك لَّك مْ 

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 ءنت َوأَنت مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 سءل يَْسئَل ونَكَ 

 عن َعنِ 

 شهر الشَّْهرِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 قتل قِتَال  

 في فِيهِ 

 قول ق لْ 

 قتل قِتَال  

 في فِيهِ 

 كبر َكبِير  

 صدد َوَصد  

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 هِ ءله اللَّ 

 كفر َوك ْفر  

 ب بِهِ 

 سجد َواْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 خرج َوإِْخَراج  

 ءهل أَْهِلهِ 

 مـن ِمْنه  

 كبر أَْكبَر  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 فتن َواْلِفتْنَة  

 كبر أَْكبَر  

 مـن ِمنَ 

 قتل اْلقَتْلِ 

 ال َوالَ 

 زول يََزال ونَ 

 قتل ي قَاتِل ونَك مْ 

 حتى َحتَّى

دُّوك مْ   ردد يَر 

 عن َعن

 دين ِدينِك مْ 

 ءن إِنِ 

 طوع اْستََطاع وا

 من َوَمن

 ردد يَْرتَِددْ 

 مـن ِمنك مْ 

 عن َعن

 دين ِدينِهِ 

 موت فَيَم تْ 

 هو َوه وَ 

 كفر َكافِر  

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 حبط َحبَِطتْ 

مْ   عمل أَْعَمال ه 

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 ر النَّارِ نو

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  هجر َهاَجر 

 جهد َوَجاَهد وا

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

ونَ   رجو يَْرج 

 رحم َرْحَمتَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

 @@ 

 سءل يَْسئَل ونَكَ 

 عن َعنِ 

 خمر اْلَخْمرِ 

 يسر َواْلَمْيِسرِ 

 قول ق لْ 

 في فِيِهَما

 ءثم إِثْم  

 كبر َكبِير  

 نفع َوَمنَافِع  

 نوس ِللنَّاِس 

َما ه   ءثم َوإِثْم 

 كبر أَْكبَر  

 مـن ِمن

 نفع نَّْفِعِهَما

 سءل َويَْسئَل ونَكَ 

 ماذا َماذَا

 نفق ي نِفق ونَ 

 قول ق لِ 

 وَ عفو اْلعَفْ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 بين ي بَي ِن  

 ءله اللَّه  

 لك لَك م  

 ءيه األَيَاتِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   فكر تَتَفَكَّر 

@ @ 

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 سءل َويَْسئَل ونَكَ 

 عن َعنِ 

 يتم اْليَتَاَمى

 قول ق لْ 

 صلح إِْصالَح  

مْ   له لَّه 

 خير َخْير  

 ءن َوإِن

 وه مْ خلط ت َخاِلط  

 ءخو فَِإْخَوان ك مْ 

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

ْفِسدَ   فسد اْلم 
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 مـن ِمنَ 

ْصِلحِ   صلح اْلم 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 عنت ألَْعنَتَك مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عزز َعِزيز  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ال َوالَ 

وا  نكح تَنِكح 

ْشِرَكاتِ   شرك اْلم 

 حتى َحتَّى

 نَّ ءمن ي ْؤمِ 

 ءمم َوألََمة  

ْؤِمنَة    ءمن مُّ

 خير َخْير  

ن  مـن م ِ

ْشِرَكة    شرك مُّ

 لو َولَوْ 

 عجب أَْعَجبَتْك مْ 

 ال َوالَ 

وا  نكح ت نِكح 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

 حتى َحتَّى

 ءمن ي ْؤِمن وا

 عبد َولَعَْبد  

ْؤِمن    ءمن مُّ

 خير َخْير  

ن  مـن م ِ

ْشِرك    شرك مُّ

 لو َولَوْ 

 عجب أَْعَجبَك مْ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 دعو يَْدع ونَ 

 ءلى إِلَى

 نور النَّارِ 

 ءله َواللَّه  

 دعو يَْدع وا

 ءلى إِلَى

 جنن اْلَجنَّةِ 

 غفر َواْلَمْغِفَرةِ 

 ءذن بِِإْذنِهِ 

 بين َوي بَي ِن  

 ءيه َءايَاتِهِ 

 نوس ِللنَّاِس 

مْ   لعل لَعَلَّه 

ونَ   ذكر يَتَذَكَّر 

@ @ 

 سءل َويَْسئَل ونَكَ 

 عن َعنِ 

 ْلَمِحيِض حيض ا

 قول ق لْ 

 هو ه وَ 

 ءذي أَذًى

 عزل فَاْعتَِزل وا

 نسو الن َِساءَ 

 في فِي

 حيض اْلَمِحيِض 

 ال َوالَ 

 قرب تَْقَرب وه نَّ 

 حتى َحتَّى

 طهر يَْطه ْرنَ 

 ءذ فَِإذَا

 طهر تََطهَّْرنَ 

 ءتي فَأْت وه نَّ 

 مـن ِمنْ 

 حيث َحْيث  

 ءمر أََمَرك م  

 ءله اللَّه  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ابِينَ   توب التَّوَّ

 حبب َوي ِحبُّ 

ِرينَ  تََطه ِ  طهر اْلم 

@ @ 

ك مْ   نسو نَِساؤ 

 حرث َحْرث  

 لك لَّك مْ 

 ءتي فَأْت وا

 حرث َحْرثَك مْ 

 ءن أَنَّى

 شيء ِشئْت مْ 

وا م   قدم َوقَد ِ

 نفس ألَنف ِسك مْ 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّك م

 الَق وه  لقي مُّ 

رِ   بشر َوبَش ِ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ال َوالَ 

 جعل تَْجعَل وا

 ءله اللَّهَ 

 عرض ع ْرَضةً 

 يمن ألَْيَمانِك مْ 

 ءن أَن

وا  برر تَبَرُّ

َّق وا  وقي َوتَت

وا  صلح َوت ْصِلح 

 بين بَْينَ 

 نوس النَّاِس 

 ءله َواللَّه  

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ال الَّ 

 ك م  ءخذ ي َؤاِخذ  

 ءله اللَّه  

 لغو بِاللَّْغوِ 

 في فِي

 يمن أَْيَمانِك مْ 

 لكن َولَِكن

 ءخذ ي َؤاِخذ ك م

 ما بَِما

 كسب َكَسبَتْ 

 قلب ق ل وب ك مْ 

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

 حلم َحِليم  

@ @ 

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 ءلو ي ْؤل ونَ 

 مـن ِمن

 نسو ن َِسائِِهمْ 

 ربص تََربُّص  

 ربع أَْربَعَةِ 

 ْشه ر  شهر أَ 

 ءن فَِإن

 فيء فَاء و

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءن َوإِنْ 

وا  عزم َعَزم 

 طلق الطَّالَقَ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

َطلَّقَات    طلق َواْلم 

 ربص يَتََربَّْصنَ 

 نفس بِأَنف ِسِهنَّ 

 ثلث ثاَلَثَةَ 

وء    قرء ق ر 

 َوالَ  ال

 حلل يَِحلُّ 

 له لَه نَّ 

 ءن أَن

 كتم يَْكت ْمنَ 

 ما َما

 خلق َخلَقَ 

 ءله اللَّه  

 في فِي

 رحم أَْرَحاِمِهنَّ 

 ءن إِن

 كون ك نَّ 

 ءمن ي ْؤِمنَّ 

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 بعل َوب ع ولَت ه نَّ 

 حقق أََحقُّ 

ِهنَّ   ردد بَِرد ِ
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 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن إِنْ 

 رود أََراد وا

 صلح إِْصالًَحا

 له َولَه نَّ 

 مثل ِمثْل  

 ءلل الَِّذي

 على َعلَْيِهنَّ 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

َجالِ   رجل َوِللر ِ

 على َعلَْيِهنَّ 

 درج َدَرَجة  

 ءله َواللَّه  

 عزز َعِزيز  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 طلق الطَّالَق  

تَانِ   مرر َمرَّ

 مسك فَِإْمَساك  

وف    عرف بَِمْعر 

 أَوْ ءو 

 سرح تَْسِريح  

 حسن بِِإْحَسان  

 ال َوالَ 

 حلل يَِحلُّ 

 لك لَك مْ 

 ءن أَن

ذ وا  ءخذ تَأْخ 

ا  ما ِممَّ

وه نَّ   ءتي َءاتَْيت م 

 شيء َشْيئًا

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 خوف يََخافَا

 ءن أاَلَّ 

 قوم ي ِقيَما

د ودَ   حدد ح 

 ءله اللَّهِ 

 ءن فَِإنْ 

 خوف ِخْفت مْ 

 ءن أاَلَّ 

 قوم ي ِقيَما

د ودَ ح  دد ح 

 ءله اللَّهِ 

 ال فاَلَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيِهَما

 في فِيَما

 فدي اْفتََدتْ 

 ب بِهِ 

 تلك تِْلكَ 

د ود    حدد ح 

 ءله اللَّهِ 

 ال فاَلَ 

 عدو تَْعتَد وَها

 من َوَمن

 عدو يَتَعَدَّ 

د ودَ   حدد ح 

 ءله اللَّهِ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 ءن فَِإن

 ق َطلَّقََهاطل

 ال فاَلَ 

 حلل تَِحلُّ 

 له لَه  

 مـن ِمن

 بعد بَْعد  

 حتى َحتَّى

 نكح تَنِكحَ 

 زوج َزْوًجا

 غير َغْيَره  

 ءن فَِإن

 طلق َطلَّقََها

 ال فاَلَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيِهَما

 ءن أَن

 رجع يَتََراَجعَا

 ءن إِن

 ظنن َظنَّا

 ءن أَن

 قوم ي ِقيَما

د ودَ   حدد ح 

 ءله اللَّهِ 

 تلك َوتِْلكَ 

د ود    حدد ح 

 ءله اللَّهِ 

 بين ي بَي ِن َها

 قوم ِلقَْوم  

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 طلق َطلَّْقت م  

 نسو الن َِساءَ 

 بلغ فَبَلَْغنَ 

 ءجل أََجلَه نَّ 

 مسك فَأَْمِسك وه نَّ 

وف    عرف بَِمْعر 

 ءو أَوْ 

وه نَّ  ح   سرح َسر ِ

وف    عرف بَِمْعر 

 ال َوالَ 

 ِسك وه نَّ مسك ت مْ 

 ضرر ِضَراًرا

 عدو ل ِتَْعتَد وا

 من َوَمن

 فعل يَْفعَلْ 

 ذلك ذَِلكَ 

 قد فَقَدْ 

 ظلم َظلَمَ 

 نفس نَْفَسه  

 ال َوالَ 

َِّخذ وا  ءخذ تَت

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

ًوا  هزء ه ز 

وا  ذكر َواْذك ر 

 نعم نِْعَمتَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 ما َوَما

 نزل أَنَزلَ 

 ْيك معلى َعلَ 

نَ   مـن م ِ

 كتب اْلِكتَابِ 

 حكم َواْلِحْكَمةِ 

 وعظ يَِعظ ك م

 ب بِهِ 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 طلق َطلَّْقت م  

 نسو الن َِساءَ 

 بلغ فَبَلَْغنَ 

 ءجل أََجلَه نَّ 

 ال فاَلَ 

ل وه نَّ عض  ل تَْعض 

 ءن أَن

 نكح يَنِكْحنَ 

 زوج أَْزَواَجه نَّ 

 ءذ إِذَا

 رضي تََراَضْوا

 بين بَْينَه م

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 ذلك ذَِلكَ 

 وعظ ي وَعظ  

 ب بِهِ 

 من َمن

 كون َكانَ 

 مـن ِمنك مْ 

 ءمن ي ْؤِمن  

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 ذلك ذَِلك مْ 

 زكو أَْزَكى

 لَك مْ  لك

 طهر َوأَْطَهر  

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 ءنت َوأَنت مْ 



31 

 

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ولد َواْلَواِلَدات  

 رضع ي ْرِضْعنَ 

 ولد أَْوالََده نَّ 

 حول َحْولَْينِ 

 كمل َكاِملَْينِ 

 من ِلَمنْ 

 رود أََرادَ 

 ءن أَن

 تمم ي تِمَّ 

َضاَعةَ   رضع الرَّ

 على َوَعلَى

 ل ودِ ولد اْلَموْ 

 له لَه  

 رزق ِرْزق ه نَّ 

 كسو َوِكْسَوت ه نَّ 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 ال الَ 

 كلف ت َكلَّف  

 نفس نَْفس  

 ءن إِالَّ 

ْسعََها  وسع و 

 ال الَ 

 ضرر ت َضارَّ 

 ولد َواِلَدة  

 ولد بَِولَِدَها

 ال َوالَ 

 ولد َمْول ود  

 له لَّه  

 ولد بَِولَِدهِ 

 على َوَعلَى

 ورث اْلَواِرثِ 

 ثْل  مثل مِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن فَِإنْ 

 رود أََراَدا

 فصل فَِصاالً 

 عن َعن

 رضي تََراض  

َما ْنه   مـن م ِ

ر    شور َوتََشاو 

 ال فاَلَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيِهَما

 ءن َوإِنْ 

 رود أََردتُّمْ 

 ءن أَن

 رضع تَْستَْرِضع وا

 ولد أَْوالََدك مْ 

 ال فاَلَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيك مْ 

 ءذ إِذَا

 َسلَّْمت م سلم

ا  ما مَّ

 ءتي َءاتَْيت م

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 وفي ي تََوفَّْونَ 

 مـن ِمنك مْ 

ونَ   وذر َويَذَر 

 زوج أَْزَواًجا

 ربص يَتََربَّْصنَ 

 س بِأَنف ِسِهنَّ نف

 ربع أَْربَعَةَ 

 شهر أَْشه ر  

 عشر َوَعْشًرا

 ءذ فَِإذَا

 بلغ بَلَْغنَ 

 ءجل أََجلَه نَّ 

 ال فاَلَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيك مْ 

 في فِيَما

 فعل فَعَْلنَ 

 في فِي

 نفس أَنف ِسِهنَّ 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِير  

@ @ 

 ال َوالَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيك مْ 

 في فِيَما

ْضت م  عرض َعرَّ

 ب بِهِ 

 مـن ِمنْ 

 خطب ِخْطبَةِ 

 نسو الن َِساءِ 

 ءو أَوْ 

 كنن أَْكنَنت مْ 

 في فِي

 نفس أَنف ِسك مْ 

 علم َعِلمَ 

 ءله اللَّه  

 ءن أَنَّك مْ 

ونَه نَّ   ذكر َستَْذك ر 

 لكن َولَِكن

 ال الَّ 

 وعد ت َواِعد وه نَّ 

اسرر سِ   رًّ

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 قول تَق ول وا

 قول قَْوالً 

وفًا ْعر   عرف مَّ

 ال َوالَ 

وا  عزم تَْعِزم 

 عقد ع ْقَدةَ 

 نكح الن َِكاحِ 

 حتى َحتَّى

 بلغ يَْبل غَ 

 كتب اْلِكتَاب  

 ءجل أََجلَه  

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 في فِي

 نفس أَنف ِسك مْ 

وه  حذر فَا  ْحذَر 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

 حلم َحِليم  

@ @ 

 ال الَّ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيك مْ 

 ءن إِن

 طلق َطلَّْقت م  

 نسو الن َِساءَ 

 ما َما

 لم لَمْ 

 مسس تََمسُّوه نَّ 

 ءو أَوْ 

وا  فرض تَْفِرض 

 له لَه نَّ 

 فرض فَِريَضةً 

 متع َوَمت ِع وه نَّ 

 ىعلى َعلَ 

وِسعِ   وسع اْلم 

ه    قدر قََدر 

 على َوَعلَى

ْقتِرِ   قتر اْلم 

ه    قدر قََدر 

 متع َمتَاًعا

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 حقق َحقًّا

 على َعلَى

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 ءن َوإِن

وه نَّ   طلق َطلَّْقت م 

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 



32 

 

 ءن أَن

 مسس تََمسُّوه نَّ 

 قد َوقَدْ 

 فرض فََرْضت مْ 

 له لَه نَّ 

 فرض فَِريَضةً 

 نصف فَنِْصف  

 ما َما

 فرض فََرْضت مْ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 عفو يَْعف ونَ 

 ءو أَوْ 

 عفو يَْعف َوا

 ءلل الَِّذي

 يدي بِيَِدهِ 

 عقد ع ْقَدة  

 نكح الن َِكاحِ 

 ءن َوأَن

 عفو تَْعف وا

 قرب أَْقَرب  

 وقي ِللتَّْقَوى

 ال َوالَ 

ا  نسي تَنَسو 

 فضل اْلفَْضلَ 

 مْ بين بَْينَك  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 حفظ َحافِظ وا

 على َعلَى

لََواتِ   صلو الصَّ

 صلو َوالصَّالَةِ 

ْسَطى  وسط اْلو 

وا  قوم َوق وم 

 ءله ِللَّهِ 

 قنت قَانِتِينَ 

@ @ 

 ءن فَِإنْ 

 خوف ِخْفت مْ 

 رجل فَِرَجاالً 

 ءو أَوْ 

ْكبَانًا  ركب ر 

 ءذ فَِإذَا

 ءمن أَِمنت مْ 

وا  ذكر فَاْذك ر 

 ءله اللَّهَ 

 كما َكَما

 علم َعلََّمك م

ا  ما مَّ

 لم لَمْ 

 كون تَك ون وا

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 وفي ي تََوفَّْونَ 

 مـن ِمنك مْ 

ونَ   وذر َويَذَر 

 زوج أَْزَواًجا

 وصي َوِصيَّةً 

 زوج ألَْزَواِجِهم

تَاًعا  متع مَّ

 ءلى إِلَى

 َحْولِ حول الْ 

 غير َغْيرَ 

 خرج إِْخَراج  

 ءن فَِإنْ 

 خرج َخَرْجنَ 

 ال فاَلَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيك مْ 

 في فِي

 ما َما

 فعل فَعَْلنَ 

 في فِي

 نفس أَنف ِسِهنَّ 

 مـن ِمن

وف   ْعر   عرف مَّ

 ءله َواللَّه  

 عزز َعِزيز  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

َطلَّقَاتِ   طلق َوِلْلم 

 متع َمتَاع  

وفِ عرف بِاْلَمعْ   ر 

 حقق َحقًّا

 على َعلَى

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 بين ي بَي ِن  

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

وا  خرج َخَرج 

 مـن ِمن

 دور ِديَاِرِهمْ 

 هم َوه مْ 

 ءلف أ ل وف  

 ذَرَ حذر حَ 

 موت اْلَمْوتِ 

 قول فَقَالَ 

م    له لَه 

 ءله اللَّه  

وت وا  موت م 

 ثم ث مَّ 

 حيي أَْحيَاه مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ذو لَذ و

 فضل فَْضل  

 على َعلَى

 نوس النَّاِس 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

ونَ   شكر يَْشك ر 

@ @ 

 قتل َوقَاتِل وا

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 من مَّن

 ذو ذَا

 ءلل الَِّذي

 قرض ي ْقِرض  

 ءله اللَّهَ 

 قرض قَْرًضا

 حسن َحَسنًا

 ضعف فَي َضاِعفَه  

 له لَه  

 ضعف أَْضعَافًا

 كثر َكثِيَرةً 

 ءله َواللَّه  

 قبض يَْقبِض  

 بسط َويَْبص ط  

 إِلَْيهِ ءلى وَ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ملء اْلَملِ 

 مـن ِمن

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

وَسى  موسى م 

 ءذ إِذْ 

 قول قَال وا

 نبء ِلنَبِي   

م    له لَّه 

 بعث اْبعَثْ 

 لنا لَنَا



33 

 

 ملك َمِلًكا

 قتل نُّقَاتِلْ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 له اللَّهِ ء

 قول قَالَ 

 هل َهلْ 

 عسى َعَسْيت مْ 

 ءن إِن

 كتب ك تِبَ 

 على َعلَْيك م  

 قتل اْلِقتَال  

 ءن أاَلَّ 

 قتل ت قَاتِل وا

 قول قَال وا

 ما َوَما

 لنا لَنَا

 ءن أاَلَّ 

 قتل ن قَاتِلَ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 قد َوقَدْ 

 خرج أ ْخِرْجنَا

 مـن ِمن

 دور ِديَاِرنَا

 َوأَْبنَائِنَا بنو

ا  لم فَلَمَّ

 كتب ك تِبَ 

 على َعلَْيِهم  

 قتل اْلِقتَال  

 ولي تََولَّْوا

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

ْنه مْ   مـن م ِ

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 ظلم بِالظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

مْ   له لَه 

 نبء نَبِيُّه مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 قد قَدْ 

 بعث بَعَثَ 

 مْ لك لَك  

 طالوت َطال وتَ 

 ملك َمِلًكا

 قول قَال وا

 ءن أَنَّى

 كون يَك ون  

 له لَه  

ْلك    ملك اْلم 

 على َعلَْينَا

 نحن َونَْحن  

 حقق أََحقُّ 

ْلكِ   ملك بِاْلم 

 مـن ِمْنه  

 لم َولَمْ 

 ءتي ي ْؤتَ 

 وسع َسعَةً 

نَ   مـن م ِ

 مول اْلَمالِ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 صفو اْصَطفَاه  

 َعلَْيك مْ  على

 زيد َوَزاَده  

 بسط بَْسَطةً 

 في فِي

 علم اْلِعْلمِ 

 جسم َواْلِجْسمِ 

 ءله َواللَّه  

 ءتي ي ْؤتِي

ْلَكه    ملك م 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 وسع َواِسع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 قول َوقَالَ 

مْ   له لَه 

 نبء نَبِيُّه مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءيه َءايَةَ 

ْلِكهِ   ملك م 

 ءن أَن

 تي يَأْتِيَك م  ء

 تابوت التَّاب وت  

 في فِيهِ 

 سكن َسِكينَة  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 بقي َوبَِقيَّة  

ا مَّ  ما م ِ

 ترك تََركَ 

 ءلي َءال  

وَسى  موسى م 

 ءلي َوَءال  

ونَ   هارون َهار 

 حمل تَْحِمل ه  

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 لك لَّك مْ 

 نءن إِ 

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 فصل فََصلَ 

 طالوت َطال وت  

ن ودِ   جند بِاْلج 

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

ْبتَِليك م  بلو م 

 نهر بِنََهر  

 من فََمن

 شرب َشِربَ 

 مـن ِمْنه  

 ليس فَلَْيسَ 

 مـن ِمن ِي

 من َوَمن

 لم لَّمْ 

 طعم يَْطعَْمه  

 ءن فَِإنَّه  

 ِمن ِيمـن 

 ءن إِالَّ 

 من َمنِ 

 غرف اْغتََرفَ 

 غرف غ ْرفَةً 

 يدي بِيَِدهِ 

 شرب فََشِرب وا

 مـن ِمْنه  

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

ْنه مْ   مـن م ِ

ا  لم فَلَمَّ

 جوز َجاَوَزه  

 هو ه وَ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مع َمعَه  

 قول قَال وا

 ال الَ 

 طوق َطاقَةَ 

 لنا لَنَا

 يوم اْليَْومَ 

 جالوت بَِجال وتَ 

ن وِدهِ   جند َوج 

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ظنن يَظ نُّونَ 

 ءن أَنَّه م

الَق وا  لقي مُّ

 ءله اللَّهِ 

 كم َكم

ن  مـن م ِ

 فيء فِئَة  

 قلل قَِليلَة  

 غلب َغلَبَتْ 

 فيء فِئَةً 

 كثر َكثِيَرةً 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  
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 مع َمعَ 

ابِِرينَ   صبر الصَّ

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

وا  برز بََرز 

 جالوت ِلَجال وتَ 

ن وِدهِ   جند َوج 

 قول قَال وا

 ربب َربَّنَا

 فرغ أَْفِرغْ 

 على َعلَْينَا

 صبر َصْبًرا

 ثبت َوثَب ِتْ 

 قدم أَْقَداَمنَا

ْرنَا  نصر َوانص 

 على َعلَى

 قوم اْلقَْومِ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

وه م  هزم فََهَزم 

 ءذن بِِإْذنِ 

 هِ ءله اللَّ 

 قتل َوقَتَلَ 

د    داود َداو 

 جالوت َجال وتَ 

 ءتي َوَءاتَاه  

 ءله اللَّه  

ْلكَ   ملك اْلم 

 حكم َواْلِحْكَمةَ 

 علم َوَعلََّمه  

ا  ما ِممَّ

 شيء يََشاء  

 لو َولَْوالَ 

 دفع َدْفع  

 ءله اللَّهِ 

 نوس النَّاسَ 

 بعض بَْعَضه م

 بعض بِبَْعض  

 فسد لَّفََسَدتِ 

 ءرض األَْرض  

 ِكنَّ لكن َولَ 

 ءله اللَّهَ 

 ذو ذ و

 فضل فَْضل  

 على َعلَى

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

 ءيه َءايَات  

 ءله اللَّهِ 

 تلو نَتْل وَها

 على َعلَْيكَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءن َوإِنَّكَ 

 مـن لَِمنَ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

س ل    رسل الرُّ

ْلنَا  فضل فَضَّ

 بعض بَْعَضه مْ 

 ىعلى َعلَ 

 بعض بَْعض  

ْنه م  مـن م ِ

 من مَّن

 كلم َكلَّمَ 

 ءله اللَّه  

 رفع َوَرفَعَ 

 بعض بَْعَضه مْ 

 درج َدَرَجات  

 ءتي َوَءاتَْينَا

 عيسى ِعيَسى

 بنو اْبنَ 

 مريم َمْريَمَ 

 بين اْلبَي ِنَاتِ 

 ءيد َوأَيَّْدنَاه  

وحِ   روح بِر 

 قدس اْلق د ِس 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ما َما

 قتل اْقتَتَلَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهم

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء َجاَءتْه م  

 بين اْلبَي ِنَات  

 لكن َولَِكنِ 

 خلف اْختَلَف وا

 مـن فَِمْنه م

نْ   من مَّ

 ءمن َءاَمنَ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 كفر َكفَرَ 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ما َما

 تَل واقتل اْقتَ 

 لكن َولَِكنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 فعل يَْفعَل  

 ما َما

 رود ي ِريد  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 نفق أَنِفق وا

ا  ما ِممَّ

 رزق َرَزْقنَاك م

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَ 

 يوم يَْوم  

 ال الَّ 

 بيع بَْيع  

 في فِيهِ 

 ال َوالَ 

لَّة    خلل خ 

 َوالَ  ال

 شفع َشفَاَعة  

ونَ   كفر َواْلَكافِر 

 هم ه م  

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 حيي اْلَحيُّ 

 قوم اْلقَيُّوم  

 ال الَ 

ذ ه    ءخذ تَأْخ 

 وسن ِسنَة  

 ال َوالَ 

 نوم نَْوم  

 له لَّه  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 يفي فِ 

 ءرض األَْرِض 

 من َمن

 ذو ذَا

 ءلل الَِّذي

 شفع يَْشفَع  

 عند ِعنَده  

 ءن إِالَّ 

 ءذن بِِإْذنِهِ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 بين بَْينَ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 ما َوَما

مْ   خلف َخْلفَه 

 ال َوالَ 

 حوط ي ِحيط ونَ 

 شيء بَِشْيء  

نْ   مـن م ِ

 علم ِعْلِمهِ 

 ءن إِالَّ 

 ما بَِما

 شيء َشاءَ 
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 ِسعَ وسع وَ 

 كرس ك ْرِسيُّه  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 ال َوالَ 

 ءود يَئ ود ه  

َما  حفظ ِحْفظ ه 

 هو َوه وَ 

 علو اْلعَِليُّ 

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 ال الَ 

 كره إِْكَراهَ 

 في فِي

ينِ   دين الد ِ

 قد قَد

 بين تَّبَيَّنَ 

ْشد    رشد الرُّ

 مـن ِمنَ 

 ِ  غوي اْلغَي 

 من فََمن

 رْ كفر يَْكف  

 طغو بِالطَّاغ وتِ 

 ءمن َوي ْؤِمن

 ءله بِاللَّهِ 

 قد فَقَدِ 

 مسك اْستَْمَسكَ 

 عرو بِاْلع ْرَوةِ 

ثْقَى  وثق اْلو 

 ال الَ 

 فصم انِفَصامَ 

 له لََها

 ءله َواللَّه  

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ولي َوِليُّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

ه م  خرج ي ْخِرج 

نَ   مـن م ِ

 ظلم الظُّل َماتِ 

 ءلى إِلَى

 نور النُّورِ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

ه م    ولي أَْوِليَاؤ 

 طغو الطَّاغ وت  

ونَه م  خرج ي ْخِرج 

نَ   مـن م ِ

 نور النُّورِ 

 ءلى إِلَى

 ظلم الظُّل َماتِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 أَلَمْ  لم

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذي

 حجج َحاجَّ 

 إبراهيم إِْبَراِهمَ 

 في فِي

 ربب َرب ِهِ 

 ءن أَنْ 

 ءتي َءاتَاه  

 ءله اللَّه  

ْلكَ   ملك اْلم 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 إبراهيم إِْبَراِهم  

 ربب َرب ِيَ 

 ءلل الَِّذي

 حيي ي ْحيِ 

 موت َوي ِميت  

 قول قَالَ 

 ءنا أَنَا

 حيي أ ْحيِ 

 ت َوأ ِميت  مو

 قول قَالَ 

 إبراهيم إِْبَراِهم  

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ءتي يَأْتِي

 شمس بِالشَّْمِس 

 مـن ِمنَ 

 شرق اْلَمْشِرقِ 

 ءتي فَأْتِ 

 ب بَِها

 مـن ِمنَ 

 غرب اْلَمْغِربِ 

 بهت فَب ِهتَ 

 ءلل الَِّذي

 كفر َكفَرَ 

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 ِمينَ ظلم الظَّالِ 

@ @ 

 ءو أَوْ 

 ءلل َكالَِّذي

 مرر َمرَّ 

 على َعلَى

 قري قَْريَة  

 هي َوِهيَ 

 خوي َخاِويَة  

 على َعلَى

وِشَها  عرش ع ر 

 قول قَالَ 

 ءن أَنَّى

 حيي ي ْحيِ 

 هذا َهِذهِ 

 ءله اللَّه  

 بعد بَْعدَ 

 موت َمْوتَِها

 موت فَأََماتَه  

 ءله اللَّه  

 مءه ِمائَةَ 

 عوم َعام  

 ثم ث مَّ 

 بَعَثَه   بعث

 قول قَالَ 

 كم َكمْ 

 لبث لَبِثْتَ 

 قول قَالَ 

 لبث لَبِثْت  

 يوم يَْوًما

 ءو أَوْ 

 بعض بَْعضَ 

 يوم يَْوم  

 قول قَالَ 

 بل بَل

 لبث لَّبِثْتَ 

 مءه ِمائَةَ 

 عوم َعام  

 نظر فَانظ رْ 

 ءلى إِلَى

 طعم َطعَاِمكَ 

 شرب َوَشَرابِكَ 

 لم لَمْ 

 سنه يَتََسنَّهْ 

 نظر َوانظ رْ 

 ىءلى إِلَ 

 حمر ِحَماِركَ 

 جعل َوِلنَْجعَلَكَ 

 ءيه َءايَةً 

 ءنس ل ِلنَّاِس 

 نظر َوانظ رْ 

 ءلى إِلَى

 عظم اْلِعَظامِ 

 كيف َكْيفَ 

َها  نشز ن نِشز 

 ثم ث مَّ 

 كسو نَْكس وَها

 لحم لَْحًما

ا  لم فَلَمَّ

 بين تَبَيَّنَ 

 له لَه  

 قول قَالَ 

 علم أَْعلَم  

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 ل ِ كل ك  

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  
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@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 

 إبراهيم إِْبَراِهم  

 ربب َرب ِ 

 رءي أَِرنِي

 كيف َكْيفَ 

 حيي ت ْحيِ 

 موت اْلَمْوتَى

 قول قَالَ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 ءمن ت ْؤِمن

 قول قَالَ 

 بلو بَلَى

 لكن َولَِكن

 طمءن ل ِيَْطَمئِنَّ 

 قلب قَْلبِي

 قول قَالَ 

ذْ   ءخذ فَخ 

 أَْربَعَةً  ربع

نَ   مـن م ِ

 طير الطَّْيرِ 

ْره نَّ   صرر فَص 

 ءلى إِلَْيكَ 

 ثم ث مَّ 

 جعل اْجعَلْ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 جبل َجبَل  

ْنه نَّ   مـن م ِ

ْزًءا  جزء ج 

 ثم ث مَّ 

 دعو اْدع ه نَّ 

 ءتي يَأْتِينَكَ 

 سعي َسْعيًا

 علم َواْعلَمْ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عزز َعِزيز  

 حكم َحِكيم  

 @@ 

ثَل    مثل مَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 نفق ي نِفق ونَ 

مْ   مول أَْمَوالَه 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 مثل َكَمثَلِ 

 حبب َحبَّة  

 نبت أَنبَتَتْ 

 سبع َسْبعَ 

 سنبل َسنَابِلَ 

 في فِي

 كل ك ل ِ 

 سنبل س نب لَة  

ائَة    مءه م ِ

 حبب َحبَّة  

 ءله َواللَّه  

 ضعف ي َضاِعف  

 من ِلَمن

 َشاء  شيء يَ 

 ءله َواللَّه  

 وسع َواِسع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 نفق ي نِفق ونَ 

مْ   مول أَْمَوالَه 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

 تبع ي تْبِع ونَ 

 ما َما

 نفق أَنفَق وا

 منن َمنًّا

 ال َوالَ 

 ءذي أَذًى

مْ   له لَّه 

ه مْ   ءجر أَْجر 

 عند ِعندَ 

 مْ ربب َرب ِهِ 

 ال َوالَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

 قول قَْول  

وف   ْعر   عرف مَّ

 غفر َوَمْغِفَرة  

 خير َخْير  

ن  مـن م ِ

 صدق َصَدقَة  

 تبع يَتْبَع َها

 ءذي أَذًى

 ءله َواللَّه  

 غني َغنِي  

 حلم َحِليم  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 َمن واءمن َءا

 ال الَ 

 بطل ت ْبِطل وا

 صدق َصَدقَاتِك م

 منن بِاْلَمن ِ 

 ءذي َواألَذَى

 ءلل َكالَِّذي

 نفق ي نِفق  

 مول َمالَه  

 رءي ِرئَاءَ 

 نوس النَّاِس 

 ال َوالَ 

 ءمن ي ْؤِمن  

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 مثل فََمثَل ه  

 مثل َكَمثَلِ 

 صفو َصْفَوان  

 على َعلَْيهِ 

 ترب ت َراب  

 صوب فَأََصابَه  

 وبل َوابِل  

 ترك فَتََرَكه  

 صلد َصْلًدا

 ال الَّ 

ونَ   قدر يَْقِدر 

 على َعلَى

 شيء َشْيء  

ا مَّ  ما م ِ

 كسب َكَسب وا

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 مثل َوَمثَل  

 ءلل الَِّذينَ 

 نفق ي نِفق ونَ 

م  مول أَمْ   َوالَه 

 بغي اْبتِغَاءَ 

 رضي َمْرَضاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ثبت َوتَثْبِيتًا

نْ   مـن م ِ

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 مثل َكَمثَلِ 

 جنن َجنَّة  

 ربو بَِرْبَوة  

 صوب أََصابََها

 وبل َوابِل  

 ءتي فَئَاتَتْ 

 ءكل أ ك لََها

 ضعف ِضْعفَْينِ 

 ءن فَِإن

 لم لَّمْ 

 صوب ي ِصْبَها

 وبل َوابِل  

 ل  طلل فَطَ 

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 ودد أَيََودُّ 
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 وحد أََحد ك مْ 

 ءن أَن

 كون تَك ونَ 

 له لَه  

 جنن َجنَّة  

ن  مـن م ِ

 نخل نَِّخيل  

 عنب َوأَْعنَاب  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 له لَه  

 في فِيَها

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 لثََّمَراتِ ثمر ا

 صوب َوأََصابَه  

 كبر اْلِكبَر  

 له َولَه  

يَّة    ذرر ذ ر ِ

عَفَاء    ضعف ض 

 صوب فَأََصابََها

 عصر إِْعَصار  

 في فِيهِ 

 نور نَار  

 حرق فَاْحتََرقَتْ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 بين ي بَي ِن  

 ءله اللَّه  

 لك لَك م  

 ءيه األَيَاتِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   فكر تَتَفَكَّر 

@ @ 

 اأَيَُّهاءيي يَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 نفق أَنِفق وا

 مـن ِمن

 طيب َطي ِبَاتِ 

 ما َما

 كسب َكَسْبت مْ 

ا  ما َوِممَّ

 خرج أَْخَرْجنَا

 لك لَك م

نَ   مـن م ِ

 ءرض األَْرِض 

 ال َوالَ 

وا م   يمم تَيَمَّ

 خبث اْلَخبِيثَ 

 مـن ِمْنه  

 نفق ت نِفق ونَ 

 ليس َولَْست م

 ءخذ بِأَِخِذيهِ 

 إِالَّ  ءن

 ءن أَن

 غمض ت ْغِمض وا

 في فِيهِ 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غني َغنِي  

 حمد َحِميد  

@ @ 

 شطن الشَّْيَطان  

 وعد يَِعد ك م  

 فقر اْلفَْقرَ 

ك م ر   ءمر َويَأْم 

 فحش بِاْلفَْحَشاءِ 

 ءله َواللَّه  

 وعد يَِعد ك م

ْغِفَرةً   غفر مَّ

ْنه    مـن م ِ

 فضل َوفَْضالً 

 ءله َواللَّه  

 وسع َواِسع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءتي ي ْؤتِي

 حكم اْلِحْكَمةَ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 من َوَمن

 ءتي ي ْؤتَ 

 حكم اْلِحْكَمةَ 

 قد فَقَدْ 

 ءتي أ وتِيَ 

 خير َخْيًرا

 كثر َكثِيًرا

 ما َوَما

 ذكر يَذَّكَّر  

 ءن إِالَّ 

 ءلي أ ول وا

 لبب األَْلبَابِ 

@ @ 

 ما َوَما

 ْقت منفق أَنفَ 

ن  مـن م ِ

 نفق نَّفَقَة  

 ءو أَوْ 

 نذر نَذَْرت م

ن  مـن م ِ

 نذر نَّْذر  

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

ه    علم يَْعلَم 

 ما َوَما

 ظلم ِللظَّاِلِمينَ 

 مـن ِمنْ 

 نصر أَنَصار  

@ @ 

 ءن إِن

 بدي ت ْبد وا

َدقَاتِ   صدق الصَّ

ا  نعم فَنِِعمَّ

 هي ِهيَ 

 ءن َوإِن

 خفي ت ْخف وَها

 ْؤت وَهاءتي َوت  

 فقر اْلف قََراءَ 

 هو فَه وَ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 كفر َوي َكف ِر  

 عن َعنك م

ن  مـن م ِ

 سوء َسي ِئَاتِك مْ 

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِير  

@ @ 

 ليس لَّْيسَ 

 على َعلَْيكَ 

 هدي ه َداه مْ 

 لكن َولَِكنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هدي يَْهِدي

 من َمن

 يََشاء  شيء 

 ما َوَما

 نفق ت نِفق وا

 مـن ِمنْ 

 خير َخْير  

 نفس فأَلَنف ِسك مْ 

 ما َوَما

 نفق ت نِفق ونَ 

 ءن إِالَّ 

 بغي اْبتِغَاءَ 

 وجه َوْجهِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 نفق ت نِفق وا

 مـن ِمنْ 

 خير َخْير  

 وفي ي َوفَّ 

 ءلى إِلَْيك مْ 

 ءنت َوأَنت مْ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم ت ْظلَم 

@ @ 

 ِلْلف قََراءِ  فقر

 ءلل الَِّذينَ 

وا  حصر أ ْحِصر 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال الَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

 ضرب َضْربًا

 في فِي



38 

 

 ءرض األَْرِض 

 حسب يَْحَسب ه م  

 جهل اْلَجاِهل  

 غني أَْغنِيَاءَ 

 مـن ِمنَ 

 عفف التَّعَفُّفِ 

 عرف تَْعِرف ه م

 سمو بِِسيَماه مْ 

 ال الَ 

 ل ونَ سءل يَْسئَ 

 نوس النَّاسَ 

 لحف إِْلَحافًا

 ما َوَما

 نفق ت نِفق وا

 مـن ِمنْ 

 خير َخْير  

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ب بِهِ 

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 نفق ي نِفق ونَ 

 مول أَْمَوالَه م

 ليل بِالَّْيلِ 

 نهر َوالنََّهارِ 

ا  سرر ِسرًّ

 علن َوَعالَنِيَةً 

مْ   له فَلَه 

ه مْ   ءجر أَْجر 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ال َوالَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءكل يَأْك ل ونَ 

بَوا  ربو الر ِ

 ال الَ 

ونَ   قوم يَق وم 

 ءن إِالَّ 

 كما َكَما

 قوم يَق وم  

 ءلل الَِّذي

 خبط يَتََخبَّط ه  

 شطن الشَّْيَطان  

 مـن ِمنَ 

 اْلَمس ِ مسس 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 قول قَال وا

 ءن إِنََّما

 بيع اْلبَْيع  

 مثل ِمثْل  

بَوا  ربو الر ِ

 حلل َوأََحلَّ 

 ءله اللَّه  

 بيع اْلبَْيعَ 

مَ   حرم َوَحرَّ

بَوا  ربو الر ِ

 من فََمن

 جيء َجاَءه  

 وعظ َمْوِعَظة  

ن  مـن م ِ

ب ِهِ   ربب رَّ

 نهي فَانتََهى

 له فَلَه  

 ما َما

 لف َسلَفَ س

ه    ءمر َوأَْمر 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 من َوَمنْ 

 عود َعادَ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 محق يَْمَحق  

 ءله اللَّه  

بَوا  ربو الر ِ

 ربو َوي ْربِي

َدقَاتِ   صدق الصَّ

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 كل ك لَّ 

 كفر َكفَّار  

 ءثم أَثِيم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

وا  قوم َوأَقَام 

 صلو الصَّالَةَ 

ا  ءتي َوَءاتَو 

َكاةَ   زكو الزَّ

مْ   له لَه 

ه مْ   ءجر أَْجر 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ال َوالَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 وقي اتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

وا  وذر َوذَر 

 ما َما

 بقي بَِقيَ 

 مـن ِمنَ 

بَوا  ربو الر ِ

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ءن فَِإن

 لم لَّمْ 

 فعل تَْفعَل وا

 ءذن فَأْذَن وا

 حرب بَِحْرب  

 نَ مـن م ِ 

 ءله اللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 ءن َوإِن

 توب ت ْبت مْ 

 لك فَلَك مْ 

ء وس    رءس ر 

 مول أَْمَواِلك مْ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم تَْظِلم 

 ال َوالَ 

ونَ   ظلم ت ْظلَم 

@ @ 

 ءن َوإِن

 كون َكانَ 

 ذو ذ و

 عسر ع ْسَرة  

 نظر فَنَِظَرة  

 ءلى إِلَى

 يسر َمْيَسَرة  

 ءن َوأَن

 صدق تََصدَّق وا

 َخْير   خير

 لك لَّك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 وقي َواتَّق وا

 يوم يَْوًما

 رجع ت ْرَجع ونَ 

 في فِيهِ 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 ثم ث مَّ 

 وفي ت َوفَّى
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 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

ا  ما مَّ

 كسب َكَسبَتْ 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ِذينَ ءلل الَّ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءذ إِذَا

 دين تََدايَنت م

 دين بَِدْين  

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 كتب فَاْكت ب وه  

 كتب َوْليَْكت ب

 بين بَّْينَك مْ 

 كتب َكاتِب  

 عدل بِاْلعَْدلِ 

 ال َوالَ 

 ءبي يَأْبَ 

 كتب َكاتِب  

 ءن أَن

 كتب يَْكت بَ 

 كما َكَما

 علم َعلََّمه  

 ءله اللَّه  

 كتب فَْليَْكت بْ 

 ملل َوْلي ْمِللِ 

 ءلل الَِّذي

 على َعلَْيهِ 

 حقق اْلَحقُّ 

َّقِ   وقي َوْليَت

 ءله اللَّهَ 

 ربب َربَّه  

 ال َوالَ 

 بخس يَْبَخسْ 

 مـن ِمْنه  

 شيء َشْيئًا

 ءن فَِإن

 كون َكانَ 

 ءلل الَِّذي

 على َعلَْيهِ 

 حقق اْلَحقُّ 

 سفه َسِفيًها

 ءو أَوْ 

 ضعف َضِعيفًا

 ءو أَوْ 

 ال الَ 

 طوع يَْستَِطيع  

 ءن أَن

 ملل ي ِملَّ 

 هو ه وَ 

 ملل فَْلي ْمِللْ 

 ولي َوِليُّه  

 عدل بِاْلعَْدلِ 

 شهد َواْستَْشِهد وا

 شهد َشِهيَدْينِ 

 مـن ِمن

َجاِلك مْ   رجل ر ِ

 ءن فَِإن

 لم لَّمْ 

 كون يَك ونَا

لَْينِ   رجل َرج 

ل    رجل فََرج 

 مرء َواْمَرأَتَانِ 

 مـن ِممَّن

 َضْونَ رضي تَرْ 

 مـن ِمنَ 

 شهد الشَُّهَداءِ 

 ءن أَن

 ضلل تَِضلَّ 

 وحد إِْحَداه َما

رَ   ذكر فَت ذَك ِ

 وحد إِْحَداه َما

 ءخر األ ْخَرى

 ال َوالَ 

 ءبي يَأْبَ 

 شهد الشَُّهَداء  

 ءذ إِذَا

 ما َما

 دعو د ع وا

 ال َوالَ 

وا  سءم تَْسئَم 

 ءن أَن

 كتب تَْكت ب وه  

 صغر َصِغيًرا

 ءو أَوْ 

 يًراكبر َكبِ 

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجِلهِ 

 ذلك ذَِلك مْ 

 قسط أَْقَسط  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 قوم َوأَْقَوم  

 شهد ِللشََّهاَدةِ 

 دنو َوأَْدنَى

 ءن أاَلَّ 

 ريب تَْرتَاب وا

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 كون تَك ونَ 

 تجر تَِجاَرةً 

 حضر َحاِضَرةَ 

ونََها  دور ت ِدير 

 بين بَْينَك مْ 

 ليس فَلَْيسَ 

 َعلَْيك مْ  على

نَاح    جنح ج 

 ءن أاَلَّ 

 كتب تَْكت ب وَها

 شهد َوأَْشِهد وا

 ءذ إِذَا

 بيع تَبَايَْعت مْ 

 ال َوالَ 

 ضرر ي َضارَّ 

 كتب َكاتِب  

 ال َوالَ 

 شهد َشِهيد  

 ءن َوإِن

 فعل تَْفعَل وا

 ءن فَِإنَّه  

 فسق ف س وق  

 ب بِك مْ 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

ك م    علم َوي عَل ِم 

 له اللَّه  ء

 ءله َواللَّه  

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءن َوإِن

 كون ك نت مْ 

 على َعلَى

 سفر َسفَر  

 لم َولَمْ 

 وجد تَِجد وا

 كتب َكاتِبًا

 رهن فَِرَهان  

ْقب وَضة    قبض مَّ

 ءن فَِإنْ 

 ءمن أَِمنَ 

ك م  بعض بَْعض 

 بعض بَْعًضا

 ءدي فَْلي َؤد ِ 

 ءلل الَِّذي

 ِمنَ ءمن اْؤت  

 ءمن أََمانَتَه  

َّقِ   وقي َوْليَت

 ءله اللَّهَ 

 ربب َربَّه  

 ال َوالَ 

وا  كتم تَْكت م 

 شهد الشََّهاَدةَ 

 من َوَمن

 كتم يَْكت ْمَها

 ءن فَِإنَّه  

 ءثم َءاثِم  

 قلب قَْلب ه  

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءله ل ِلَّهِ 

 ما َما
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 في فِي

 َماَواتِ سمو السَّ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءن َوإِن

 بدي ت ْبد وا

 ما َما

 في فِي

 نفس أَنف ِسك مْ 

 ءو أَوْ 

 خفي ت ْخف وه  

 حسب ي َحاِسْبك م

 ب بِهِ 

 ءله اللَّه  

 غفر فَيَْغِفر  

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

ب    عذب َوي عَذ ِ

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 َشْيء  شيء 

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ءمن َءاَمنَ 

س ول    رسل الرَّ

 ما بَِما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 مـن ِمن

ب ِهِ   ربب رَّ

ْؤِمن ونَ   ءمن َواْلم 

 كل ك ل  

 ءمن َءاَمنَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ملك َوَمالَئَِكتِهِ 

 كتب َوك ت بِهِ 

س ِلهِ   رسل َور 

 ال الَ 

ق    فرق ن فَر ِ

 بين بَْينَ 

 وحد أََحد  

نمـ  ن م ِ

س ِلهِ   رسل رُّ

 قول َوقَال وا

 سمع َسِمْعنَا

 طوع َوأََطْعنَا

 غفر غ ْفَرانَكَ 

 ربب َربَّنَا

 ءلى َوإِلَْيكَ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ال الَ 

 كلف ي َكل ِف  

 ءله اللَّه  

 نفس نَْفًسا

 ءن إِالَّ 

ْسعََها  وسع و 

 له لََها

 ما َما

 كسب َكَسبَتْ 

 على َوَعلَْيَها

 ما َما

 تََسبَتْ كسب اكْ 

 ربب َربَّنَا

 ال الَ 

 ءخذ ت َؤاِخْذنَا

 ءن إِن

 نسي نَِّسينَا

 ءو أَوْ 

 خطء أَْخَطأْنَا

 ربب َربَّنَا

 ال َوالَ 

 حمل تَْحِملْ 

 على َعلَْينَا

 ءصر إِْصًرا

 كما َكَما

 حمل َحَمْلتَه  

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلنَا

 ربب َربَّنَا

 ال َوالَ 

 ْلنَاحمل ت َحم ِ 

 ما َما

 ال الَ 

 طوق َطاقَةَ 

 لنا لَنَا

 ب بِهِ 

 عفو َواْعف  

 عن َعنَّا

 غفر َواْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 رحم َواْرَحْمنَا

 ءنت أَنتَ 

 ولي َمْوالَنَا

ْرنَا  نصر فَانص 

 على َعلَى

 قوم اْلقَْومِ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

# # 

@ @ 

 الم الم

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 و ه وَ ه

 حيي اْلَحيُّ 

 قوم اْلقَيُّوم  

@ @ 

لَ   نزل نَزَّ

 على َعلَْيكَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

قًا َصد ِ  صدق م 

 لم ل َِما

 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيهِ 

 نزل َوأَنَزلَ 

 تور التَّْوَراةَ 

 نجل َواإِلنِجيلَ 

@ @ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 هدي ه ًدى

 نوس ِللنَّاِس 

 نزل َوأَنَزلَ 

 اْلف ْرقَانَ  فرق

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

 شدد َشِديد  

 ءله َواللَّه  

 عزز َعِزيز  

 ذو ذ و

 نقم انتِقَام  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 خفي يَْخفَى

 على َعلَْيهِ 

 شيء َشْيء  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال َوالَ 

 فِي في

 سمو السََّماءِ 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

ك مْ  ر  ِ  صور ي َصو 

 في فِي

 رحم األَْرَحامِ 

 كيف َكْيفَ 

 شيء يََشاء  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  
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@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 نزل أَنَزلَ 

 على َعلَْيكَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 مـن ِمْنه  

 ات  ءيه أَيَ 

ْحَكَمات    حكم مُّ

 هن ه نَّ 

 ءمم أ مُّ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءخر َوأ َخر  

تََشابَِهات    شبه م 

ا  ءم فَأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 زيغ َزْيغ  

 تبع فَيَتَّبِع ونَ 

 ما َما

 شبه تََشابَهَ 

 مـن ِمْنه  

 بغي اْبتِغَاءَ 

 فتن اْلِفتْنَةِ 

 بغي َواْبتِغَاءَ 

 يِلهِ ءول تَأْوِ 

 ما َوَما

 علم يَْعلَم  

 ءول تَأِْويلَه  

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّه  

ونَ  اِسخ   رسخ َوالرَّ

 في فِي

 علم اْلِعْلمِ 

 قول يَق ول ونَ 

 ءمن َءاَمنَّا

 ب بِهِ 

 كل ك ل  

نْ   مـن م ِ

 عند ِعندِ 

 ربب َرب ِنَا

 ما َوَما

 ذكر يَذَّكَّر  

 ءن إِالَّ 

 ءلي أ ول وا

 لبب األَْلبَابِ 

@ @ 

 َربَّنَاربب 

 ال الَ 

 زيغ ت ِزغْ 

 قلب ق ل وبَنَا

 بعد بَْعدَ 

 ءذ إِذْ 

 هدي َهَدْيتَنَا

 وهب َوَهبْ 

 لنا لَنَا

 مـن ِمن

 لدن لَّد نكَ 

 رحم َرْحَمةً 

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 وهب اْلَوهَّاب  

@ @ 

 ربب َربَّنَا

 ءن إِنَّكَ 

 جمع َجاِمع  

 نوس النَّاِس 

 يوم ِليَْوم  

 ال الَّ 

 ريب َرْيبَ 

 فِيهِ  في

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 خلف ي ْخِلف  

 وعد اْلِميعَادَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 لن لَن

 غني ت ْغنِيَ 

مْ   عن َعْنه 

مْ   مول أَْمَوال ه 

 ال َوالَ 

 ولد أَْوالَد ه م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 شيء َشْيئًا

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه مْ 

 وقد َوق ود  

 نَّارِ نور ال

@ @ 

 دءب َكَدأْبِ 

 ءلي َءالِ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءخذ فَأََخذَه م  

 ءله اللَّه  

 ذنب بِذ ن وبِِهمْ 

 ءله َواللَّه  

 شدد َشِديد  

 عقب اْلِعقَابِ 

@ @ 

 قول ق ل

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ت ْغلَب ونَ غلب سَ 

ونَ   حشر َوت ْحَشر 

 ءلى إِلَى

 جهم َجَهنَّمَ 

 بءس َوبِئْسَ 

 مهد اْلِمَهاد  

@ @ 

 قد قَدْ 

 كون َكانَ 

 لك لَك مْ 

 ءيه َءايَة  

 في فِي

 فيء فِئَتَْينِ 

 لقي اْلتَقَتَا

 فيء فِئَة  

 قتل ت قَاتِل  

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءخر َوأ ْخَرى

 كفر َكافَِرة  

 نَه مرءي يََروْ 

ثْلَْيِهمْ   مثل م ِ

 رءي َرأْيَ 

 عين اْلعَْينِ 

 ءله َواللَّه  

 ءيد ي َؤي ِد  

 نصر بِنَْصِرهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 عبر لَِعْبَرةً 

 ولي أل وِلي

 بصر األَْبَصارِ 

@ @ 

ي ِنَ   زين ز 

 نوس ِللنَّاِس 

بُّ   حبب ح 

 شهو الشََّهَواتِ 

 مـن ِمنَ 

 َساءِ نسو الن ِ 

 بنو َواْلبَنِينَ 

 قنطر َواْلقَنَاِطيرِ 

قَنَطَرةِ   قنطر اْلم 

 مـن ِمنَ 

 ذهب الذََّهبِ 

ةِ   فضض َواْلِفضَّ

 خيل َواْلَخْيلِ 

َمةِ  َسوَّ  سوم اْلم 

 نعم َواألَْنعَامِ 

 حرث َواْلَحْرثِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 متع َمتَاع  

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءله َواللَّه  

 عند ِعنَده  
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ْسن   حسن  ح 

 ءوب اْلَمئَابِ 

@ @ 

 قول ق لْ 

نَب ِئ ك م  نبء أَؤ 

 خير بَِخْير  

ن  مـن م ِ

 ذلك ذَِلك مْ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 وقي اتَّقَْوا

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 زوج َوأَْزَواج  

طَ  َرة  طهر مُّ  هَّ

 رضي َوِرْضَوان  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 بصر بَِصير  

 عبد بِاْلِعبَادِ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول يَق ول ونَ 

 ربب َربَّنَا

 ءن إِنَّنَا

 ءمن َءاَمنَّا

 غفر فَاْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 ذنب ذ ن وبَنَا

 وقي َوقِنَا

 عذب َعذَابَ 

 نور النَّارِ 

@ @ 

ابِِري  نَ صبر الصَّ

اِدقِينَ   صدق َوالصَّ

 قنت َواْلقَانِتِينَ 

نِفِقينَ   نفق َواْلم 

ْستَْغِفِرينَ   غفر َواْلم 

 سحر بِاألَْسَحارِ 

@ @ 

 شهد َشِهدَ 

 ءله اللَّه  

 ءن أَنَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ملك َواْلَمالَئَِكة  

 ءلي َوأ ول وا

 علم اْلِعْلمِ 

 قوم قَائًِما

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

ينَ   دين الد ِ

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 سلم اإِلْسالَم  

 ما َوَما

 خلف اْختَلَفَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 ءن إِالَّ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء َجاَءه م  

 م  علم اْلِعلْ 

 بغي بَْغيًا

 بين بَْينَه مْ 

 من َوَمن

 كفر يَْكف رْ 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سرع َسِريع  

 حسب اْلِحَسابِ 

@ @ 

 ءن فَِإنْ 

وكَ   حجج َحاجُّ

 قول فَق لْ 

 سلم أَْسلَْمت  

 وجه َوْجِهيَ 

 ءله ِللَّهِ 

 من َوَمنِ 

 تبع اتَّبَعَنِ 

 قول َوق ل

 نَ ءلل ل ِلَِّذي

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

ي ِنَ   ءمم َواأل م ِ

 سلم َءأَْسلَْمت مْ 

 ءن فَِإنْ 

وا  سلم أَْسلَم 

 قد فَقَدِ 

 هدي اْهتََدْوا

 ءن َوإِن

 ولي تََولَّْوا

 ءن فَِإنََّما

 على َعلَْيكَ 

 بلغ اْلباَلَغ  

 ءله َواللَّه  

 بصر بَِصير  

 عبد بِاْلِعبَادِ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ كف  ر يَْكف ر 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 قتل َويَْقت ل ونَ 

 نبء النَّبِي ِنَ 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق َحق   

 قتل َويَْقت ل ونَ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ  ر   ءمر يَأْم 

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 مـن ِمنَ 

 نوس النَّاِس 

ْره م  بشر فَبَش ِ

 عذب بِعَذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 نَ ءلل الَِّذي

 حبط َحبَِطتْ 

مْ   عمل أَْعَمال ه 

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 ما َوَما

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 نصر نَّاِصِرينَ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 نصب نَِصيبًا

نَ   مـن م ِ

 كتب اْلِكتَابِ 

 دعو ي ْدَعْونَ 

 ءلى إِلَى

 كتب ِكتَابِ 

 لَّهِ ءله ال

 حكم ِليَْحك مَ 

 بين بَْينَه مْ 

 ثم ث مَّ 

 ولي يَتََولَّى

 فرق فَِريق  

ْنه مْ   مـن م ِ

 هم َوه م

ْعِرض ونَ   عرض مُّ

@ @ 
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 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 قول قَال وا

 لن لَن

 مسس تََمسَّنَا

 نور النَّار  

 ءن إِالَّ 

 يوم أَيَّاًما

ْعد وَدات    عدد مَّ

ه مْ   غرر َوَغرَّ

 في فِي

 ن ِدينِِهمدي

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

ونَ   فري يَْفتَر 

@ @ 

 كيف فََكْيفَ 

 ءذ إِذَا

 جمع َجَمْعنَاه مْ 

 يوم ِليَْوم  

 ال الَّ 

 ريب َرْيبَ 

 في فِيهِ 

ف ِيَتْ   وفي َوو 

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

ا  ما مَّ

 كسب َكَسبَتْ 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

@ @ 

 قول ق لِ 

مَّ   ءله اللَّه 

 اِلكَ ملك مَ 

ْلكِ   ملك اْلم 

 ءتي ت ْؤتِي

ْلكَ   ملك اْلم 

 من َمن

 شيء تََشاء  

 نزع َوتَنِزع  

ْلكَ   ملك اْلم 

 مـن ِممَّن

 شيء تََشاء  

 عزز َوت ِعزُّ 

 من َمن

 شيء تََشاء  

 ذلل َوت ِذلُّ 

 من َمن

 شيء تََشاء  

 يدي بِيَِدكَ 

 خير اْلَخْير  

 ءن إِنَّكَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 ِدير  قدر قَ 

@ @ 

 ولج ت وِلج  

 ليل الَّْيلَ 

 في فِي

 نهر النََّهارِ 

 ولج َوت وِلج  

 نهر النََّهارَ 

 في فِي

 ليل الَّْيلِ 

 خرج َوت ْخِرج  

 حيي اْلَحيَّ 

 مـن ِمنَ 

 موت اْلَمي ِتِ 

 خرج َوت ْخِرج  

 موت اْلَمي ِتَ 

 مـن ِمنَ 

 ِ  حيي اْلَحي 

ق    رزق َوتَْرز 

 من َمن

 شيء تََشاء  

 غير بِغَْيرِ 

 حسب ِحَساب  

@ @ 

 ال الَّ 

 ءخذ يَتَِّخذِ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 من َوَمن

 فعل يَْفعَلْ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ليس فَلَْيسَ 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 في فِي

 شيء َشْيء  

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

َّق وا  وقي تَت

 مـن ِمْنه مْ 

 وقي ت قَاةً 

ك م   ر   حذر َوي َحذ ِ

 ءله اللَّه  

 نفس نَْفَسه  

 ءلى َوإِلَى

 ءله اللَّهِ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِن

 خفي ت ْخف وا

 ما َما

 في فِي

د وِرك مْ   صدر ص 

 ءو أَوْ 

 بدي ت ْبد وه  

 علم يَْعلَْمه  

 ءله اللَّه  

 علم َويَْعلَم  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءله َواللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 وجد تَِجد  

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

ا  ما مَّ

 عمل َعِملَتْ 

 مـن ِمنْ 

 خير َخْير  

ْحَضًرا  حضر مُّ

 ما َوَما

 عمل َعِملَتْ 

 مـن ِمن

 سوء س وء  

 ودد تََودُّ 

 لو لَوْ 

 ءن أَنَّ 

 بين بَْينََها

 بين َوبَْينَه  

 ءمد أََمًدا

 بعد بَِعيًدا

ك م   ر   حذر َوي َحذ ِ

 ءله اللَّه  

 نفس نَْفَسه  

 ءله َواللَّه  

 رءف َرء وف  

 عبد بِاْلِعبَادِ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 حبب ت ِحبُّونَ 

 ءله اللَّهَ 

 تبع فَاتَّبِع ونِي

 حبب ي ْحبِْبك م  

 ءله اللَّه  

 يَْغِفرْ غفر وَ 

 لك لَك مْ 

 ذنب ذ ن وبَك مْ 

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ
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@ @ 

 قول ق لْ 

 طوع أَِطيع وا

 ءله اللَّهَ 

س ولَ   رسل َوالرَّ

 ءن فَِإن

 ولي تََولَّْوا

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 صفو اْصَطفَى

 َءاَدمَ ءدم 

 نوح َون وًحا

 ءلي َوَءالَ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 ءلي َوَءالَ 

 عمر ِعْمَرانَ 

 على َعلَى

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

يَّةً   ذرر ذ ر ِ

َها  بعض بَْعض 

 مـن ِمن

 بعض بَْعض  

 ءله َواللَّه  

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَتِ 

 مرء اْمَرأَت  

 عمر ِعْمَرانَ 

 ب ِ ربب رَ 

 ءن إِن ِي

 نذر نَذَْرت  

 لك لَكَ 

 ما َما

 في فِي

 بطن بَْطنِي

ًرا َحرَّ  حرر م 

 قبل فَتَقَبَّلْ 

 مـن ِمن ِي

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 وضع َوَضعَتَْها

 قول قَالَتْ 

 ربب َرب ِ 

 ءن إِن ِي

 وضع َوَضْعت َها

 ءنث أ نثَى

 ه  ءله َواللَّ 

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 وضع َوَضعَتْ 

 ليس َولَْيسَ 

 ذكر الذََّكر  

 ءنث َكاأل نثَى

 ءن َوإِن ِي

ْيت َها  سمى َسمَّ

 مريم َمْريَمَ 

 ءن َوإِن ِي

 عوذ أ ِعيذ َها

 ب بِكَ 

يَّتََها  ذرر َوذ ر ِ

 مـن ِمنَ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

ِجيمِ   رجم الرَّ

@ @ 

 قبل فَتَقَبَّلََها

 ربب َربَُّها

 ل بِقَب ول  قب

 حسن َحَسن  

 نبت َوأَنبَتََها

 نبت نَبَاتًا

 حسن َحَسنًا

 كفل َوَكفَّلََها

 زكريا َزَكِريَّا

 كل ك لََّما

 دخل َدَخلَ 

 على َعلَْيَها

 زكريا َزَكِريَّا

 حرب اْلِمْحَرابَ 

 وجد َوَجدَ 

 عند ِعنَدَها

 رزق ِرْزقًا

 قول قَالَ 

 مريم يَاَمْريَم  

 ءن أَنَّى

 لك لَكِ 

 ذَاهذا هَ 

 قول قَالَتْ 

 هو ه وَ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

ق    رزق يَْرز 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 غير بِغَْيرِ 

 حسب ِحَساب  

@ @ 

 هنا ه نَاِلكَ 

 دعو َدَعا

 زكريا َزَكِريَّا

 ربب َربَّه  

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 وهب َهبْ 

 لي ِلي

 مـن ِمن

 لدن لَّد نكَ 

 يَّةً ذرر ذ ر ِ 

 طيب َطي ِبَةً 

 ءن إِنَّكَ 

 سمع َسِميع  

 دعو الدَُّعاءِ 

@ @ 

 ندو فَنَاَدتْه  

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 هو َوه وَ 

 قوم قَائِم  

 صلو ي َصل ِي

 في فِي

 حرب اْلِمْحَرابِ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

كَ  ر   بشر ي بَش ِ

 حيي بِيَْحيَى

قًا َصد ِ  صدق م 

 كلم بَِكِلَمة  

نَ   مـن م ِ

 هِ ءله اللَّ 

 سود َوَسي ًِدا

وًرا  حصر َوَحص 

 نبء َونَبِيًّا

نَ   مـن م ِ

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 ءن أَنَّى

 كون يَك ون  

 لي ِلي

 غلم غ الَم  

 قد َوقَدْ 

 بلغ بَلَغَنِيَ 

 كبر اْلِكبَر  

 مرء َواْمَرأَتِي

 عقر َعاقِر  

 قول قَالَ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 ءله اللَّه  

 فعل يَْفعَل  

 ما َما

 شيء يََشاء  

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 جعل اْجعَل

 لي ل ِي

 ءيه َءايَةً 
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 قول قَالَ 

 ءيه َءايَت كَ 

 ءن أاَلَّ 

 كلم ت َكل ِمَ 

 نوس النَّاسَ 

 ثلث ثاَلَثَةَ 

 يوم أَيَّام  

 ءن إِالَّ 

 رمز َرْمًزا

 ذكر َواْذك ر

بَّكَ   ربب رَّ

 كثر َكثِيًرا

 سبح َوَسب ِحْ 

 ِ  عشو بِاْلعَِشي 

 بكر َواإِلْبَكارِ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَتِ 

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 مريم يَاَمْريَم  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 صفو اْصَطفَاكِ 

 طهر َوَطهََّركِ 

 صفو َواْصَطفَاكِ 

 على َعلَى

 نسو نَِساءِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 مريم يَاَمْريَم  

 قنت اْقن تِي

 ربب ِلَرب ِكِ 

ِدي  سجد َواْسج 

 َواْرَكِعيركع 

 مع َمعَ 

اِكِعينَ   ركع الرَّ

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 مـن ِمنْ 

 نبء أَنبَاءِ 

 غيب اْلغَْيبِ 

 وحي ن وِحيهِ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 ما َوَما

 كون ك نتَ 

 لدي لََدْيِهمْ 

 ءذ إِذْ 

 لقي ي ْلق ونَ 

 قلم أَْقالََمه مْ 

مْ   ءيي أَيُّه 

 كفل يَْكف ل  

 مريم َمْريَمَ 

 ما َوَما

 كون ك نتَ 

 ْيِهمْ لدي لَدَ 

 ءذ إِذْ 

ونَ   خصم يَْختَِصم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَتِ 

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 مريم يَاَمْريَم  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

كِ  ر   بشر ي بَش ِ

 كلم بَِكِلَمة  

ْنه    مـن م ِ

ه    سمى اْسم 

 مسح اْلَمِسيح  

 عيسى ِعيَسى

 بنو اْبن  

 مريم َمْريَمَ 

 وجه َوِجيًها

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 خر َواألَِخَرةِ ء

 مـن َوِمنَ 

بِينَ  قَرَّ  قرب اْلم 

@ @ 

 كلم َوي َكل ِم  

 نوس النَّاسَ 

 في فِي

 مهد اْلَمْهدِ 

 كهل َوَكْهالً 

 مـن َوِمنَ 

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 قول قَالَتْ 

 ربب َرب ِ 

 ءن أَنَّى

 كون يَك ون  

 لي ِلي

 ولد َولَد  

 لم َولَمْ 

 مسس يَْمَسْسنِي

 بشر بََشر  

 قول قَالَ 

 ذلك َكذَِلكِ 

 ءله اللَّه  

 خلق يَْخل ق  

 ما َما

 شيء يََشاء  

 ءذ إِذَا

 قضي قََضى

 ءمر أَْمًرا

 ءن فَِإنََّما

 قول يَق ول  

 له لَه  

 كون ك ن

 كون فَيَك ون  

@ @ 

ه    علم َوي عَل ِم 

 كتب اْلِكتَابَ 

 حكم َواْلِحْكَمةَ 

 تور َوالتَّْوَراةَ 

 نجل َواإِلنِجيلَ 

@ @ 

 رسل َوَرس والً 

 لى إِلَىء

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 ءن أَن ِي

 قد قَدْ 

 جيء ِجئْت ك م

 ءيه بِأَيَة  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 ءن أَن ِي

 خلق أَْخل ق  

 لك لَك م

نَ   مـن م ِ

ينِ   طين الط ِ

 هيء َكَهْيئَةِ 

 طير الطَّْيرِ 

 نفخ فَأَنف خ  

 في فِيهِ 

 كون فَيَك ون  

 طير َطْيًرا

 ءذن بِِإْذنِ 

 له اللَّهِ ء

 برء َوأ ْبِرئ  

 كمه األَْكَمهَ 

 برص َواألَْبَرصَ 

 حيي َوأ ْحيِ 

 موت اْلَمْوتَى

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 نبء َوأ نَب ِئ ك م

 ما بَِما

 ءكل تَأْك ل ونَ 

 ما َوَما

ونَ   دخر تَدَِّخر 

 في فِي

 بيت ب ي وتِك مْ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 لك لَّك مْ 

 إِن ءن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

قًا َصد ِ  صدق َوم 

 لم ل َِما

 بين بَْينَ 

 يدي يََديَّ 

 مـن ِمنَ 

 تور التَّْوَراةِ 

 حلل َوأل ِحلَّ 

 لك لَك م

 بعض بَْعضَ 
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 ءلل الَِّذي

مَ  ر ِ  حرم ح 

 على َعلَْيك مْ 

 جيء َوِجئْت ك م

 ءيه بِأَيَة  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 وقي فَاتَّق وا

 له اللَّهَ ء

 طوع َوأَِطيع ونِ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ربب َرب ِي

 ربب َوَربُّك مْ 

 عبد فَاْعب د وه  

 هذا َهذَا

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 حسس أََحسَّ 

 عيسى ِعيَسى

 مـن ِمْنه م  

 كفر اْلك ْفرَ 

 قول قَالَ 

 من َمنْ 

 نصر أَنَصاِري

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 قول قَالَ 

 حور اْلَحَواِريُّونَ 

 نحن نَْحن  

 نصر أَنَصار  

 ءله اللَّهِ 

 ءمن َءاَمنَّا

 ءله بِاللَّهِ 

 شهد َواْشَهدْ 

 ءن بِأَنَّا

ونَ  ْسِلم   سلم م 

@ @ 

 ربب َربَّنَا

 ءمن َءاَمنَّا

 ما بَِما

 نزل أَنَزْلتَ 

 تبع َواتَّبَْعنَا

س ولَ   رسل الرَّ

 كتب فَاْكت ْبنَا

 مع َمعَ 

 شَّاِهِدينَ شهد ال

@ @ 

وا  مكر َوَمَكر 

 مكر َوَمَكرَ 

 ءله اللَّه  

 ءله َواللَّه  

 خير َخْير  

 مكر اْلَماِكِرينَ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 ءله اللَّه  

 عيسى يَاِعيَسى

 ءن إِن ِي

تََوف ِيكَ   وفي م 

 رفع َوَرافِع كَ 

 ءلى إِلَيَّ 

كَ  ر  َطه ِ  طهر َوم 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 جعل َوَجاِعل  

 ءلل الَِّذينَ 

 تبع اتَّبَع وكَ 

 فوق فَْوقَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَيَّ 

 رجع َمْرِجع ك مْ 

 حكم فَأَْحك م  

 بين بَْينَك مْ 

 في فِيَما

 كون ك نت مْ 

 في فِيهِ 

 خلف تَْختَِلف ونَ 

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 ل الَِّذينَ ءل

وا  كفر َكفَر 

ب ه مْ   عذب فَأ َعذ ِ

 عذب َعذَابًا

 شدد َشِديًدا

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 ما َوَما

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 نصر نَّاِصِرينَ 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 وفي فَي َوف ِيِهمْ 

 وَره مْ ءجر أ ج  

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 تلو نَتْل وه  

 على َعلَْيكَ 

 مـن ِمنَ 

 ءيه األَيَاتِ 

ْكرِ   ذكر َوالذ ِ

 حكم اْلَحِكيمِ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 مثل َمثَلَ 

 عيسى ِعيَسى

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 مثل َكَمثَلِ 

 ءدم َءاَدمَ 

 خلق َخلَقَه  

 ِمنمـن 

 ترب ت َراب  

 ثم ث مَّ 

 قول قَالَ 

 له لَه  

 كون ك ن

 كون فَيَك ون  

@ @ 

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 ال فاَلَ 

 كون تَك ن

نَ   مـن م ِ

ْمتَِرينَ   مري اْلم 

@ @ 

 من فََمنْ 

كَ   حجج َحاجَّ

 في فِيهِ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء َجاَءكَ 

 مـن ِمنَ 

 علم اْلِعْلمِ 

 لْ قول فَق  

 علو تَعَالَْوا

 دعو نَْدع  

 بنو أَْبنَاَءنَا

 بنو َوأَْبنَاَءك مْ 

 نسو َونَِساَءنَا

 نسو َونَِساَءك مْ 

 نفس َوأَنف َسنَا

 نفس َوأَنف َسك مْ 

 ثم ث مَّ 

 بهل نَْبتَِهلْ 

 جعل فَنَْجعَل

 لعن لَّْعنَتَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَى

 كذب اْلَكاِذبِينَ 
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@ @ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 ه وَ هو لَ 

 قصص اْلقََصص  

 حقق اْلَحقُّ 

 ما َوَما

 مـن ِمنْ 

 ءله إِلَه  

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّه  

 ءن َوإِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو لَه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 ءن فَِإن

 ولي تََولَّْوا

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم َعِليم  

ْفِسِدينَ   فسد بِاْلم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 علو تَعَالَْوا

 ءلى إِلَى

 كلم َكِلَمة  

 سوي َسَواء  

 بين بَْينَنَا

 بين َوبَْينَك مْ 

 ءن أاَلَّ 

 عبد نَْعب دَ 

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال َوالَ 

 شرك ن ْشِركَ 

 ب بِهِ 

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

 ءخذ يَتَِّخذَ 

نَا  بعض بَْعض 

 بعض بَْعًضا

 ربب أَْربَابًا

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن فَِإن

 ولي تََولَّْوا

 قول فَق ول وا

 شهد اْشَهد وا

 ءن بِأَنَّا

ونَ  ْسِلم   سلم م 

@ @ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 لم ِلمَ 

ونَ   حجج ت َحاجُّ

 في فِي

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَتِ 

 تور التَّْوَراة  

 نجل َواإِلنِجيل  

 ءن إِالَّ 

 ن ِمنمـ

 بعد بَْعِدهِ 

 ال أَفاَلَ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ءنت َهاأَنت مْ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 حجج َحاَجْجت مْ 

 في فِيَما

 لك لَك م

 ب بِهِ 

 علم ِعْلم  

 لم فَِلمَ 

ونَ   حجج ت َحاجُّ

 في فِيَما

 ليس لَْيسَ 

 لك لَك م

 ب بِهِ 

 علم ِعْلم  

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 ءنت َوأَنت مْ 

 ال الَ 

ونَ عل  م تَْعلَم 

@ @ 

 ما َما

 كون َكانَ 

 إبراهيم إِْبَراِهيم  

 هود يَه وِديًّا

 ال َوالَ 

 نصر نَْصَرانِيًّا

 لكن َولَِكن

 كون َكانَ 

 حنف َحنِيفًا

ْسِلًما  سلم مُّ

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ولي أَْولَى

 نوس النَّاِس 

 إبراهيم بِِإْبَراِهيمَ 

 ءلل لَلَِّذينَ 

 تبع اتَّبَع وه  

 هذا َوَهذَا

 نبء النَّبِيُّ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءله َواللَّه  

 ولي َوِليُّ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ودد َودَّت

 طوف طَّائِفَة  

نْ   مـن م ِ

 ءهل أَْهلِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 لو لَوْ 

 ضلل ي ِضلُّونَك مْ 

 ما َوَما

 ضلل ي ِضلُّونَ 

 الَّ ءن إِ 

 نفس أَنف َسه مْ 

 ما َوَما

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 لم ِلمَ 

ونَ   كفر تَْكف ر 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءنت َوأَنت مْ 

 شهد تَْشَهد ونَ 

@ @ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 لم ِلمَ 

 لبس تَْلبِس ونَ 

 حقق اْلَحقَّ 

 بطل بِاْلبَاِطلِ 

ونَ كتم َوتَكْ   ت م 

 حقق اْلَحقَّ 

 ءنت َوأَنت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 قول َوقَالَت

 طوف طَّائِفَة  

نْ   مـن م ِ

 ءهل أَْهلِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءمن َءاِمن وا

 ءلل بِالَِّذي

 نزل أ نِزلَ 

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 وجه َوْجهَ 

 نهر النََّهارِ 

وا  كفر َواْكف ر 

 ءخر َءاِخَره  

مْ  لعل  لَعَلَّه 

 رجع يَْرِجع ونَ 
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@ @ 

 ال َوالَ 

 ءمن ت ْؤِمن وا

 ءن إِالَّ 

 من ِلَمن

 تبع تَبِعَ 

 دين ِدينَك مْ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 هدي اْله َدى

 هدي ه َدى

 ءله اللَّهِ 

 ءن أَن

 ءتي ي ْؤتَى

 وحد أََحد  

ثْلَ   مثل م ِ

 ما َما

 ءتي أ وتِيت مْ 

 ءو أَوْ 

وك مْ   حجج ي َحاجُّ

 عند ِعندَ 

 ب َرب ِك مْ رب

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 فضل اْلفَْضلَ 

 يدي بِيَدِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءتي ي ْؤتِيهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 وسع َواِسع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 خصص يَْختَصُّ 

 رحم بَِرْحَمتِهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 ذو ذ و

 فضل اْلفَْضلِ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 ءهل أَْهلِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 من َمنْ 

 ءن إِن

 ءمن تَأَْمْنه  

 قنطر بِِقنَطار  

هِ   ءدي ي َؤد ِ

 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن َوِمْنه م

نْ   من مَّ

 ءن إِن

 ءمن تَأَْمْنه  

 دنر بِِدينَار  

 ال الَّ 

هِ   ءدي ي َؤد ِ

 ءلى إِلَْيكَ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 دوم د ْمتَ 

 على َعلَْيهِ 

 قوم قَائًِما

 كَ ذلك ذَلِ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 قول قَال وا

 ليس لَْيسَ 

 على َعلَْينَا

 في فِي

ي ِنَ   ءمم األ م ِ

 سبل َسبِيل  

 قول َويَق ول ونَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب اْلَكِذبَ 

 هم َوه مْ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 بلو بَلَى

 من َمنْ 

 وفي أَْوفَى

 عهد بِعَْهِدهِ 

 وقي َواتَّقَى

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حبب ي ِحبُّ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   شري يَْشتَر 

 عهد بِعَْهدِ 

 ءله اللَّهِ 

 يمن َوأَْيَمانِِهمْ 

 ثمن ثََمنًا

 قلل قَِليالً 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ال الَ 

 خلق َخالَقَ 

مْ   له لَه 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 ال َوالَ 

م   ه   كلم ي َكل ِم 

 ءله اللَّه  

 ال َوالَ 

 نظر يَنظ ر  

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ال َوالَ 

يِهمْ   زكو ي َزك ِ

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 مـن ِمْنه مْ 

 فرق لَفَِريقًا

نَ   لوي يَْلو 

 لسن أَْلِسنَتَه م

 كتب بِاْلِكتَابِ 

 حسب ِلتَْحَسب وه  

 مـن ِمنَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 َماما وَ 

 هو ه وَ 

 مـن ِمنَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 قول َويَق ول ونَ 

 هو ه وَ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 هو ه وَ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

 قول َويَق ول ونَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب اْلَكِذبَ 

 هم َوه مْ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ما َما

 كون َكانَ 

 بشر ِلبََشر  

 أَنءن 

 ءتي ي ْؤتِيَه  

 ءله اللَّه  

 كتب اْلِكتَابَ 

ْكمَ   حكم َواْلح 

ةَ   نبء َوالنُّب وَّ

 ثم ث مَّ 

 قول يَق ولَ 

 نوس ِللنَّاِس 

 كون ك ون وا

 عبد ِعبَاًدا

 لي ل ِي

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 لكن َولَِكن

 كون ك ون وا

 ربب َربَّانِي ِنَ 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

و  نَ علم ت عَل ِم 
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 كتب اْلِكتَابَ 

 ما َوبَِما

 كون ك نت مْ 

س ونَ   درس تَْدر 

@ @ 

 ال َوالَ 

َرك مْ   ءمر يَأْم 

 ءن أَن

َِّخذ وا  ءخذ تَت

 ملك اْلَمالَئَِكةَ 

 نبء َوالنَّبِي ِنَ 

 ربب أَْربَابًا

ك م ر   ءمر أَيَأْم 

 كفر بِاْلك ْفرِ 

 بعد بَْعدَ 

 ءذ إِذْ 

 ءنت أَنت م

ونَ  ْسِلم   سلم مُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 ءخذ أََخذَ 

 ءله اللَّه  

 وثق ِميثَاقَ 

 نبء النَّبِي ِنَ 

 لم لََما

 ءتي َءاتَْيت ك م

ن  مـن م ِ

 كتب ِكتَاب  

 حكم َوِحْكَمة  

 ثم ث مَّ 

 جيء َجاَءك مْ 

 رسل َرس ول  

ق   َصد ِ  صدق مُّ

 لم ل َِما

 مع َمعَك مْ 

 ءمن لَت ْؤِمن نَّ 

 ب بِهِ 

نَّه   ر   نصر َولَتَنص 

 قول قَالَ 

 ْرت مْ قرر َءأَْقرَ 

 ءخذ َوأََخْذت مْ 

 على َعلَى

 ذلك ذَِلك مْ 

 ءصر إِْصِري

 قول قَال وا

 قرر أَْقَرْرنَا

 قول قَالَ 

 شهد فَاْشَهد وا

 ءنا َوأَنَا

 مع َمعَك م

نَ   مـن م ِ

 شهد الشَّاِهِدينَ 

@ @ 

 من فََمن

 ولي تََولَّى

 بعد بَْعدَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

 فسق اْلفَاِسق ونَ 

@ @ 

 غير أَفَغَْيرَ 

 دين ِدينِ 

 ءله اللَّهِ 

 بغي يَْبغ ونَ 

 له َولَه  

 سلم أَْسلَمَ 

 من َمن

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 طوع َطْوًعا

 كره َوَكْرًها

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 رجع ي ْرَجع ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءمن َءاَمنَّا

 ءله بِاللَّهِ 

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 على َعلَْينَا

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 على َعلَى

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 إسماعيل َوإِْسَماِعيلَ 

 إسحاق َوإِْسَحاقَ 

 يعقوب َويَْعق وبَ 

 سبط َواألَْسبَاطِ 

 ما َوَما

 ءتي أ وتِيَ 

وَسى  موسى م 

 عيسى َوِعيَسى

 نبء َوالنَّبِيُّونَ 

 مـن ِمن

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 ال الَ 

ق    فرق ن فَر ِ

 بين بَْينَ 

 أََحد  وحد 

ْنه مْ   مـن م ِ

 نحن َونَْحن  

 له لَه  

ونَ  ْسِلم   سلم م 

@ @ 

 من َوَمن

 بغي يَْبتَغِ 

 غير َغْيرَ 

 سلم اإِلْسالَمِ 

 دين ِدينًا

 لن فَلَن

 قبل ي ْقبَلَ 

 مـن ِمْنه  

 هو َوه وَ 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 مـن ِمنَ 

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

@ @ 

 كيف َكْيفَ 

 هدي يَْهِدي

 ءله اللَّه  

 قَْوًما قوم

وا  كفر َكفَر 

 بعد بَْعدَ 

 ءمن إِيَمانِِهمْ 

 شهد َوَشِهد وا

 ءن أَنَّ 

س ولَ   رسل الرَّ

 حقق َحق  

 جيء َوَجاَءه م  

 بين اْلبَي ِنَات  

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

ه مْ   جزي َجَزاؤ 

 ءن أَنَّ 

 على َعلَْيِهمْ 

 لعن لَْعنَةَ 

 ءله اللَّهِ 

 ملك َواْلَمالَئَِكةِ 

 نوس َوالنَّاِس 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ال الَ 

 خفف ي َخفَّف  

م    عن َعْنه 

 عذب اْلعَذَاب  

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

ونَ   نظر ي نَظر 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 توب تَاب وا

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ذلك ذَِلكَ 

وا  صلح َوأَْصلَح 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 
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 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 بعد بَْعدَ 

 ءمن إِيَمانِِهمْ 

 ثم ث مَّ 

 زيد اْزَداد وا

 كفر ك ْفًرا

 لن لَّن

 قبل ت ْقبَلَ 

 توب تَْوبَت ه مْ 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

الُّونَ   ضلل الضَّ

@ @ 

 نَّ ءن إِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 موت َوَمات وا

 هم َوه مْ 

 كفر ك فَّار  

 لن فَلَن

 قبل ي ْقبَلَ 

 مـن ِمنْ 

 وحد أََحِدِهم

لء    ملء م ِ

 ءرض األَْرِض 

 ذهب ذََهبًا

 لو َولَوِ 

 فدي اْفتََدى

 ب بِهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

 ما َوَما

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 صر نَّاِصِرينَ ن

@ @ 

 لن لَن

 نيل تَنَال وا

 برر اْلبِرَّ 

 حتى َحتَّى

 نفق ت نِفق وا

ا  ما ِممَّ

 حبب ت ِحبُّونَ 

 ما َوَما

 نفق ت نِفق وا

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ب بِهِ 

 علم َعِليم  

@ @ 

 كل ك لُّ 

 طعم الطَّعَامِ 

 كون َكانَ 

 حلل ِحالًّ 

 بنو ل ِبَنِي

 إِْسَراِءيلَ  إسرائيل

 ءن إِالَّ 

 ما َما

مَ   حرم َحرَّ

 إسرائيل إِْسَراِءيل  

 على َعلَى

 نفس نَْفِسهِ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

لَ   نزل ت نَزَّ

 تور التَّْوَراة  

 قول ق لْ 

 ءتي فَأْت وا

 تور بِالتَّْوَراةِ 

 تلو فَاتْل وَها

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 من فََمنِ 

 تََرىفري افْ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب اْلَكِذبَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 صدق َصَدقَ 

 ءله اللَّه  

 تبع فَاتَّبِع وا

 ملل ِملَّةَ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 حنف َحنِيفًا

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

ْشِركِ   ينَ شرك اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

لَ   ءول أَوَّ

 بيت بَْيت  

ِضعَ   وضع و 

 نوس ِللنَّاِس 

 ءلل لَلَِّذي

 بكك بِبَكَّةَ 

بَاَرًكا  برك م 

 هدي َوه ًدى

 علم ل ِْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 في فِيهِ 

 ءيه َءايَات  

 بين بَي ِنَات  

قَام    قوم مَّ

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 من َوَمن

 دخل َدَخلَه  

 كون َكانَ 

 اءمن َءاِمنً 

 ءله َوِللَّهِ 

 على َعلَى

 نوس النَّاِس 

 حجج ِحجُّ 

 بيت اْلبَْيتِ 

 من َمنِ 

 طوع اْستََطاعَ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 سبل َسبِيالً 

 من َوَمن

 كفر َكفَرَ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غني َغنِي  

 عن َعنِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 لم ِلمَ 

 ونَ كفر تَْكف ر  

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 شهد َشِهيد  

 على َعلَى

 ما َما

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 لم ِلمَ 

دُّونَ   صدد تَص 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 من َمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 بغي تَْبغ ونََها

 عوج ِعَوًجا

 ءنت َوأَنت مْ 

 َداء  شهد ش هَ 

 ما َوَما

 ءله اللَّه  

 غفل بِغَافِل  

ا  عن َعمَّ
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 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن إِن

 طوع ت ِطيع وا

 فرق فَِريقًا

نَ   مـن م ِ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

دُّوك م  ردد يَر 

 بعد بَْعدَ 

 ءمن إِيَمانِك مْ 

 نَ كفر َكافِِري

@ @ 

 كيف َوَكْيفَ 

ونَ   كفر تَْكف ر 

 ءنت َوأَنت مْ 

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيك مْ 

 ءيه َءايَات  

 ءله اللَّهِ 

 في َوفِيك مْ 

 رسل َرس ول ه  

 من َوَمن

 عصم يَْعتَِصم

 ءله بِاللَّهِ 

 قد فَقَدْ 

 هدي ه ِديَ 

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ينَ ءلل الَّذِ 

 ءمن َءاَمن وا

 وقي اتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 حقق َحقَّ 

 وقي ت قَاتِهِ 

 ال َوالَ 

وت نَّ   موت تَم 

 ءن إِالَّ 

 ءنت َوأَنت م

ونَ  ْسِلم   سلم مُّ

@ @ 

وا  عصم َواْعتَِصم 

 حبل بَِحْبلِ 

 ءله اللَّهِ 

 جمع َجِميعًا

 ال َوالَ 

ق وا  فرق تَفَرَّ

وا  ذكر َواْذك ر 

 نعم نِْعَمتَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 ءذ إِذْ 

 كون ك نت مْ 

 عدو أَْعَداءً 

 ءلف فَأَلَّفَ 

 بين بَْينَ 

 قلب ق ل وبِك مْ 

 صبح فَأَْصبَْحت م

 نعم بِنِْعَمتِهِ 

 ءخو إِْخَوانًا

 كون َوك نت مْ 

 على َعلَى

 شفي َشفَا

ْفَرة    حفر ح 

نَ   مـن م ِ

 نور النَّارِ 

 نقذ فَأَنقَذَك م

ْنَها  مـن م ِ

 ذلك َكذَِلكَ 

 ن ي بَي ِن  بي

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

 هدي تَْهتَد ونَ 

@ @ 

 كون َوْلتَك ن

نك مْ   مـن م ِ

ة    ءمم أ مَّ

 دعو يَْدع ونَ 

 ءلى إِلَى

 خير اْلَخْيرِ 

ونَ  ر   ءمر َويَأْم 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 نهي َويَْنَهْونَ 

 عن َعنِ 

نَكرِ   نكر اْلم 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 م ه م  ه

ونَ  ْفِلح   فلح اْلم 

@ @ 

 ال َوالَ 

 كون تَك ون وا

 ءلل َكالَِّذينَ 

ق وا  فرق تَفَرَّ

 خلف َواْختَلَف وا

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء َجاَءه م  

 بين اْلبَي ِنَات  

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 بيض تَْبيَضُّ 

وه   ج   وجه و 

 َوتَْسَودُّ سود 

وه   ج   وجه و 

ا  ءم فَأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 سود اْسَودَّتْ 

وه ه مْ  ج   وجه و 

 كفر أََكفَْرت م

 بعد بَْعدَ 

 ءمن إِيَمانِك مْ 

 ذوق فَذ وق وا

 عذب اْلعَذَابَ 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

ونَ   كفر تَْكف ر 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 بيض اْبيَضَّتْ 

وه ه مْ  ج   وجه و 

 ِفيفي فَ 

 رحم َرْحَمةِ 

 ءله اللَّهِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

 ءيه َءايَات  

 ءله اللَّهِ 

 تلو نَتْل وَها

 على َعلَْيكَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ما َوَما

 ءله اللَّه  

 رود ي ِريد  

 ظلم ظ ْلًما

 علم ل ِْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 اتِ سمو السََّماوَ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءلى َوإِلَى

 ءله اللَّهِ 

 رجع ت ْرَجع  

ور    ءمر األ م 

@ @ 

 كون ك نت مْ 

 خير َخْيرَ 

ة    ءمم أ مَّ

 خرج أ ْخِرَجتْ 

 نوس ِللنَّاِس 

ونَ  ر   ءمر تَأْم 
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وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 نهي َوتَْنَهْونَ 

 عن َعنِ 

نَكرِ   نكر اْلم 

 ءمن َوت ْؤِمن ونَ 

 هِ ءله بِاللَّ 

 لو َولَوْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 ءهل أَْهل  

 كتب اْلِكتَابِ 

 كون لََكانَ 

 خير َخْيًرا

 له لَّه م

ْنه م    مـن م ِ

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

ه م    كثر َوأَْكثَر 

 فسق اْلفَاِسق ونَ 

@ @ 

 لن لَن

وك مْ  رُّ  ضرر يَض 

 ءن إِالَّ 

 ءذي أَذًى

 ءن َوإِن

 قتل ي قَاتِل وك مْ 

 ولي ي َولُّوك م  

 ْدبَارَ دبر األَ 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

ونَ   نصر ي نَصر 

@ @ 

ِربَتْ   ضرب ض 

 على َعلَْيِهم  

لَّة    ذلل الذ ِ

 ءين أَْينَ 

 ما َما

 ثقف ث ِقف وا

 ءن إِالَّ 

 حبل بَِحْبل  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 حبل َوَحْبل  

نَ   مـن م ِ

 نوس النَّاِس 

 بوء َوبَاء و

 غضب بِغََضب  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

رِ   بَتْ ضرب َوض 

 على َعلَْيِهم  

 سكن اْلَمْسَكنَة  

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 كون َكان وا

ونَ   كفر يَْكف ر 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 قتل َويَْقت ل ونَ 

 نبء األَنبِيَاءَ 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق َحق   

 ذلك ذَِلكَ 

 ما بَِما

 عصي َعَصوا

َكان وا  كون وَّ

 عدو يَْعتَد ونَ 

@ @ 

 ليس لَْيس وا

 سوي َسَواءً 

نْ   مـن م ِ

 ءهل أَْهلِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

ة    ءمم أ مَّ

 قوم قَائَِمة  

 تلو يَتْل ونَ 

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءني َءانَاءَ 

 ليل الَّْيلِ 

 هم َوه مْ 

د ونَ   سجد يَْسج 

@ @ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

ونَ  ر   ءمر َويَأْم 

وفِ عرف بِاْلمَ   ْعر 

 نهي َويَْنَهْونَ 

 عن َعنِ 

نَكرِ   نكر اْلم 

 سرع َوي َساِرع ونَ 

 في فِي

 خير اْلَخْيَراتِ 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 مـن ِمنَ 

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 ما َوَما

 فعل يَْفعَل وا

 مـن ِمنْ 

 خير َخْير  

 لن فَلَن

وه    كفر ي ْكفَر 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

تَِّقينَ   وقي بِاْلم 

 @@ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 لن لَن

 غني ت ْغنِيَ 

مْ   عن َعْنه 

مْ   مول أَْمَوال ه 

 ال َوالَ 

 ولد أَْوالَد ه م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 شيء َشْيئًا

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 مثل َمثَل  

 ما َما

 ونَ نفق ي نِفق  

 في فِي

 هذا َهِذهِ 

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 مثل َكَمثَلِ 

 روح ِريح  

 في فِيَها

 صرر ِصر  

 صوب أََصابَتْ 

 حرث َحْرثَ 

 قوم قَْوم  

وا  ظلم َظلَم 

 نفس أَنف َسه مْ 

 هلك فَأَْهلََكتْه  

 ما َوَما

م    ظلم َظلََمه 

 ءله اللَّه  

 لكن َولَِكنْ 

 نفس أَنف َسه مْ 

 ونَ ظلم يَْظِلم  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

َِّخذ وا  ءخذ تَت

 بطن بَِطانَةً 

ن  مـن م ِ

 دون د ونِك مْ 

 ال الَ 

 ءلو يَأْل ونَك مْ 

 خبل َخبَاالً 

 ودد َودُّوا

 ما َما

 عنت َعنِتُّمْ 

 قد قَدْ 

 بدي بََدتِ 

 بغض اْلبَْغَضاء  

 مـن ِمنْ 

 فوه أَْفَواِهِهمْ 

 ما َوَما

 خفي ت ْخِفي

ه مْ  د ور   صدر ص 
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 كبر أَْكبَر  

 قد قَدْ 

 بين بَيَّنَّا

 لك لَك م  

 ءيه األَيَاتِ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ءنت َهاأَنت مْ 

 ولي أ والَءِ 

 حبب ت ِحبُّونَه مْ 

 ال َوالَ 

 حبب ي ِحبُّونَك مْ 

 ءمن َوت ْؤِمن ونَ 

 كتب بِاْلِكتَابِ 

 كل ك ل ِهِ 

 اءذ َوإِذَ 

 لقي لَق وك مْ 

 قول قَال وا

 ءمن َءاَمنَّا

 ءذ َوإِذَا

 خلو َخلَْوا

وا  عضض َعضُّ

 على َعلَْيك م  

 نمل األَنَاِملَ 

 مـن ِمنَ 

 غيظ اْلغَْيظِ 

 قول ق لْ 

وت وا  موت م 

 غيظ بِغَْيِظك مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم َعِليم  

 ذو بِذَاتِ 

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 ءن إِن

 مسس تَْمَسْسك مْ 

 حسن َحَسنَة  

 سوء تَس ْؤه مْ 

 ءن َوإِن

 صوب ت ِصْبك مْ 

 سوء َسي ِئَة  

وا  فرح يَْفَرح 

 ب بَِها

 ءن َوإِن

وا  صبر تَْصبِر 

َّق وا  وقي َوتَت

 ال الَ 

ك مْ  رُّ  ضرر يَض 

 كيد َكْيد ه مْ 

 شيء َشْيئًا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ما بَِما

 عمل يَْعَمل ونَ 

ِحيط    حوط م 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 َدْوتَ غدو غَ 

 مـن ِمنْ 

 ءهل أَْهِلكَ 

ِئ    بوء ت بَو 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 قعد َمقَاِعدَ 

 قتل ِلْلِقتَالِ 

 ءله َواللَّه  

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 همم َهمَّت

 طوف طَّائِفَتَانِ 

 مـن ِمنك مْ 

 ءن أَن

 فشل تَْفَشالَ 

 ءله َواللَّه  

َما  ولي َوِليُّه 

 على َوَعلَى

 هِ ءله اللَّ 

 وكل فَْليَتََوكَّلِ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 نصر نََصَرك م  

 ءله اللَّه  

 بدر بِبَْدر  

 ءنت َوأَنت مْ 

 ذلل أَِذلَّة  

 وقي فَاتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول تَق ول  

ْؤِمنِينَ   ءمن ِلْلم 

 ءن أَلَن

 كفي يَْكِفيَك مْ 

 ءن أَن

 مدد ي ِمدَّك مْ 

 ربب َربُّك م

 ثلث بِثاَلَثَةِ 

 ءلف َءاالَف  

نَ   مـن م ِ

 ملك اْلَمالَئَِكةِ 

نَزِلينَ   نزل م 

@ @ 

 بلو بَلَى

 ءن إِن

وا  صبر تَْصبِر 

َّق وا  وقي َوتَت

 ءتي َويَأْت وك م

ن  مـن م ِ

 فور فَْوِرِهمْ 

 هذا َهذَا

 مدد ي ْمِدْدك مْ 

 ربب َربُّك م

 خمس بَِخْمَسةِ 

 ءلف َءاالَف  

نَ   مـن م ِ

 ملك اْلَمالَئَِكةِ 

ِمينَ  ِ َسو   سوم م 

@ @ 

 ما َوَما

 جعل َجعَلَه  

 ءله اللَّه  

 ءن إِالَّ 

 بشر ب ْشَرى

 لك لَك مْ 

 طمءن َوِلتَْطَمئِنَّ 

 قلب ق ل وب ك م

 ب بِهِ 

 ما َوَما

 نصر النَّْصر  

 ءن إِالَّ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

 عزز اْلعَِزيزِ 

 اْلَحِكيمِ حكم 

@ @ 

 قطع ِليَْقَطعَ 

 طرف َطَرفًا

نَ   مـن م ِ

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءو أَوْ 

 كبت يَْكبِتَه مْ 

 قلب فَيَنقَِلب وا

 خيب َخائِبِينَ 

@ @ 

 ليس لَْيسَ 

 لك لَكَ 

 مـن ِمنَ 

 ءمر األَْمرِ 

 شيء َشْيء  

 ءو أَوْ 

 توب يَت وبَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ءو أَوْ 

بَه مْ   عذب ي عَذ ِ

 فَِإنَّه مْ  ءن

ونَ   ظلم َظاِلم 

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي
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 ءرض األَْرِض 

 غفر يَْغِفر  

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

ب    عذب َوي عَذ ِ

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 َمن واءمن َءا

 ال الَ 

 ءكل تَأْك ل وا

بَوا  ربو الر ِ

 ضعف أَْضعَافًا

َضاَعفَةً   ضعف مُّ

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   فلح ت ْفِلح 

@ @ 

 وقي َواتَّق وا

 نور النَّارَ 

 ءلل الَّتِي

 عدد أ ِعدَّتْ 

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 طوع َوأَِطيع وا

 ءله اللَّهَ 

س    ولَ رسل َوالرَّ

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   رحم ت ْرَحم 

@ @ 

 سرع َوَساِرع وا

 ءلى إِلَى

 غفر َمْغِفَرة  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 جنن َوَجنَّة  

َها  عرض َعْرض 

 سمو السََّماَوات  

 ءرض َواألَْرض  

 عدد أ ِعدَّتْ 

تَِّقينَ   وقي ِلْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 نفق ي نِفق ونَ 

 في فِي

اءِ   سرر السَّرَّ

اءِ ض رَّ  رر َوالضَّ

 كظم َواْلَكاِظِمينَ 

 غيظ اْلغَْيظَ 

 عفو َواْلعَافِينَ 

 عن َعنِ 

 نوس النَّاِس 

 ءله َواللَّه  

 حبب ي ِحبُّ 

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءذ إِذَا

 فعل فَعَل وا

 فحش فَاِحَشةً 

 ءو أَوْ 

وا  ظلم َظلَم 

 نفس أَنف َسه مْ 

وا  ذكر ذََكر 

 ءله اللَّهَ 

وا غفر  فَاْستَْغفَر 

 ذنب ِلذ ن وبِِهمْ 

 من َوَمن

 غفر يَْغِفر  

 ذنب الذُّن وبَ 

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّه  

 لم َولَمْ 

وا  صرر ي ِصرُّ

 على َعلَى

 ما َما

 فعل فَعَل وا

 هم َوه مْ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

ه م  جزي َجَزاؤ 

ْغِفَرة    غفر مَّ

ن  مـن م ِ

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 ات  جنن َوَجنَّ 

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 نعم َونِْعمَ 

 ءجر أَْجر  

 عمل اْلعَاِمِلينَ 

@ @ 

 قد قَدْ 

 خلو َخلَتْ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك مْ 

 سنن س نَن  

وا  سير فَِسير 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

وا  نظر فَانظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 اقِبَة  عقب عَ 

بِينَ  َكذ ِ  كذب اْلم 

@ @ 

 هذا َهذَا

 بين بَيَان  

 ءنس ل ِلنَّاِس 

 هدي َوه ًدى

 وعظ َوَمْوِعَظة  

تَِّقينَ   وقي ل ِْلم 

@ @ 

 ال َوالَ 

 وهن تَِهن وا

 ال َوالَ 

 حزن تَْحَزن وا

 ءنت َوأَنت م  

 علو األَْعلَْونَ 

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ءن إِن

 ك مْ مسس يَْمَسسْ 

 قرح قَْرح  

 قد فَقَدْ 

 مسس َمسَّ 

 قوم اْلقَْومَ 

 قرح قَْرح  

ثْل ه    مثل م ِ

 تلك َوتِْلكَ 

 يوم األَيَّام  

 دول ن َداِول َها

 بين بَْينَ 

 نوس النَّاِس 

 علم َوِليَْعلَمَ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءخذ َويَتَِّخذَ 

 مـن ِمنك مْ 

 شهد ش َهَداءَ 

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

صَ   محص َوِلي َمح ِ

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 محق َويَْمَحقَ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 حسب َحِسْبت مْ 

 ءن أَن

ل وا  دخل تَْدخ 

 جنن اْلَجنَّةَ 

ا  لم َولَمَّ

 علم يَْعلَمِ 



55 

 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 َهد واجهد َجا

 مـن ِمنك مْ 

 علم َويَْعلَمَ 

ابِِرينَ   صبر الصَّ

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 كون ك نت مْ 

 مني تََمنَّْونَ 

 موت اْلَمْوتَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 لقي تَْلقَْوه  

 قد فَقَدْ 

وه    رءي َرأَْيت م 

 ءنت َوأَنت مْ 

ونَ   نظر تَنظ ر 

@ @ 

 ما َوَما

د   َحمَّ  حمد م 

 ءن إِالَّ 

 رسل َرس ول  

 قد قَدْ 

 خلو َخلَتْ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلهِ 

س ل    رسل الرُّ

 ءن أَفَِإين

اتَ   موت مَّ

 ءو أَوْ 

 قتل ق تِلَ 

 قلب انقَلَْبت مْ 

 على َعلَى

 عقب أَْعقَابِك مْ 

 من َوَمن

 قلب يَنقَِلبْ 

 على َعلَى

 عقب َعِقبَْيهِ 

 لن فَلَن

 ضرر يَض رَّ 

 ءله اللَّهَ 

 شيء َشْيئًا

 جزي َوَسيَْجِزي

 للَّه  ءله ا

 شكر الشَّاِكِرينَ 

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 نفس ِلنَْفس  

 ءن أَن

وتَ   موت تَم 

 ءن إِالَّ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 كتب ِكتَابًا

الً  َؤجَّ  ءجل مُّ

 من َوَمن

 رود ي ِردْ 

 ثوب ثََوابَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءتي ن ْؤتِهِ 

 مـن ِمْنَها

 من َوَمن

 رود ي ِردْ 

 ثوب ثََوابَ 

 ِخَرةِ ءخر األَ 

 ءتي ن ْؤتِهِ 

 مـن ِمْنَها

 جزي َوَسنَْجِزي

 شكر الشَّاِكِرينَ 

@ @ 

 ءيي َوَكأَي ِن

ن  مـن م ِ

 نبء نَّبِي   

 قتل قَاتَلَ 

 مع َمعَه  

 ربب ِرب ِيُّونَ 

 كثر َكثِير  

 ما فََما

 وهن َوَهن وا

 لم ِلَما

مْ   صوب أََصابَه 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 ضعف َضع ف وا

 ما َوَما

 كين اْستََكان وا

 ءله َواللَّه  

 حبب ي ِحبُّ 

ابِِرينَ   صبر الصَّ

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 قول قَْولَه مْ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 قول قَال وا

 ربب َربَّنَا

 غفر اْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 ذنب ذ ن وبَنَا

 سرف َوإِْسَرافَنَا

 في فِي

 ءمر أَْمِرنَا

 ثبت َوثَب ِتْ 

 اقدم أَْقَداَمنَ 

ْرنَا  نصر َوانص 

 على َعلَى

 قوم اْلقَْومِ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءتي فَأَتَاه م  

 ءله اللَّه  

 ثوب ثََوابَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

ْسنَ   حسن َوح 

 ثوب ثََوابِ 

 ءخر األَِخَرةِ 

 ءله َواللَّه  

 حبب ي ِحبُّ 

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 إِنءن 

 طوع ت ِطيع وا

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

دُّوك مْ   ردد يَر 

 على َعلَى

 عقب أَْعقَابِك مْ 

 قلب فَتَنقَِلب وا

 خسر َخاِسِرينَ 

@ @ 

 بل بَلِ 

 ءله اللَّه  

 ولي َمْوالَك مْ 

 هو َوه وَ 

 خير َخْير  

 نصر النَّاِصِرينَ 

@ @ 

 لقي َسن ْلِقي

 في فِي

 قلب ق ل وبِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا كفر  َكفَر 

ْعبَ   رعب الرُّ

 ما بَِما

 شرك أَْشَرك وا

 ءله بِاللَّهِ 

 ما َما

 لم لَمْ 

لْ   نزل ي نَز ِ

 ب بِهِ 

 سلط س ْلَطانًا

 ءوي َوَمأَْواه م  

 نور النَّار  

 بءس َوبِئْسَ 

 ثوي َمثَْوى

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 صدق َصَدقَك م  

 ءله اللَّه  

 وعد َوْعَده  

 ءذ إِذْ 

سُّونَه محسس تَ   ح 
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 ءذن بِِإْذنِهِ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 فشل فَِشْلت مْ 

 نزع َوتَنَاَزْعت مْ 

 في فِي

 ءمر األَْمرِ 

 عصي َوَعَصْيت م

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 رءي أََراك م

ا  ما مَّ

 حبب ت ِحبُّونَ 

 مـن ِمنك م

 من مَّن

 رود ي ِريد  

ْنيَا  دنو الدُّ

 مـن َوِمنك م

 من مَّن

 يد  رود ي رِ 

 ءخر األَِخَرةَ 

 ثم ث مَّ 

 صرف َصَرفَك مْ 

مْ   عن َعْنه 

 بلو ِليَْبتَِليَك مْ 

 قد َولَقَدْ 

 عفو َعفَا

 عن َعنك مْ 

 ءله َواللَّه  

 ذو ذ و

 فضل فَْضل  

 على َعلَى

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 صعد ت ْصِعد ونَ 

 ال َوالَ 

نَ   لوي تَْلو 

 على َعلَى

 وحد أََحد  

س و  ل  رسل َوالرَّ

 دعو يَْدع وك مْ 

 في فِي

 ءخر أ ْخَراك مْ 

 ثوب فَأَثَابَك مْ 

ا  غمم َغمًّ

 غمم بِغَم   

 كي ل َِكْيالَ 

 حزن تَْحَزن وا

 على َعلَى

 ما َما

 فوت فَاتَك مْ 

 ال َوالَ 

 ما َما

 صوب أََصابَك مْ 

 ءله َواللَّه  

 خبر َخبِير  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 نزل أَنَزلَ 

 لَْيك معلى عَ 

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 غمم اْلغَم ِ 

 ءمن أََمنَةً 

 نعس نُّعَاًسا

 غشو يَْغَشى

 طوف َطائِفَةً 

نك مْ   مـن م ِ

 طوف َوَطائِفَة  

 قد قَدْ 

تْه مْ   همم أََهمَّ

 نفس أَنف س ه مْ 

 ظنن يَظ نُّونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 غير َغْيرَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ظنن َظنَّ 

 جهل اْلَجاِهِليَّةِ 

 ول ونَ قول يَق  

 هل َهل

 لنا لَّنَا

 مـن ِمنَ 

 ءمر األَْمرِ 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 ءمر األَْمرَ 

 كل ك لَّه  

 ءله ِللَّهِ 

 خفي ي ْخف ونَ 

 في فِي

 نفس أَنف ِسِهم

ا  ما مَّ

 ال الَ 

 بدي ي ْبد ونَ 

 لك لَكَ 

 قول يَق ول ونَ 

 لو لَوْ 

 كون َكانَ 

 لنا لَنَا

 مـن ِمنَ 

 رِ ءمر األَمْ 

 شيء َشْيء  

ا  ما مَّ

 قتل ق تِْلنَا

 هنا َهاه نَا

 قول ق ل

 لو لَّوْ 

 كون ك نت مْ 

 في فِي

 بيت ب ي وتِك مْ 

 برز لَبََرزَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كتب ك تِبَ 

 على َعلَْيِهم  

 قتل اْلقَتْل  

 ءلى إِلَى

 ضجع َمَضاِجِعِهمْ 

 بلو َوِليَْبتَِليَ 

 ءله اللَّه  

 ما َما

 في فِي

د وِرك مْ   صدر ص 

صَ   محص َوِلي َمح ِ

 ما َما

 في فِي

 قلب ق ل وبِك مْ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 ذو بِذَاتِ 

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ولي تََولَّْوا

 مـن ِمنك مْ 

 يوم يَْومَ 

 لقي اْلتَقَى

 جمع اْلَجْمعَانِ 

 ءن إِنََّما

 زلل اْستََزلَّه م  

 شطن الشَّْيَطان  

 بعض بِبَْعِض 

 ما َما

 كسب َكَسب وا

 قد َولَقَدْ 

 عفو َعفَا

 ءله اللَّه  

مْ   عن َعْنه 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

 حلم َحِليم  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 كون تَك ون وا

 ءلل َكالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 قول َوقَال وا

 ءخو إِلْخَوانِِهمْ 

 ءذ إِذَا

 َضَرب واضرب 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 
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 ءو أَوْ 

 كون َكان وا

ى  غزز غ زًّ

 لو لَّوْ 

 كون َكان وا

 عند ِعنَدنَا

 ما َما

 موت َمات وا

 ما َوَما

 قتل ق تِل وا

 جعل ِليَْجعَلَ 

 ءله اللَّه  

 ذلك ذَِلكَ 

 حسر َحْسَرةً 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 ءله َواللَّه  

 حيي ي ْحيِ 

 موت َوي ِميت  

 لَّه  ءله َوال

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 ءن َولَئِن

 قتل ق تِْلت مْ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءو أَوْ 

تُّمْ   موت م 

 غفر لََمْغِفَرة  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 رحم َوَرْحَمة  

 خير َخْير  

ا مَّ  ما م ِ

 جمع يَْجَمع ونَ 

@ @ 

 ءن َولَئِن

تُّمْ   موت مُّ

 ءو أَوْ 

 ق تِْلت مْ قتل 

 ءلى إِللَى

 ءله اللَّهِ 

ونَ   حشر ت ْحَشر 

@ @ 

 ما فَبَِما

 رحم َرْحَمة  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 لين ِلنتَ 

مْ   له لَه 

 لو َولَوْ 

 كون ك نتَ 

 فظظ فَظًّا

 غلظ َغِليظَ 

 قلب اْلقَْلبِ 

وا  فضض الَنفَضُّ

 مـن ِمنْ 

 حول َحْوِلكَ 

 عفو فَاْعف  

مْ   عن َعْنه 

 غفر َواْستَْغِفرْ 

مْ   له لَه 

 شور َوَشاِوْره مْ 

 في فِي

 ءمر األَْمرِ 

 ءذ فَِإذَا

 عزم َعَزْمتَ 

 وكل فَتََوكَّلْ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ِلينَ  تََوك ِ  وكل اْلم 

@ @ 

 ءن إِن

ْرك م    نصر يَنص 

 ءله اللَّه  

 ال فاَلَ 

 غلب َغاِلبَ 

 لك لَك مْ 

 ءن َوإِن

 ك مْ خذل يَْخذ لْ 

 من فََمن

 ذو ذَا

 ءلل الَِّذي

ك م ر   نصر يَنص 

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعِدهِ 

 على َوَعلَى

 ءله اللَّهِ 

 وكل فَْليَتََوكَّلِ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 نبء ِلنَبِي   

 ءن أَن

 غلل يَغ لَّ 

 من َوَمن

 غلل يَْغل لْ 

 ءتي يَأْتِ 

 ما بَِما

 غلل َغلَّ 

 يوم يَْومَ 

 اْلِقيَاَمةِ  قوم

 ثم ث مَّ 

 وفي ت َوفَّى

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

ا  ما مَّ

 كسب َكَسبَتْ 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

@ @ 

 من أَفََمنِ 

 تبع اتَّبَعَ 

 رضي ِرْضَوانَ 

 ءله اللَّهِ 

 من َكَمن

 بوء بَاءَ 

 سخط بَِسَخط  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ءوي َوَمأَْواه  

 جهم َجَهنَّم  

 ئْسَ بءس َوبِ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 هم ه مْ 

 درج َدَرَجات  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 بصر بَِصير  

 ما بَِما

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 منن َمنَّ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 ءذ إِذْ 

 بعث بَعَثَ 

 في فِيِهمْ 

 رسل َرس والً 

نْ   مـن م ِ

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 و يَتْل واتل

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

يِهمْ   زكو َوي َزك ِ

ه م    علم َوي عَل ِم 

 كتب اْلِكتَابَ 

 حكم َواْلِحْكَمةَ 

 ءن َوإِن

 كون َكان وا

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 في لَِفي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءو أَوَ 

ا  لم لَمَّ

 صوب أََصابَتْك م

ِصيبَة    صوب مُّ
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 قد قَدْ 

 ْبت مصوب أَصَ 

ثْلَْيَها  مثل م ِ

 قول ق ْلت مْ 

 ءن أَنَّى

 هذا َهذَا

 قول ق لْ 

 هو ه وَ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعندِ 

 نفس أَنف ِسك مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ما َوَما

 صوب أََصابَك مْ 

 يوم يَْومَ 

 لقي اْلتَقَى

 جمع اْلَجْمعَانِ 

 ءذن فَبِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 علم َوِليَْعلَمَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 علم َوِليَْعلَمَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 نفق نَافَق وا

 قول َوقِيلَ 

مْ   له لَه 

 علو تَعَالَْوا

 قتل قَاتِل وا

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءو أَوِ 

 دفع اْدفَع وا

 قول قَال وا

 لو لَوْ 

 علم نَْعلَم  

 قتل قِتَاالً 

 تَّبَْعنَاك مْ تبع الَّ 

 هم ه مْ 

 كفر ِلْلك ْفرِ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 قرب أَْقَرب  

 مـن ِمْنه مْ 

 ءمن ِلِليَمانِ 

 قول يَق ول ونَ 

 فوه بِأَْفَواِهِهم

ا  ما مَّ

 ليس لَْيسَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 ءله َواللَّه  

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

ونَ   كتم يَْكت م 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَال وا

 إِلْخَوانِِهمْ  ءخو

 قعد َوقَعَد وا

 لو لَوْ 

 طوع أََطاع ونَا

 ما َما

 قتل ق تِل وا

 قول ق لْ 

وا  درء فَاْدَرء 

 عن َعنْ 

 نفس أَنف ِسك م  

 موت اْلَمْوتَ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 حسب تَْحَسبَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قتل ق تِل وا

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 هِ ءله اللَّ 

 موت أَْمَواتًا

 بل بَلْ 

 حيي أَْحيَاء  

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 رزق ي ْرَزق ونَ 

@ @ 

 فرح فَِرِحينَ 

 ما بَِما

 ءتي َءاتَاه م  

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

ونَ   بشر َويَْستَْبِشر 

 ءلل بِالَِّذينَ 

 لم لَمْ 

 لحق يَْلَحق وا

 ب بِِهم

نْ   مـن م ِ

 خلف َخْلِفِهمْ 

 ءن أاَلَّ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

ونَ   بشر يَْستَْبِشر 

 نعم بِنِْعَمة  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 فضل َوفَْضل  

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 ضيع ي ِضيع  

 ءجر أَْجرَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 جوب اْستََجاب وا

 ءله ِللَّهِ 

س ولِ ر  سل َوالرَّ

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

م    صوب أََصابَه 

 قرح اْلقَْرح  

 ءلل ِللَِّذينَ 

 حسن أَْحَسن وا

 مـن ِمْنه مْ 

 وقي َواتَّقَْوا

 ءجر أَْجر  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَالَ 

م    له لَه 

 نوس النَّاس  

 ءن إِنَّ 

 نوس النَّاسَ 

 قد قَدْ 

 جمع َجَمع وا

 لك لَك مْ 

 خشي فَاْخَشْوه مْ 

 زيد فََزاَده مْ 

 ءمن إِيَمانًا

 قول َوقَال وا

 حسب َحْسب نَا

 ءله اللَّه  

 نعم َونِْعمَ 

 وكل اْلَوِكيل  

@ @ 

 قلب فَانقَلَب وا

 نعم بِنِْعَمة  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 فضل َوفَْضل  

 لم لَّمْ 

 مسس يَْمَسْسه مْ 

 سوء س وء  

 تبع َواتَّبَع وا

 رضي ِرْضَوانَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 ذو ذ و
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 فضل فَْضل  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءن إِنََّما

 ذلك ذَِلك م  

 شطن الشَّْيَطان  

ِف    خوف ي َخو 

 ولي أَْوِليَاَءه  

 ال فاَلَ 

 خوف تََخاف وه مْ 

 خوف َوَخاف ونِ 

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ال َوالَ 

نكَ   حزن يَْحز 

 ءلل الَِّذينَ 

 َساِرع ونَ سرع ي  

 في فِي

 كفر اْلك ْفرِ 

مْ   ءن إِنَّه 

 لن لَن

وا رُّ  ضرر يَض 

 ءله اللَّهَ 

 شيء َشْيئًا

 رود ي ِريد  

 ءله اللَّه  

 ءن أاَلَّ 

 جعل يَْجعَلَ 

مْ   له لَه 

 حظظ َحظًّا

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 اشري اْشتََرو  

 كفر اْلك ْفرَ 

 ءمن بِاإِليَمانِ 

 لن لَن

وا رُّ  ضرر يَض 

 ءله اللَّهَ 

 شيء َشْيئًا

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ال َوالَ 

 حسب يَْحَسبَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءن أَنََّما

 ملي ن ْمِلي

مْ   له لَه 

 خير َخْير  

 نفس ألَنف ِسِهمْ 

 ءن إِنََّما

 ملي ن ْمِلي

مْ   له لَه 

 زيد ِليَْزَداد وا

 ءثم إِثًْما

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

ِهين    هون مُّ

@ @ 

ا  ما مَّ

 كون َكانَ 

 ءله اللَّه  

 وذر ِليَذَرَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 على َعلَى

 ما َما

 ءنت أَنت مْ 

 على َعلَْيهِ 

 حتى َحتَّى

 ميز يَِميزَ 

 خبث اْلَخبِيثَ 

 مـن ِمنَ 

 طيب الطَّي ِبِ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 ءله اللَّه  

 طلع ِلي ْطِلعَك مْ 

 على َعلَى

 غيب اْلغَْيبِ 

 لكن َولَِكنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 جبي يَْجتَبِي

 مـن ِمن

س ِلهِ   رسل رُّ

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءمن فَأَِمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

س ِلهِ   رسل َور 

 ءن َوإِن

 ءمن ت ْؤِمن وا

َّق وا  وقي َوتَت

 لك فَلَك مْ 

 ءجر أَْجر  

 م َعِظيم  عظ

@ @ 

 ال َوالَ 

 حسب يَْحَسبَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 بخل يَْبَخل ونَ 

 ما بَِما

 ءتي َءاتَاه م  

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 هو ه وَ 

 خير َخْيًرا

 له لَّه م

 بل بَلْ 

 هو ه وَ 

 شرر َشر  

مْ   له لَّه 

ق ونَ   طوق َسي َطوَّ

 ما َما

 بخل بَِخل وا

 ب بِهِ 

 يوم يَْومَ 

 ِقيَاَمةِ قوم الْ 

 ءله َوِللَّهِ 

 ورث ِميَراث  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِير  

@ @ 

 قد لَّقَدْ 

 سمع َسِمعَ 

 ءله اللَّه  

 قول قَْولَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 فقر فَِقير  

 نحن َونَْحن  

 ء  غني أَْغنِيَا

 كتب َسنَْكت ب  

 ما َما

 قول قَال وا

 قتل َوقَتْلَه م  

 نبء األَنبِيَاءَ 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق َحق   

 قول َونَق ول  

 ذوق ذ وق وا

 عذب َعذَابَ 

 حرق اْلَحِريقِ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ما بَِما

 قدم قَدََّمتْ 

 يدي أَْيِديك مْ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ليس لَْيسَ 

 ظلم بَِظالَّم  

 ْلعَبِيدِ عبد ل ِ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَال وا
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 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عهد َعِهدَ 

 ءلى إِلَْينَا

 ءن أاَلَّ 

 ءمن ن ْؤِمنَ 

 رسل ِلَرس ول  

 حتى َحتَّى

 ءتي يَأْتِيَنَا

 قرب بِق ْربَان  

 ءكل تَأْك ل ه  

 نور النَّار  

 قول ق لْ 

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءك مْ 

س ل    رسل ر 

ن  مـن م ِ

 يقبل قَْبلِ 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 ءلل َوبِالَِّذي

 قول ق ْلت مْ 

 لم فَِلمَ 

وه مْ   قتل قَتَْلت م 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 ءن فَِإن

 كذب َكذَّب وكَ 

 قد فَقَدْ 

بَ   كذب ك ذ ِ

س ل    رسل ر 

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلكَ 

 جيء َجاء و

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

ب رِ   زبر َوالزُّ

 تَابِ كتب َواْلكِ 

نِيرِ   نور اْلم 

@ @ 

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

 ذوق ذَائِقَة  

 موت اْلَمْوتِ 

 ءن َوإِنََّما

 وفي ت َوفَّْونَ 

وَرك مْ   ءجر أ ج 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 من فََمن

ْحِزحَ   زحزح ز 

 عن َعنِ 

 نور النَّارِ 

 دخل َوأ ْدِخلَ 

 جنن اْلَجنَّةَ 

 قد فَقَدْ 

 فوز فَازَ 

 ما َوَما

 َحيَاة  حيي الْ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءن إِالَّ 

 متع َمتَاع  

ورِ   غرر اْلغ ر 

@ @ 

نَّ   بلو لَت ْبلَو 

 في فِي

 مول أَْمَواِلك مْ 

 نفس َوأَنف ِسك مْ 

 سمع َولَتَْسَمع نَّ 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك مْ 

 مـن َوِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 واشرك أَْشَرك  

 ءذي أَذًى

 كثر َكثِيًرا

 ءن َوإِن

وا  صبر تَْصبِر 

َّق وا  وقي َوتَت

 ءن فَِإنَّ 

 ذلك ذَِلكَ 

 مـن ِمنْ 

 عزم َعْزمِ 

ورِ   ءمر األ م 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 ءخذ أََخذَ 

 ءله اللَّه  

 وثق ِميثَاقَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 بين لَت بَي ِن نَّه  

 نوس ِللنَّاِس 

 ال َوالَ 

ونَه    كتم تَْكت م 

 نبذ فَنَبَذ وه  

 وري َوَراءَ 

 ظهر ظ ه وِرِهمْ 

 شري َواْشتََرْوا

 ب بِهِ 

 ثمن ثََمنًا

 قلل قَِليالً 

 بءس فَبِئْسَ 

 ما َما

ونَ   شري يَْشتَر 

@ @ 

 ال الَ 

 حسب تَْحَسبَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   فرح يَْفَرح 

 ما بَِما

 ءتي أَتَْوا

ي ِحبُّونَ   حبب وَّ

 ءن أَن

 ْحَمد واحمد ي  

 ما بَِما

 لم لَمْ 

 فعل يَْفعَل وا

 ال فاَلَ 

 حسب تَْحَسبَنَّه م

 فوز بَِمفَاَزة  

نَ   مـن م ِ

 عذب اْلعَذَابِ 

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءله َواللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قَِدير   قدر

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 خلق َخْلقِ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 خلف َواْختاِلَفِ 

 ليل الَّْيلِ 

 نهر َوالنََّهارِ 

 ءيه ألَيَات  

 ولي أل وِلي

 لبب األَْلبَابِ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   ذكر يَْذك ر 

 ءله اللَّهَ 

 قوم قِيَاًما

 قعد َوق ع وًدا

 على َوَعلَى

ن و  بِِهمْ جنب ج 

ونَ   فكر َويَتَفَكَّر 

 في فِي

 خلق َخْلقِ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ربب َربَّنَا

 ما َما

 خلق َخلَْقتَ 

 هذا َهذَا

 بطل بَاِطالً 

 سبح س ْبَحانَكَ 
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 وقي فَِقنَا

 عذب َعذَابَ 

 نور النَّارِ 

@ @ 

 ربب َربَّنَا

 ءن إِنَّكَ 

 من َمن

 دخل ت ْدِخلِ 

 نور النَّارَ 

 دْ قد فَقَ 

 خزي أَْخَزْيتَه  

 ما َوَما

 ظلم ِللظَّاِلِمينَ 

 مـن ِمنْ 

 نصر أَنَصار  

@ @ 

بَّنَا  ربب رَّ

 ءن إِنَّنَا

 سمع َسِمْعنَا

نَاِديًا  ندو م 

 ندو ي نَاِدي

 ءمن ِلِليَمانِ 

 ءن أَنْ 

 ءمن َءاِمن وا

 ربب بَِرب ِك مْ 

 ءمن فَأََمنَّا

 ربب َربَّنَا

 غفر فَاْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 وبَنَاذنب ذ ن  

 كفر َوَكف ِرْ 

 عن َعنَّا

 سوء َسي ِئَاتِنَا

 وفي َوتََوفَّنَا

 مع َمعَ 

 برر األَْبَرارِ 

@ @ 

 ربب َربَّنَا

 ءتي َوَءاتِنَا

 ما َما

 وعد َوَعدتَّنَا

 على َعلَى

س ِلكَ   رسل ر 

 ال َوالَ 

 خزي ت ْخِزنَا

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ءن إِنَّكَ 

 ال الَ 

 خلف ت ْخِلف  

 ِميعَادَ وعد الْ 

@ @ 

 جوب فَاْستََجابَ 

مْ   له لَه 

 ربب َربُّه مْ 

 ءن أَن ِي

 ال الَ 

 ضيع أ ِضيع  

 عمل َعَملَ 

 عمل َعاِمل  

نك م  مـن م ِ

ن  مـن م ِ

 ذكر ذََكر  

 ءو أَوْ 

 ءنث أ نثَى

ك م  بعض بَْعض 

ن  مـن م ِ

 بعض بَْعض  

 ءلل فَالَِّذينَ 

وا  هجر َهاَجر 

وا  خرج َوأ ْخِرج 

 مـن ِمن

 ِرِهمْ دور ِديَا

 ءذي َوأ وذ وا

 في فِي

 سبل َسبِيِلي

 قتل َوقَاتَل وا

 قتل َوق تِل وا

 كفر أل َكف َِرنَّ 

مْ   عن َعْنه 

 سوء َسي ِئَاتِِهمْ 

 دخل َوأل ْدِخلَنَّه مْ 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 ثوب ثََوابًا

نْ   مـن م ِ

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

 َواللَّه  ءله 

 عند ِعنَده  

ْسن    حسن ح 

 ثوب الثََّوابِ 

@ @ 

 ال الَ 

نَّكَ   غرر يَغ رَّ

 قلب تَقَلُّب  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 في فِي

 بلد اْلباِلَدِ 

@ @ 

 متع َمتَاع  

 قلل قَِليل  

 ثم ث مَّ 

 ءوي َمأَْواه مْ 

 جهم َجَهنَّم  

 بءس َوبِئْسَ 

 مهد اْلِمَهاد  

@ @ 

 لكن لَِكنِ 

 ِذينَ ءلل الَّ 

 وقي اتَّقَْوا

 ربب َربَّه مْ 

مْ   له لَه 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

الً   نزل ن ز 

نْ   مـن م ِ

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 خير َخْير  

 برر ل ِألَْبَرارِ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ِمنْ مـن 

 ءهل أَْهلِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 من لََمن

 ءمن ي ْؤِمن  

 ءله بِاللَّهِ 

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيك مْ 

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 خشع َخاِشِعينَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ال الَ 

ونَ   شري يَْشتَر 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ثمن ثََمنًا

 قلل قَِليالً 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 لَه مْ  له

ه مْ   ءجر أَْجر 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سرع َسِريع  

 حسب اْلِحَسابِ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

وا  صبر اْصبِر 

وا  صبر َوَصابِر 

 ربط َوَرابِط وا

 وقي َواتَّق وا
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 ءله اللَّهَ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   فلح ت ْفِلح 

# # 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 وقي اتَّق وا

 ربب َربَّك م  

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَك م

ن  مـن م ِ

 نفس نَّْفس  

 وحد َواِحَدة  

 خلق َوَخلَقَ 

 مـن ِمْنَها

 زوج َزْوَجَها

 بثث َوبَثَّ 

َما  مـن ِمْنه 

 رجل ِرَجاالً 

 كثر َكثِيًرا

 نسو َونَِساءً 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ِذيءلل الَّ 

 سءل تََساَءل ونَ 

 ب بِهِ 

 رحم َواألَْرَحامَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 على َعلَْيك مْ 

 رقب َرقِيبًا

@ @ 

 ءتي َوَءات وا

 يتم اْليَتَاَمى

مْ   مول أَْمَوالَه 

 ال َوالَ 

ل وا  بدل تَتَبَدَّ

 خبث اْلَخبِيثَ 

 طيب بِالطَّي ِبِ 

 ال َوالَ 

 ءكل تَأْك ل وا

 مْ مول أَْمَوالَه  

 ءلى إِلَى

 مول أَْمَواِلك مْ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

وبًا  حوب ح 

 كبر َكبِيًرا

@ @ 

 ءن َوإِنْ 

 خوف ِخْفت مْ 

 ءن أاَلَّ 

 قسط ت ْقِسط وا

 في فِي

 يتم اْليَتَاَمى

وا  نكح فَانِكح 

 ما َما

 طيب َطابَ 

 لك لَك م

نَ   مـن م ِ

 نسو الن َِساءِ 

 ثني َمثْنَى

 ثلث َوث الَثَ 

بَاعَ   ربع َور 

 ءن فَِإنْ 

 خوف ِخْفت مْ 

 ءن أاَلَّ 

 عدل تَْعِدل وا

 وحد فََواِحَدةً 

 ءو أَوْ 

 ما َما

 ملك َملََكتْ 

 يمن أَْيَمان ك مْ 

 ذلك ذَِلكَ 

 دنو أَْدنَى

 ءن أاَلَّ 

 عول تَع ول وا

@ @ 

 ءتي َوَءات وا

 نسو الن َِساءَ 

قَاتِِهنَّ   صدق َصد 

 نحل نِْحلَةً 

 ءن فَِإن

 طيب ِطْبنَ 

 لك لَك مْ 

 َعنعن 

 شيء َشْيء  

ْنه    مـن م ِ

 نفس نَْفًسا

 ءكل فَك ل وه  

 هنء َهنِيئًا

ِريئًا  مرء مَّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 ءتي ت ْؤت وا

 سفه السُّفََهاءَ 

 مول أَْمَوالَك م  

 ءلل الَّتِي

 جعل َجعَلَ 

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 قوم قِيَاًما

ق وه مْ   رزق َواْرز 

 في فِيَها

 كسو َواْكس وه مْ 

 واقول َوق ول  

مْ   له لَه 

 قول قَْوالً 

وفًا ْعر   عرف مَّ

@ @ 

 بلو َواْبتَل وا

 يتم اْليَتَاَمى

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 بلغ بَلَغ وا

 نكح الن َِكاحَ 

 ءن فَِإنْ 

 ءنس َءانَْست م

ْنه مْ   مـن م ِ

ْشًدا  رشد ر 

 دفع فَاْدفَع وا

 ءلى إِلَْيِهمْ 

مْ   مول أَْمَوالَه 

 ال َوالَ 

 ءكل تَأْك ل وَها

 ْسَرافًاسرف إِ 

 بدر َوبَِداًرا

 ءن أَن

وا  كبر يَْكبَر 

 من َوَمن

 كون َكانَ 

 غني َغنِيًّا

 عفف فَْليَْستَْعِففْ 

 من َوَمن

 كون َكانَ 

 فقر فَِقيًرا

 ءكل فَْليَأْك لْ 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 ءذ فَِإذَا

 دفع َدفَْعت مْ 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

مْ   مول أَْمَوالَه 

 شهد فَأَْشِهد وا

 مْ على َعلَْيهِ 

 كفي َوَكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 حسب َحِسيبًا

@ @ 

َجالِ   رجل ل ِلر ِ

 نصب نَِصيب  

ا مَّ  ما م ِ

 ترك تََركَ 

 ولد اْلَواِلَدانِ 

 قرب َواألَْقَرب ونَ 

 نسو َوِللن َِساءِ 

 نصب نَِصيب  

ا مَّ  ما م ِ

 ترك تََركَ 

 ولد اْلَواِلَدانِ 

 قرب َواألَْقَرب ونَ 

ا  ما ِممَّ

 قلل قَلَّ 

 مـن ِمْنه  

 ءو أَوْ 

 كثر َكث رَ 

 نصب نَِصيبًا

وًضا ْفر   فرض مَّ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 حضر َحَضرَ 
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 قسم اْلِقْسَمةَ 

 ءلي أ ول وا

 قرب اْلق ْربَى

 يتم َواْليَتَاَمى

 سكن َواْلَمَساِكين  

ق وه م  رزق فَاْرز 

ْنه    مـن م ِ

 قول َوق ول وا

مْ   له لَه 

 قول قَْوالً 

وفًا ْعر   عرف مَّ

@ @ 

 خشي َوْليَْخشَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 لو لَوْ 

 ترك تََرك وا

 مـن ِمنْ 

 خلف َخْلِفِهمْ 

يَّةً   ذرر ذ ر ِ

 ضعف ِضعَافًا

 خوف َخاف وا

 على َعلَْيِهمْ 

 وقي فَْليَتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 قول َوْليَق ول وا

 قول قَْوالً 

 سدد َسِديًدا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءكل يَأْك ل ونَ 

 مول أَْمَوالَ 

 َمىيتم اْليَتَا

 ظلم ظ ْلًما

 ءن إِنََّما

 ءكل يَأْك ل ونَ 

 في فِي

 بطن ب ط ونِِهمْ 

 نور نَاًرا

 صلي َوَسيَْصلَْونَ 

 سعر َسِعيًرا

@ @ 

 وصي ي وِصيك م  

 ءله اللَّه  

 في فِي

 ولد أَْوالَِدك مْ 

 ذكر ِللذََّكرِ 

 مثل ِمثْل  

 حظظ َحظ ِ 

 ءنث األ نثَيَْينِ 

 ءن فَِإن

 كون ك نَّ 

 نسو نَِساءً 

 ْوقَ فوق فَ 

 ثني اثْنَتَْينِ 

 له فَلَه نَّ 

 ثلث ث ل ثَا

 ما َما

 ترك تََركَ 

 ءن َوإِن

 كون َكانَتْ 

 وحد َواِحَدةً 

 له فَلََها

 نصف الن ِْصف  

 ءبو َوألَبََوْيهِ 

 كل ِلك ل ِ 

 وحد َواِحد  

َما ْنه   مـن م ِ

 سدس السُّد س  

ا  ما ِممَّ

 ترك تََركَ 

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 له لَه  

 ولد َولَد  

 ِإنءن فَ 

 لم لَّمْ 

 كون يَك ن

 له لَّه  

 ولد َولَد  

 ورث َوَوِرثَه  

 ءبو أَبََواه  

هِ   ءمم فأَل م ِ

 ثلث الثُّل ث  

 ءن فَِإن

 كون َكانَ 

 له لَه  

 ءخو إِْخَوة  

هِ   ءمم فأَل م ِ

 سدس السُّد س  

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 وصي َوِصيَّة  

 وصي ي وِصي

 ب بَِها

 ءو أَوْ 

 دين َدْين  

ك    مْ ءبو َءابَاؤ 

ك مْ   بنو َوأَْبنَاؤ 

 ال الَ 

ونَ   دري تَْدر 

مْ   ءيي أَيُّه 

 قرب أَْقَرب  

 لك لَك مْ 

 نفع نَْفعًا

 فرض فَِريَضةً 

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 علم َعِليًما

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 لكم َولَك مْ 

 نصف نِْصف  

 ما َما

 ترك تََركَ 

ك مْ   زوج أَْزَواج 

 ءن إِن

 لم لَّمْ 

 كون يَك ن

 له لَّه نَّ 

 ولد َولَد  

 ءن فَِإن

 كون َكانَ 

 له لَه نَّ 

 ولد َولَد  

 لك فَلَك م  

ب ع    ربع الرُّ

ا  ما ِممَّ

 ترك تََرْكنَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 وصي َوِصيَّة  

 وصي ي وِصينَ 

 ب بَِها

 ءو أَوْ 

 دين َدْين  

 له َولَه نَّ 

ب ع    ربع الرُّ

ا  ما ِممَّ

 ترك تََرْكت مْ 

 ءن إِن

 لم لَّمْ 

 كون يَك ن

 لك لَّك مْ 

 ولد َولَد  

 ءن فَِإن

 كون َكانَ 

 لك لَك مْ 

 ولد َولَد  

 له فَلَه نَّ 

ن    ثمن الثُّم 

ا  ما ِممَّ

 ترك تََرْكت م

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 وصي َوِصيَّة  

 وصي ت وص ونَ 

 ب بَِها

 ءو أَوْ 

 دين َدْين  

 ءن َوإِن

 كون َكانَ 

ل    رجل َرج 

 ورث ي وَرث  

 كلل َكالَلَةً 

 ءو أَوِ 

 مرء اْمَرأَة  

 له َولَه  

 ءخو أَخ  
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 ءو أَوْ 

 ءخو أ ْخت  

 كل فَِلك ل ِ 

 وحد َواِحد  

َما ْنه   مـن م ِ

 سدس السُّد س  

 ءن فَِإن

 كون َكان وا

 كثر أَْكثَرَ 

 مـن ِمن

 ذلك ذَِلكَ 

 هم فَه مْ 

 شرك ش َرَكاء  

 في فِي

 ثلث الثُّل ثِ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ة  وصي َوِصيَّ 

 وصي ي وَصى

 ب بَِها

 ءو أَوْ 

 دين َدْين  

 غير َغْيرَ 

َضار     ضرر م 

 وصي َوِصيَّةً 

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 حلم َحِليم  

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

د ود    حدد ح 

 ءله اللَّهِ 

 من َوَمن

 طوع ي ِطعِ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 دخل ي ْدِخْله  

 جنن َجنَّات  

 ري تَْجِريج

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ذلك َوذَِلكَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 من َوَمن

 عصي يَْعِص 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 عدو َويَتَعَدَّ 

د وَده    حدد ح 

 دخل ي ْدِخْله  

 نور نَاًرا

 خلد َخاِلًدا

 في فِيَها

 له َولَه  

 عذب َعذَاب  

ِهين    هون مُّ

@ @ 

 ءلل َوالَّالتِي

 ءتي يَأْتِينَ 

 فحش اْلفَاِحَشةَ 

 مـن ِمن

 نسو ن َِسائِك مْ 

 شهد فَاْستَْشِهد وا

 على َعلَْيِهنَّ 

 ربع أَْربَعَةً 

نك مْ   مـن م ِ

 ءن فَِإن

 شهد َشِهد وا

 مسك فَأَْمِسك وه نَّ 

 في فِي

 بيت اْلب ي وتِ 

 حتى َحتَّى

 ه نَّ وفي يَتََوفَّا

 موت اْلَمْوت  

 ءو أَوْ 

 جعل يَْجعَلَ 

 ءله اللَّه  

 له لَه نَّ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 ءلل َوالَّذَانِ 

 ءتي يَأْتِيَانَِها

 مـن ِمنك مْ 

 ءذي فَأَذ وه َما

 ءن فَِإن

 توب تَابَا

 صلح َوأَْصلََحا

وا  عرض فَأَْعِرض 

َما  عن َعْنه 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

ابًا  توب تَوَّ

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 ءن إِنََّما

 توب التَّْوبَة  

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 عمل يَْعَمل ونَ 

 سوء السُّوءَ 

 جهل بَِجَهالَة  

 ثم ث مَّ 

 توب يَت وب ونَ 

 مـن ِمن

 قرب قَِريب  

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 توب يَت وب  

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيِهمْ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 ِليًماعلم عَ 

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 ليس َولَْيَستِ 

 توب التَّْوبَة  

 ءلل ِللَِّذينَ 

 عمل يَْعَمل ونَ 

 سوء السَّي ِئَاتِ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 حضر َحَضرَ 

 وحد أََحَده م  

 موت اْلَمْوت  

 قول قَالَ 

 ءن إِن ِي

 توب ت ْبت  

 ءين األَنَ 

 ال َوالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وت ونَ   موت يَم 

 هم َوه مْ 

 فر ك فَّار  ك

 ءلي أ ولَئِكَ 

 عتد أَْعتَْدنَا

مْ   له لَه 

 عذب َعذَابًا

 ءلم أَِليًما

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 حلل يَِحلُّ 

 لك لَك مْ 

 ءن أَن

 ورث تَِرث وا

 نسو الن َِساءَ 

 كره َكْرًها

 ال َوالَ 

ل وه نَّ   عضل تَْعض 

 ذهب ِلتَْذَهب وا

 ِض بعض بِبَعْ 

 ما َما

وه نَّ   ءتي َءاتَْيت م 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِينَ 

 فحش بِفَاِحَشة  

بَي ِنَة    بين مُّ

وه نَّ   عشر َوَعاِشر 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 ءن فَِإن
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وه نَّ   كره َكِرْهت م 

 عسى فَعََسى

 ءن أَن

 كره تَْكَره وا

 شيء َشْيئًا

 جعل َويَْجعَلَ 

 ءله اللَّه  

 في فِيهِ 

 ًراخير َخيْ 

 كثر َكثِيًرا

@ @ 

 ءن َوإِنْ 

 رود أََردتُّم  

 بدل اْستِْبَدالَ 

 زوج َزْوج  

َكانَ   مكن مَّ

 زوج َزْوج  

 ءتي َوَءاتَْيت مْ 

 وحد إِْحَداه نَّ 

 قنطر قِنَطاًرا

 ال فاَلَ 

ذ وا  ءخذ تَأْخ 

 مـن ِمْنه  

 شيء َشْيئًا

ذ ونَه    ءخذ أَتَأْخ 

 بهت ب ْهتَانًا

 ءثم َوإِثًْما

بِينً   ابين مُّ

@ @ 

 كيف َوَكْيفَ 

ذ ونَه    ءخذ تَأْخ 

 قد َوقَدْ 

 فضو أَْفَضى

ك مْ   بعض بَْعض 

 ءلى إِلَى

 بعض بَْعض  

 ءخذ َوأََخْذنَ 

 مـن ِمنك م

يثَاقًا  وثق م ِ

 غلظ َغِليًظا

@ @ 

 ال َوالَ 

وا  نكح تَنِكح 

 ما َما

 نكح نََكحَ 

ك م  ءبو َءابَاؤ 

نَ   مـن م ِ

 نسو الن َِساءِ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 دْ قد قَ 

 سلف َسلَفَ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 فحش فَاِحَشةً 

 مقت َوَمْقتًا

 سوء َوَساءَ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

َمتْ  ر ِ  حرم ح 

 على َعلَْيك مْ 

َهات ك مْ   ءمم أ مَّ

 بنو َوبَنَات ك مْ 

 ءخو َوأََخَوات ك مْ 

ات ك مْ   عمم َوَعمَّ

 خول َوَخاالَت ك مْ 

 بنو َوبَنَات  

 ءخو األَخِ 

 بنو َوبَنَات  

 ءخو األ ْختِ 

َهات ك م    ءمم َوأ مَّ

 ءلل الَّالتِي

 رضع أَْرَضْعنَك مْ 

 ءخو َوأََخَوات ك م

نَ   مـن م ِ

َضاَعةِ   رضع الرَّ

َهات    ءمم َوأ مَّ

 نسو نَِسائِك مْ 

 ربب َوَربَائِب ك م  

 ءلل الَّالتِي

 في فِي

وِرك م ج   حجر ح 

ن  مـن م ِ

 نسو ن َِسائِك م  

 ءلل الَّالتِي

 دخل َدَخْلت م

 ب بِِهنَّ 

 ءن فَِإن

 لم لَّمْ 

 كون تَك ون وا

 دخل َدَخْلت م

 ب بِِهنَّ 

 ال فاَلَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيك مْ 

 حلل َوَحالَئِل  

 بنو أَْبنَائِك م  

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمنْ 

 صلب أَْصالَبِك مْ 

 ءن َوأَن

 جمع تَْجَمع وا

 بين بَْينَ 

 ءخو األ ْختَْينِ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 قد قَدْ 

 ف َسلَفَ سل

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

ْحَصنَات    حصن َواْلم 

 مـن ِمنَ 

 نسو الن َِساءِ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 ملك َملََكتْ 

 يمن أَْيَمان ك مْ 

 كتب ِكتَابَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 حلل َوأ ِحلَّ 

 لك لَك م

ا  ما مَّ

 وري َوَراءَ 

 مْ ذلك ذَِلك  

 ءن أَن

 بغي تَْبتَغ وا

 مول بِأَْمَواِلك م

ْحِصنِينَ   حصن مُّ

 غير َغْيرَ 

َسافِِحينَ   سفح م 

 ما فََما

 متع اْستَْمتَْعت م

 ب بِهِ 

 مـن ِمْنه نَّ 

 ءتي فَأَت وه نَّ 

وَره نَّ   ءجر أ ج 

 فرض فَِريَضةً 

 ال َوالَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيك مْ 

 في فِيَما

 رضي تََراَضْيت م

 ب بِهِ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 فرض اْلفَِريَضةِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 علم َعِليًما

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 من َوَمن

 لم لَّمْ 

 طوع يَْستَِطعْ 

 مـن ِمنك مْ 

 طول َطْوالً 

 ءن أَن

 نكح يَنِكحَ 

ْحَصنَاتِ   حصن اْلم 

ْؤِمنَاتِ   ءمن اْلم 

 مـن فَِمن

ا  ما مَّ

 ملك َملََكتْ 

 ميمن أَْيَمان ك  

ن  مـن م ِ

 فتي فَتَيَاتِك م  
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ْؤِمنَاتِ   ءمن اْلم 

 ءله َواللَّه  

 علم أَْعلَم  

 ءمن بِِإيَمانِك م

ك م  بعض بَْعض 

ن  مـن م ِ

 بعض بَْعض  

وه نَّ   نكح فَانِكح 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءهل أَْهِلِهنَّ 

 ءتي َوَءات وه نَّ 

وَره نَّ   ءجر أ ج 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

ْحَصنَات    حصن م 

 غير َغْيرَ 

َسافَِحات    سفح م 

 ال َوالَ 

تَِّخذَاتِ   ءخذ م 

 خدن أَْخَدان  

 ءذ فَِإذَا

 حصن أ ْحِصنَّ 

 ءن فَِإنْ 

 ءتي أَتَْينَ 

 فحش بِفَاِحَشة  

 على فَعَلَْيِهنَّ 

 نصف نِْصف  

 ما َما

 على َعلَى

ْحَصنَاتِ   حصن اْلم 

 مـن ِمنَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 من ِلَمنْ 

 خشي َخِشيَ 

 عنت اْلعَنَتَ 

 مـن ِمنك مْ 

 ءن َوأَن

وا  صبر تَْصبِر 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 رود ي ِريد  

 ءله اللَّه  

 بين ِلي بَي ِنَ 

 لك لَك مْ 

 هدي َويَْهِديَك مْ 

 سنن س نَنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك مْ 

 توب َويَت وبَ 

 على َعلَْيك مْ 

 لَّه  ءله َوال

 علم َعِليم  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 رود ي ِريد  

 ءن أَن

 توب يَت وبَ 

 على َعلَْيك مْ 

 رود َوي ِريد  

 ءلل الَِّذينَ 

َّبِع ونَ   تبع يَت

 شهو الشََّهَواتِ 

 ءن أَن

 ميل تَِميل وا

 ميل َمْيالً 

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 رود ي ِريد  

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 خفف ي َخف ِفَ 

 نك مْ عن عَ 

ِلقَ   خلق َوخ 

 ءنس اإِلنَسان  

 ضعف َضِعيفًا

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 ءكل تَأْك ل وا

 مول أَْمَوالَك م

 بين بَْينَك م

 بطل بِاْلبَاِطلِ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 كون تَك ونَ 

 تجر تَِجاَرةً 

 عن َعن

 رضي تََراض  

نك مْ   مـن م ِ

 ال َوالَ 

 ت ل واقتل تَقْ 

 نفس أَنف َسك مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 ب بِك مْ 

 رحم َرِحيًما

@ @ 

 من َوَمن

 فعل يَْفعَلْ 

 ذلك ذَِلكَ 

 عدو ع ْدَوانًا

 ظلم َوظ ْلًما

 سوف فََسْوفَ 

 صلي ن ْصِليهِ 

 نور نَاًرا

 كون َوَكانَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 يسر يَِسيًرا

@ @ 

 ءن إِن

 ْجتَنِب واجنب تَ 

 كبر َكبَائِرَ 

 ما َما

 نهي ت ْنَهْونَ 

 عن َعْنه  

 كفر ن َكف ِرْ 

 عن َعنك مْ 

 سوء َسي ِئَاتِك مْ 

 دخل َون ْدِخْلك م

ْدَخالً   دخل مُّ

 كرم َكِريًما

@ @ 

 ال َوالَ 

 مني تَتََمنَّْوا

 ما َما

لَ   فضل فَضَّ

 ءله اللَّه  

 ب بِهِ 

 بعض بَْعَضك مْ 

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

َجالِ رجل ل ِ   لر ِ

 نصب نَِصيب  

ا مَّ  ما م ِ

 كسب اْكتََسب وا

 نسو َوِللن َِساءِ 

 نصب نَِصيب  

ا مَّ  ما م ِ

 كسب اْكتََسْبنَ 

 سءل َوْسئَل وا

 ءله اللَّهَ 

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليًما

@ @ 

 كل َوِلك ل   

 جعل َجعَْلنَا

 َمَواِليَ  ولي

ا  ما ِممَّ

 ترك تََركَ 

 ولد اْلَواِلَدانِ 

 قرب َواألَْقَرب ونَ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 عقد َعقََدتْ 

 يمن أَْيَمان ك مْ 

 ءتي فَأَت وه مْ 
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 نصب نَِصيبَه مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 شهد َشِهيًدا

@ @ 

َجال    رجل الر ِ

ونَ  ام   قوم قَوَّ

 على َعلَى

 نسو الن َِساءِ 

 ما بَِما

لَ   فضل فَضَّ

 ءله اللَّه  

 بعض بَْعَضه مْ 

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 ما َوبَِما

 نفق أَنفَق وا

 مـن ِمنْ 

 مول أَْمَواِلِهمْ 

اِلَحات    صلح فَالصَّ

 قنت قَانِتَات  

 حفظ َحافَِظات  

 غيب ل ِْلغَْيبِ 

 ما بَِما

 حفظ َحِفظَ 

 ءله اللَّه  

 التِيءلل َوالَّ 

 خوف تََخاف ونَ 

 نشز ن ش وَزه نَّ 

 وعظ فَِعظ وه نَّ 

وه نَّ  ر   هجر َواْهج 

 في فِي

 ضجع اْلَمَضاِجعِ 

 ضرب َواْضِرب وه نَّ 

 ءن فَِإنْ 

 طوع أََطْعنَك مْ 

 ال فاَلَ 

 بغي تَْبغ وا

 على َعلَْيِهنَّ 

 سبل َسبِيالً 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 علو َعِليًّا

 كبر َكبِيًرا

 @@ 

 ءن َوإِنْ 

 خوف ِخْفت مْ 

 شقق ِشقَاقَ 

 بين بَْينِِهَما

 بعث فَاْبعَث وا

 حكم َحَكًما

نْ   مـن م ِ

 ءهل أَْهِلهِ 

 حكم َوَحَكًما

نْ   مـن م ِ

 ءهل أَْهِلَها

 ءن إِن

 رود ي ِريَدا

 صلح إِْصالًَحا

 وفق ي َوف ِقِ 

 ءله اللَّه  

َما  بين بَْينَه 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 ِليًماعلم عَ 

 خبر َخبِيًرا

@ @ 

 عبد َواْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 ال َوالَ 

 شرك ت ْشِرك وا

 ب بِهِ 

 شيء َشْيئًا

 ولد َوبِاْلَواِلَدْينِ 

 حسن إِْحَسانًا

 ذو َوبِِذي

 قرب اْلق ْربَى

 يتم َواْليَتَاَمى

 سكن َواْلَمَساِكينِ 

 جور َواْلَجارِ 

 ذو ِذي

 قرب اْلق ْربَى

 جور َواْلَجارِ 

ن بِ جنب الْ   ج 

اِحبِ   صحب َوالصَّ

 جنب بِاْلَجنبِ 

 بنو َواْبنِ 

 سبل السَّبِيلِ 

 ما َوَما

 ملك َملََكتْ 

 يمن أَْيَمان ك مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 من َمن

 كون َكانَ 

ْختَاالً   خيل م 

وًرا  فخر فَخ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 بخل يَْبَخل ونَ 

ونَ  ر   ءمر َويَأْم 

 نوس النَّاسَ 

 بخل بِاْلب ْخلِ 

ونَ   كتم َويَْكت م 

 ما َما

 ءتي َءاتَاه م  

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 عتد َوأَْعتَْدنَا

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 عذب َعذَابًا

ِهينًا  هون مُّ

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 نفق ي نِفق ونَ 

مْ   مول أَْمَوالَه 

 رءي ِرئَاءَ 

 نوس النَّاِس 

 ال َوالَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ال َوالَ 

 يوم بِاْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 من َوَمن

 كون يَك نِ 

 شطن الشَّْيَطان  

 له لَه  

 قرن قَِرينًا

 سوء فََساءَ 

 قرن قَِرينًا

@ @ 

 ماذا َوَماذَا

 على َعلَْيِهمْ 

 لو لَوْ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 نفق َوأَنفَق وا

 اما ِممَّ 

 رزق َرَزقَه م  

 ءله اللَّه  

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 ب بِِهمْ 

 علم َعِليًما

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 ظلم يَْظِلم  

 ثقل ِمثْقَالَ 

ة    ذرر ذَرَّ

 ءن َوإِن

 كون تَك  

 حسن َحَسنَةً 

 ضعف ي َضاِعْفَها

 ءتي َوي ْؤتِ 

 مـن ِمن

ْنه    لدن لَّد 

 ءجر أَْجًرا

 عظم َعِظيًما
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@ @ 

 كيف فََكْيفَ 

 ءذ إِذَا

 جيء ِجئْنَا

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

ة    ءمم أ مَّ

 شهد بَِشِهيد  

 جيء َوِجئْنَا

 ب بِكَ 

 على َعلَى

الَءِ   ءلي َهؤ 

 شهد َشِهيًدا

@ @ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 ودد يََودُّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

ا  عصي َوَعَصو 

س ولَ   رسل الرَّ

 لو لَوْ 

ى  سوي ت َسوَّ

 ب بِِهم  

 رض األَْرض  ء

 ال َوالَ 

ونَ   كتم يَْكت م 

 ءله اللَّهَ 

 حدث َحِديثًا

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 قرب تَْقَرب وا

 صلو الصَّالَةَ 

 ءنت َوأَنت مْ 

 سكر س َكاَرى

 حتى َحتَّى

وا  علم تَْعلَم 

 ما َما

 قول تَق ول ونَ 

 ال َوالَ 

ن بًا  جنب ج 

 ءن إِالَّ 

 َعابِِري عبر

 سبل َسبِيل  

 حتى َحتَّى

 غسل تَْغتَِسل وا

 ءن َوإِن

 كون ك نت م

ْرَضى  مرض مَّ

 ءو أَوْ 

 على َعلَى

 سفر َسفَر  

 ءو أَوْ 

 جيء َجاءَ 

 وحد أََحد  

نك م  مـن م ِ

نَ   مـن م ِ

 غوط اْلغَائِطِ 

 ءو أَوْ 

 لمس الََمْست م  

 نسو الن َِساءَ 

 لم فَلَمْ 

 وجد تَِجد وا

 موه َماءً 

وايمم فَ  م   تَيَمَّ

 صعد َصِعيًدا

 طيب َطي ِبًا

وا  مسح فَاْمَسح 

وِهك مْ  ج   وجه بِو 

 يدي َوأَْيِديك مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

ا  عفو َعف وًّ

 غفر َغف وًرا

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 نصب نَِصيبًا

نَ   مـن م ِ

 كتب اْلِكتَابِ 

 ونَ شري يَْشتَر  

 ضلل الضَّالَلَةَ 

 رود َوي ِريد ونَ 

 ءن أَن

 ضلل تَِضلُّوا

 سبل السَّبِيلَ 

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 علم أَْعلَم  

 عدو بِأَْعَدائِك مْ 

 كفي َوَكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 ولي َوِليًّا

 كفي َوَكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 نصر نَِصيًرا

@ @ 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 هدي َهاد وا

ف و  نَ حرف ي َحر ِ

 كلم اْلَكِلمَ 

 عن َعن

َواِضِعهِ   وضع مَّ

 قول َويَق ول ونَ 

 سمع َسِمْعنَا

 عصي َوَعَصْينَا

 سمع َواْسَمعْ 

 غير َغْيرَ 

ْسَمع    سمع م 

 رعي َوَراِعنَا

 لوي لَيًّا

 لسن بِأَْلِسنَتِِهمْ 

 طعن َوَطْعنًا

 في فِي

ينِ   دين الد ِ

 لو َولَوْ 

مْ   ءن أَنَّه 

 قول قَال وا

 سمع َسِمْعنَا

 طوع َوأََطْعنَا

 سمع َواْسَمعْ 

 نظر َوانظ ْرنَا

 كون لََكانَ 

 خير َخْيًرا

مْ   له لَّه 

 قوم َوأَْقَومَ 

 لكن َولَِكن

م    لعن لَّعَنَه 

 ءله اللَّه  

 كفر بِك ْفِرِهمْ 

 ال فاَلَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 تَابَ كتب اْلكِ 

 ءمن َءاِمن وا

 ما بَِما

ْلنَا  نزل نَزَّ

قًا َصد ِ  صدق م 

 لم ل َِما

 مع َمعَك م

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 طمس نَّْطِمسَ 

وًها ج   وجه و 

َها دَّ  ردد فَنَر 

 على َعلَى

 دبر أَْدبَاِرَها

 ءو أَوْ 

مْ   لعن نَْلعَنَه 

 كما َكَما

 لعن لَعَنَّا

 صحب أَْصَحابَ 

 سبت السَّْبتِ 

 ن َوَكانَ كو

 ءمر أَْمر  

 ءله اللَّهِ 

 فعل َمْفع والً 

@ @ 

 ءن إِنَّ 
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 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 غفر يَْغِفر  

 ءن أَن

 شرك ي ْشَركَ 

 ب بِهِ 

 غفر َويَْغِفر  

 ما َما

 دون د ونَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 من َوَمن

 شرك ي ْشِركْ 

 ءله بِاللَّهِ 

 قد فَقَدِ 

 فري اْفتََرى

 ءثم إِثًْما

 ظم َعِظيًماع

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 زكو ي َزكُّونَ 

 نفس أَنف َسه م

 بل بَلِ 

 ءله اللَّه  

 زكو ي َزك ِي

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ال َوالَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

 فتل فَتِيالً 

@ @ 

 نظر انظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

ونَ   فري يَْفتَر 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب اْلَكِذبَ 

 كفي َوَكفَى

 ب بِهِ 

 ءثم إِثًْما

بِينًا  بين مُّ

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 نصب نَِصيبًا

نَ   مـن م ِ

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 جبت بِاْلِجْبتِ 

 طغو َوالطَّاغ وتِ 

 قول َويَق ول ونَ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 أَْهَدىهدي 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

م    لعن لَعَنَه 

 ءله اللَّه  

 من َوَمن

 لعن يَْلعَنِ 

 ءله اللَّه  

 لن فَلَن

 وجد تَِجدَ 

 له لَه  

 نصر نَِصيًرا

@ @ 

 ءم أَمْ 

مْ   له لَه 

 نصب نَِصيب  

نَ   مـن م ِ

ْلكِ   ملك اْلم 

 ذًاءذ فَإِ 

 ال الَّ 

 ءتي ي ْؤت ونَ 

 نوس النَّاسَ 

 نقر نَِقيًرا

@ @ 

 ءم أَمْ 

 حسد يَْحس د ونَ 

 نوس النَّاسَ 

 على َعلَى

 ما َما

 ءتي َءاتَاه م  

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 قد فَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

 ءلي َءالَ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 حكم َواْلِحْكَمةَ 

 اتَْينَاه مءتي َوءَ 

ْلًكا  ملك مُّ

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 مـن فَِمْنه م

نْ   من مَّ

 ءمن َءاَمنَ 

 ب بِهِ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 صدد َصدَّ 

 عن َعْنه  

 كفي َوَكفَى

 جهم بَِجَهنَّمَ 

 سعر َسِعيًرا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 سوف َسْوفَ 

 صلي ن ْصِليِهمْ 

 اًرانور نَ 

 كل ك لََّما

 نضج نَِضَجتْ 

ل ود ه م  جلد ج 

ْلنَاه مْ   بدل بَدَّ

ل وًدا  جلد ج 

 غير َغْيَرَها

 ذوق ِليَذ وق وا

 عذب اْلعَذَابَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 عزز َعِزيًزا

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ِخل ه مْ دخل َسن دْ 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ءبد أَبًَدا

مْ   له لَّه 

 في فِيَها

 زوج أَْزَواج  

َرة   َطهَّ  طهر مُّ

 دخل َون ْدِخل ه مْ 

 ظلل ِظالًّ 

 ظلل َظِليالً 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

ك مْ  ر   ءمر يَأْم 

 ءن أَن

 ي ت َؤدُّواءد

 ءمن األََمانَاتِ 

 ءلى إِلَى

 ءهل أَْهِلَها

 ءذ َوإِذَا
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 حكم َحَكْمت م

 بين بَْينَ 

 نوس النَّاِس 

 ءن أَن

وا  حكم تَْحك م 

 عدل بِاْلعَْدلِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

ا  نعم نِِعمَّ

 وعظ يَِعظ ك م

 ب بِهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 سمع َسِميعًا

 بصر بَِصيًرا

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 طوع أَِطيع وا

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع وا

س ولَ   رسل الرَّ

 ولي َوأ وِلي

 ءمر األَْمرِ 

 مـن ِمنك مْ 

 ءن فَِإن

 نزع تَنَاَزْعت مْ 

 في فِي

 شيء َشْيء  

دُّوه    ردد فَر 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

س ولِ   رسل َوالرَّ

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 ءمن ت ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 خير َخْير  

 حسن َوأَْحَسن  

 ءول تَأِْويالً 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   زعم يَْزع م 

مْ   ءن أَنَّه 

 ءمن َءاَمن وا

 ما بَِما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

 رود ي ِريد ونَ 

 ءن أَن

وا  حكم يَتََحاَكم 

 ءلى إِلَى

 طغو الطَّاغ وتِ 

 قد َوقَدْ 

وا  ءمر أ ِمر 

 ءن أَن

وا  كفر يَْكف ر 

 ب بِهِ 

 رود َوي ِريد  

 شطن الشَّْيَطان  

 ءن أَن

مْ   ضلل ي ِضلَّه 

 ضلل َضالاَلً 

 بعد بَِعيًدا

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 لو تَعَالَْواع

 ءلى إِلَى

 ما َما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 ءلى َوإِلَى

س ولِ   رسل الرَّ

 رءي َرأَْيتَ 

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

دُّونَ   صدد يَص 

 عن َعنكَ 

د وًدا  صدد ص 

@ @ 

 كيف فََكْيفَ 

 ءذ إِذَا

 صوب أََصابَتْه م

ِصيبَة    صوب مُّ

 ما بَِما

 قدم قَدََّمتْ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 ثم ث مَّ 

 جيء َجاء وكَ 

 حلف يَْحِلف ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ءن إِنْ 

 رود أََرْدنَا

 ءن إِالَّ 

 حسن إِْحَسانًا

 وفق َوتَْوفِيقًا

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 علم يَْعلَم  

 ءله اللَّه  

 ما َما

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 عرض فَأَْعِرضْ 

مْ   عن َعْنه 

مْ   وعظ َوِعْظه 

 قول َوق ل

 مْ له لَّه  

 في فِي

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 قول قَْوالً 

 بلغ بَِليغًا

@ @ 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَا

 مـن ِمن

س ول    رسل رَّ

 ءن إِالَّ 

 طوع ِلي َطاعَ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 لو َولَوْ 

مْ   ءن أَنَّه 

 ءذ إِذ

وا  ظلم ظَّلَم 

 نفس أَنف َسه مْ 

 جيء َجاء وكَ 

وا  غفر فَاْستَْغفَر 

 ءله اللَّهَ 

 فر َواْستَْغفَرَ غ

م    له لَه 

س ول    رسل الرَّ

 وجد لََوَجد وا

 ءله اللَّهَ 

ابًا  توب تَوَّ

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 ال فاَلَ 

 ربب َوَرب ِكَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 حتى َحتَّى

وكَ  م   حكم ي َحك ِ

 في فِيَما

 شجر َشَجرَ 

 بين بَْينَه مْ 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

 وجد يَِجد وا

 في فِي

 ِسِهمْ نفس أَنف  

 حرج َحَرًجا

ا مَّ  ما م ِ

 قضي قََضْيتَ 

وا  سلم َوي َسل ِم 

 سلم تَْسِليًما

@ @ 

 لو َولَوْ 
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 ءن أَنَّا

 كتب َكتَْبنَا

 على َعلَْيِهمْ 

 ءن أَنِ 

 قتل اْقت ل وا

 نفس أَنف َسك مْ 

 ءو أَوِ 

وا ج   خرج اْخر 

 مـن ِمن

 دور ِديَاِرك م

ا  ما مَّ

 فعل فَعَل وه  

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليل  

ْنه مْ   مـن م ِ

 لو َولَوْ 

مْ   ءن أَنَّه 

 فعل فَعَل وا

 ما َما

 وعظ ي وَعظ ونَ 

 ب بِهِ 

 كون لََكانَ 

 خير َخْيًرا

مْ   له لَّه 

 شدد َوأََشدَّ 

 ثبت تَثْبِيتًا

@ @ 

 ءذ َوإِذًا

 ءتي ألَتَْينَاه م

ن  مـن م ِ

نَّا  لدن لَّد 

 ءجر أَْجًرا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 هدي َولََهَدْينَاه مْ 

 َراًطاصرط ِص 

ْستَِقيًما  قوم مُّ

@ @ 

 من َوَمن

 طوع ي ِطعِ 

 ءله اللَّهَ 

س ولَ   رسل َوالرَّ

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 مع َمعَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 نعم أَْنعَمَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيِهم

نَ   مـن م ِ

 نبء النَّبِي ِنَ 

يِقينَ  د ِ  صدق َوالص ِ

 شهد َوالشَُّهَداءِ 

اِلِحينَ   صلح َوالصَّ

 حسن َوَحس نَ 

 لي أ ولَئِكَ ء

 رفق َرفِيقًا

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 فضل اْلفَْضل  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 كفي َوَكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 علم َعِليًما

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

ذ وا  ءخذ خ 

 حذر ِحْذَرك مْ 

وا  نفر فَانِفر 

 ثبت ث بَات  

 ءو أَوِ 

وا  نفر انِفر 

 جمع َجِميعًا

@ @ 

 َوإِنَّ  ءن

 مـن ِمنك مْ 

 من لََمن

ئَنَّ   بطء لَّي بَط ِ

 ءن فَِإنْ 

 صوب أََصابَتْك م

ِصيبَة    صوب مُّ

 قول قَالَ 

 قد قَدْ 

 نعم أَْنعَمَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَيَّ 

 ءذ إِذْ 

 لم لَمْ 

 كون أَك ن

عَه مْ   مع مَّ

 شهد َشِهيًدا

@ @ 

 ءن َولَئِنْ 

 صوب أََصابَك مْ 

 فضل فَْضل  

نَ   مـن م ِ

 اللَّهِ ءله 

 قول لَيَق ولَنَّ 

 كأن َكأَن

 لم لَّمْ 

 كون تَك ن

 بين بَْينَك مْ 

 بين َوبَْينَه  

 ودد َمَودَّة  

 ليت يَالَْيتَنِي

 كون ك نت  

 مع َمعَه مْ 

 فوز فَأَف وزَ 

 فوز فَْوًزا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 قتل فَْلي قَاتِلْ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   شري يَْشر 

 حيي اْلَحيَاةَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 من َوَمن

 قتل ي قَاتِلْ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 قتل فَي ْقتَلْ 

 ءو أَوْ 

 غلب يَْغِلبْ 

 سوف فََسْوفَ 

 ءتي ن ْؤتِيهِ 

 ءجر أَْجًرا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 ما َوَما

 لك لَك مْ 

 ال الَ 

 قتل ت قَاتِل ونَ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

ضعف 

ْستَْضعَِفينَ   َواْلم 

 مـن ِمنَ 

َجالِ   رجل الر ِ

 نسو َوالن َِساءِ 

 ولد َواْلِوْلَدانِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول يَق ول ونَ 

 ربب َربَّنَا

 خرج أَْخِرْجنَا

 مـن ِمنْ 

 هذا َهِذهِ 

 قري اْلقَْريَةِ 

 ظلم الظَّاِلمِ 

 ءهل أَْهل َها

 جعل َواْجعَل

 لنا لَّنَا

 مـن ِمن

 لَّد نكَ لدن 

 ولي َوِليًّا

 جعل َواْجعَل

 لنا لَّنَا

 مـن ِمن

 لدن لَّد نكَ 

 نصر نَِصيًرا

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 قتل ي قَاتِل ونَ 

 في فِي



72 

 

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 قتل ي قَاتِل ونَ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 طغو الطَّاغ وتِ 

 قتل فَقَاتِل وا

 ولي أَْوِليَاءَ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 ءن إِنَّ 

 كيد َكْيدَ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 كون َكانَ 

 ضعف َضِعيفًا

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 كفف ك فُّوا

 يدي أَْيِديَك مْ 

وا  قوم َوأَقِيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوَءات وا

َكاةَ   زكو الزَّ

الم فَلَ   مَّ

 كتب ك تِبَ 

 على َعلَْيِهم  

 قتل اْلِقتَال  

 ءذ إِذَا

 فرق فَِريق  

ْنه مْ   مـن م ِ

 خشي يَْخَشْونَ 

 نوس النَّاسَ 

 خشي َكَخْشيَةِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءو أَوْ 

 شدد أََشدَّ 

 خشي َخْشيَةً 

 قول َوقَال وا

 ربب َربَّنَا

 لم ِلمَ 

 كتب َكتَْبتَ 

 على َعلَْينَا

 قتل اْلِقتَالَ 

 لو لَْوالَ 

ْرتَنَا  ءخر أَخَّ

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

 قرب قَِريب  

 قول ق لْ 

 متع َمتَاع  

ْنيَا  دنو الدُّ

 قلل قَِليل  

 ءخر َواألَِخَرة  

 خير َخْير  

 من ل َِمنِ 

 وقي اتَّقَى

 ال َوالَ 

ونَ   ظلم ت ْظلَم 

 فتل فَتِيالً 

@ @ 

 ءين أَْينََما

 كون تَك ون وا

 درك ي ْدِرككُّم  

 موت اْلَمْوت  

 لَوْ لو وَ 

 كون ك نت مْ 

 في فِي

وج    برج ب ر 

َشيََّدة    شيد مُّ

 ءن َوإِن

 صوب ت ِصْبه مْ 

 حسن َحَسنَة  

 قول يَق ول وا

 هذا َهِذهِ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن َوإِن

 صوب ت ِصْبه مْ 

 سوء َسي ِئَة  

 قول يَق ول وا

 هذا َهِذهِ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعنِدكَ 

 قول ق لْ 

 كل ك ل  

 نْ مـن م ِ 

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما فََمالِ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 قوم اْلقَْومِ 

 ال الَ 

 كود يََكاد ونَ 

 فقه يَْفقَه ونَ 

 حدث َحِديثًا

@ @ 

ا  ما مَّ

 صوب أََصابَكَ 

 مـن ِمنْ 

 حسن َحَسنَة  

 مـن فَِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 صوب أََصابَكَ 

 مـن ِمن

 سوء َسي ِئَة  

 مـن فَِمن

 نفس نَّْفِسكَ 

 سل َوأَْرَسْلنَاكَ ر

 نوس ِللنَّاِس 

 رسل َرس والً 

 كفي َوَكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 شهد َشِهيًدا

@ @ 

 من مَّن

 طوع ي ِطعِ 

س ولَ   رسل الرَّ

 قد فَقَدْ 

 طوع أََطاعَ 

 ءله اللَّهَ 

 من َوَمن

 ولي تََولَّى

 ما فََما

 رسل أَْرَسْلنَاكَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 حفظ َحِفيًظا

@ @ 

 قول َويَق ول ونَ 

 وع َطاَعة  ط

 ءذ فَِإذَا

وا  برز بََرز 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعنِدكَ 

 بيت بَيَّتَ 

 طوف َطائِفَة  

ْنه مْ   مـن م ِ

 غير َغْيرَ 

 ءلل الَِّذي

 قول تَق ول  

 ءله َواللَّه  

 كتب يَْكت ب  

 ما َما

 بيت ي بَي ِت ونَ 

 عرض فَأَْعِرضْ 

مْ   عن َعْنه 

 وكل َوتََوكَّلْ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ىكفي َوَكفَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

 ال أَفاَلَ 

ونَ   دبر يَتََدبَّر 

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 لو َولَوْ 

 كون َكانَ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعندِ 

 غير َغْيرِ 

 ءله اللَّهِ 

 وجد لََوَجد وا

 في فِيهِ 

 خلف اْختاِلَفًا
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 كثر َكثِيًرا

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 جيء َجاَءه مْ 

 ءمر أَْمر  

نَ   مـن م ِ

 نِ ءمن األَمْ 

 ءو أَوِ 

 خوف اْلَخْوفِ 

 ذيع أَذَاع وا

 ب بِهِ 

 لو َولَوْ 

 ردد َردُّوه  

 ءلى إِلَى

س ولِ   رسل الرَّ

 ءلى َوإِلَى

 ولي أ وِلي

 ءمر األَْمرِ 

 مـن ِمْنه مْ 

 علم لَعَِلَمه  

 ءلل الَِّذينَ 

 نبط يَْستَنبِط ونَه  

 مـن ِمْنه مْ 

 لو َولَْوالَ 

 فضل فَْضل  

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 رحم َوَرْحَمت ه  

َّبَْعت م    تبع الَت

 شطن الشَّْيَطانَ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 قتل فَقَاتِلْ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال الَ 

 كلف ت َكلَّف  

 ءن إِالَّ 

 نفس نَْفَسكَ 

ِض   حرض َوَحر ِ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 عسى َعَسى

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 كفف يَك فَّ 

 بءس بَأْسَ 

 لل الَِّذينَ ء

وا  كفر َكفَر 

 ءله َواللَّه  

 شدد أََشدُّ 

 بءس بَأًْسا

 شدد َوأََشدُّ 

 نكل تَنِكيالً 

@ @ 

 من مَّن

 شفع يَْشفَعْ 

 شفع َشفَاَعةً 

 حسن َحَسنَةً 

 كون يَك ن

 له لَّه  

 نصب نَِصيب  

ْنَها  مـن م ِ

 من َوَمن

 شفع يَْشفَعْ 

 شفع َشفَاَعةً 

 سوء َسي ِئَةً 

 كون يَك ن

 له لَّه  

 كفل ِكْفل  

ْنَها  مـن م ِ

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

ِقيتًا  قوت مُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

ي ِيت م  حيي ح 

 حيي بِتَِحيَّة  

 حيي فََحيُّوا

 حسن بِأَْحَسنَ 

 مـن ِمْنَها

 ءو أَوْ 

دُّوَها  ردد ر 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 ْيء  شيء شَ 

 حسب َحِسيبًا

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 جمع لَيَْجَمعَنَّك مْ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ال الَ 

 ريب َرْيبَ 

 في فِيهِ 

 من َوَمنْ 

 صدق أَْصَدق  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 حدث َحِديثًا

@ @ 

 ما فََما

 لك لَك مْ 

 في فِي

نَ   افِِقينَ نفق اْلم 

 فيء فِئَتَْينِ 

 ءله َواللَّه  

 ركس أَْرَكَسه م

 ما بَِما

 كسب َكَسب وا

 رود أَت ِريد ونَ 

 ءن أَن

 هدي تَْهد وا

 من َمنْ 

 ضلل أََضلَّ 

 ءله اللَّه  

 من َوَمن

 ضلل ي ْضِللِ 

 ءله اللَّه  

 لن فَلَن

 وجد تَِجدَ 

 له لَه  

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 ودد َودُّوا

 لو لَوْ 

 ونَ كفر تَْكف ر  

 كما َكَما

وا  كفر َكفَر 

 كون فَتَك ون ونَ 

 سوي َسَواءً 

 ال فاَلَ 

َِّخذ وا  ءخذ تَت

 مـن ِمْنه مْ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 حتى َحتَّى

وا  هجر ي َهاِجر 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن فَِإن

 ولي تََولَّْوا

ذ وه مْ   ءخذ فَخ 

 قتل َواْقت ل وه مْ 

 حيث َحْيث  

وه مْ   وجد َوَجدتُّم 

 ال َوالَ 

َِّخذ وا  ءخذ تَت

 مـن ِمْنه مْ 

 ولي َوِليًّا

 ال َوالَ 

 نصر نَِصيًرا

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 وصل يَِصل ونَ 

 ءلى إِلَى

 قوم قَْوم  

 بين بَْينَك مْ 

 بين َوبَْينَه م
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يثَاق    وثق م ِ

 ءو أَوْ 

وك مْ   جيء َجاء 

 حصر َحِصَرتْ 

ه مْ  د ور   صدر ص 

 ءن أَن

 ك مْ قتل ي قَاتِل و

 ءو أَوْ 

 قتل ي قَاتِل وا

 قوم قَْوَمه مْ 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

مْ   سلط لََسلََّطه 

 على َعلَْيك مْ 

 قتل فَلَقَاتَل وك مْ 

 ءن فَِإنِ 

 عزل اْعتََزل وك مْ 

 لم فَلَمْ 

 قتل ي قَاتِل وك مْ 

 لقي َوأَْلقَْوا

 ءلى إِلَْيك م  

 سلم السَّلَمَ 

 ما فََما

 جعل َجعَلَ 

 اللَّه   ءله

 لك لَك مْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 وجد َستَِجد ونَ 

 ءخر َءاَخِرينَ 

 رود ي ِريد ونَ 

 ءن أَن

 ءمن يَأَْمن وك مْ 

 ءمن َويَأَْمن وا

 قوم قَْوَمه مْ 

 كل ك لَّ 

 ما َما

دُّوا  ردد ر 

 ءلى إِلَى

 فتن اْلِفتْنَةِ 

 ركس أ ْرِكس وا

 في فِيَها

 ءن فَِإن

 لم لَّمْ 

 ْعتَِزل وك مْ عزل يَ 

 لقي َوي ْلق وا

 ءلى إِلَْيك م  

 سلم السَّلَمَ 

 كفف َويَك فُّوا

 يدي أَْيِديَه مْ 

ذ وه مْ   ءخذ فَخ 

 قتل َواْقت ل وه مْ 

 حيث َحْيث  

وه مْ   ثقف ثَِقْفت م 

 ءلي َوأ ولَئِك مْ 

 جعل َجعَْلنَا

 لك لَك مْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 سلط س ْلَطانًا

بِينًا  بين مُّ

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

ْؤِمن    ءمن ِلم 

 ءن أَن

 قتل يَْقت لَ 

ْؤِمنًا  ءمن م 

 ءن إِالَّ 

 خطء َخَطئًا

 من َوَمن

 قتل قَتَلَ 

ْؤِمنًا  ءمن م 

 خطء َخَطئًا

 حرر فَتَْحِرير  

 رقب َرقَبَة  

ْؤِمنَة    ءمن مُّ

 ودي َوِديَة  

َسلََّمة    سلم مُّ

 ءلى إِلَى

 ءهل أَْهِلهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

دَّق    واصدق يَصَّ

 ءن فَِإن

 كون َكانَ 

 مـن ِمن

 قوم قَْوم  

 عدو َعد و   

 لك لَّك مْ 

 هو َوه وَ 

ْؤِمن    ءمن م 

 حرر فَتَْحِرير  

 رقب َرقَبَة  

ْؤِمنَة    ءمن مُّ

 ءن َوإِن

 كون َكانَ 

 مـن ِمن

 قوم قَْوم  

 بين بَْينَك مْ 

 بين َوبَْينَه م

يثَاق    وثق م ِ

 ودي فَِديَة  

َسلََّمة    سلم مُّ

 ءلى إِلَى

 ءهل أَْهِلهِ 

 حرر َوتَْحِرير  

 رقب َرقَبَة  

ْؤِمنَة    ءمن مُّ

 من فََمن

 لم لَّمْ 

 وجد يَِجدْ 

 صوم فَِصيَام  

 شهر َشْهَرْينِ 

تَتَابِعَْينِ   تبع م 

 توب تَْوبَةً 

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 علم َعِليًما

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 من َوَمن

 قتل يَْقت لْ 

ْؤمِ   نًاءمن م 

ًدا تَعَم ِ  عمد مُّ

ه    جزي فََجَزاؤ 

 جهم َجَهنَّم  

 خلد َخاِلًدا

 في فِيَها

 غضب َوَغِضبَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيهِ 

 لعن َولَعَنَه  

 عدد َوأََعدَّ 

 له لَه  

 عذب َعذَابًا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءذ إِذَا

 ضرب َضَرْبت مْ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 بين فَتَبَيَّن وا

 ال َوالَ 

 قول تَق ول وا

 من ِلَمنْ 

 لقي أَْلقَى

 ءلى إِلَْيك م  

 سلم السَّالَمَ 

 ليس لَْستَ 

ْؤِمنًا  ءمن م 

 بغي تَْبتَغ ونَ 

 عرض َعَرضَ 

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 عند فَِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 غنم َمغَانِم  

 كثر َكثِيَرة  

 ذَِلكَ ذلك كَ 

 كون ك نت م

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبل  

 منن فََمنَّ 

 ءله اللَّه  
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 على َعلَْيك مْ 

 بين فَتَبَيَّن وا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِيًرا

@ @ 

 ال الَّ 

 سوي يَْستَِوي

 قعد اْلقَاِعد ونَ 

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 غير َغْير  

 يولي أ ولِ 

َررِ   ضرر الضَّ

َجاِهد ونَ   جهد َواْلم 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 مول بِأَْمَواِلِهمْ 

 نفس َوأَنف ِسِهمْ 

لَ   فضل فَضَّ

 ءله اللَّه  

َجاِهِدينَ   جهد اْلم 

 مول بِأَْمَواِلِهمْ 

 نفس َوأَنف ِسِهمْ 

 على َعلَى

 قعد اْلقَاِعِدينَ 

 درج َدَرَجةً 

 كل َوك الًّ 

 وعد َوَعدَ 

 ه اللَّه  ءل

ْسنَى  حسن اْلح 

 فضل َوفَضَّلَ 

 ءله اللَّه  

َجاِهِدينَ   جهد اْلم 

 على َعلَى

 قعد اْلقَاِعِدينَ 

 ءجر أَْجًرا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 درج َدَرَجات  

ْنه    مـن م ِ

 غفر َوَمْغِفَرةً 

 رحم َوَرْحَمةً 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ِذينَ ءلل الَّ 

 وفي تََوفَّاه م  

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 ظلم َظاِلِمي

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 قول قَال وا

 في فِيمَ 

 كون ك نت مْ 

 قول قَال وا

 كون ك نَّا

ْستَْضعَِفينَ   ضعف م 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 قول قَال وا

 لم أَلَمْ 

 كون تَك نْ 

 ءرض أَْرض  

 ءله اللَّهِ 

 وسع َواِسعَةً 

وا  هجر فَت َهاِجر 

 في فِيَها

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 ءوي َمأَْواه مْ 

 جهم َجَهنَّم  

 سوء َوَساَءتْ 

 صير َمِصيًرا

@ @ 

 ءن إِالَّ 

ْستَْضعَِفينَ   ضعف اْلم 

 مـن ِمنَ 

َجالِ   رجل الر ِ

 نسو َوالن َِساءِ 

 ولد َواْلِوْلَدانِ 

 ال الَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

 حول ِحيلَةً 

 ال َوالَ 

 هدي يَْهتَد ونَ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 عسى َعَسى

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 عفو يَْعف وَ 

مْ   عن َعْنه 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

ا  عفو َعف وًّ

 غفر َغف وًرا

@ @ 

 من َوَمن

 هجر ي َهاِجرْ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 وجد يَِجدْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

َراَغًما  رغم م 

 كثر َكثِيًرا

 وسع َوَسعَةً 

 ن َوَمنم

جْ   خرج يَْخر 

 مـن ِمن

 بيت بَْيتِهِ 

َهاِجًرا  هجر م 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 ثم ث مَّ 

 درك ي ْدِرْكه  

 موت اْلَمْوت  

 قد فَقَدْ 

 وقع َوقَعَ 

ه    ءجر أَْجر 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 رب َضَرْبت مْ ض

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ليس فَلَْيسَ 

 على َعلَْيك مْ 

نَاح    جنح ج 

 ءن أَن

وا ر   قصر تَْقص 

 مـن ِمنَ 

 صلو الصَّالَةِ 

 ءن إِنْ 

 خوف ِخْفت مْ 

 ءن أَن

 فتن يَْفتِنَك م  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءن إِنَّ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 كون َكان وا

 لك لَك مْ 

ا  عدو َعد وًّ

بِينًابي  ن مُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 كون ك نتَ 

 في فِيِهمْ 

 قوم فَأَقَْمتَ 

م    له لَه 

 صلو الصَّالَةَ 

 قوم فَْلتَق مْ 

 طوف َطائِفَة  

ْنه م  مـن م ِ

عَكَ   مع مَّ

ذ وا  ءخذ َوْليَأْخ 

مْ   سلح أَْسِلَحتَه 



76 

 

 ءذ فَِإذَا

 سجد َسَجد وا

 كون فَْليَك ون وا

 مـن ِمن

 وري َوَرائِك مْ 

 تِ ءتي َوْلتَأْ 

 طوف َطائِفَة  

 ءخر أ ْخَرى

 لم لَمْ 

 صلو ي َصلُّوا

 صلو فَْلي َصلُّوا

 مع َمعَكَ 

ذ وا  ءخذ َوْليَأْخ 

 حذر ِحْذَره مْ 

مْ   سلح َوأَْسِلَحتَه 

 ودد َودَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 لو لَوْ 

 غفل تَْغف ل ونَ 

 عن َعنْ 

 سلح أَْسِلَحتِك مْ 

 متع َوأَْمتِعَتِك مْ 

 ونَ ميل فَيَِميل  

 على َعلَْيك م

ْيلَةً   ميل مَّ

 وحد َواِحَدةً 

 ال َوالَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيك مْ 

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 ب بِك مْ 

 ءذي أَذًى

ن  مـن م ِ

َطر    مطر مَّ

 ءو أَوْ 

 كون ك نت م

ْرَضى  مرض مَّ

 ءن أَن

 وضع تََضع وا

 سلح أَْسِلَحتَك مْ 

ذ وا  ءخذ َوخ 

 حذر ِحْذَرك مْ 

 ءن إِنَّ 

 هَ ءله اللَّ 

 عدد أََعدَّ 

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 عذب َعذَابًا

ِهينًا  هون مُّ

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 قضي قََضْيت م  

 صلو الصَّالَةَ 

وا  ذكر فَاْذك ر 

 ءله اللَّهَ 

 قوم قِيَاًما

 قعد َوق ع وًدا

 على َوَعلَى

ن وبِك مْ   جنب ج 

 ءذ فَِإذَا

 طمءن اْطَمأْنَنت مْ 

وا  قوم فَأَقِيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 إِنَّ ءن 

 صلو الصَّالَةَ 

 كون َكانَتْ 

 على َعلَى

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 كتب ِكتَابًا

ْوق وتًا  وقت مَّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 وهن تَِهن وا

 في فِي

 بغي اْبتِغَاءِ 

 قوم اْلقَْومِ 

 ءن إِن

 كون تَك ون وا

ونَ   ءلم تَأْلَم 

 ءن فَِإنَّه مْ 

ونَ   ءلم يَأْلَم 

 كما َكَما

ونَ   ءلم تَأْلَم 

ونَ رجو َوتَرْ   ج 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

ونَ   رجو يَْرج 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 علم َعِليًما

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نزل أَنَزْلنَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 حكم ِلتَْحك مَ 

 بين بَْينَ 

 نوس النَّاِس 

 ما بَِما

 رءي أََراكَ 

 ءله اللَّه  

 ال َوالَ 

 كون تَك ن

 خون ل ِْلَخائِنِينَ 

 خصم َخِصيًما

@ @ 

 غفر َواْستَْغِفرِ 

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 جدل ت َجاِدلْ 

 عن َعنِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 خون يَْختَان ونَ 

 نفس أَنف َسه مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 بُّ حبب ي حِ 

 من َمن

 كون َكانَ 

انًا  خون َخوَّ

 ءثم أَثِيًما

@ @ 

 خفي يَْستَْخف ونَ 

 مـن ِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 ال َوالَ 

 خفي يَْستَْخف ونَ 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 هو َوه وَ 

 مع َمعَه مْ 

 ءذ إِذْ 

 بيت ي بَي ِت ونَ 

 ما َما

 ال الَ 

 رضي يَْرَضى

 مـن ِمنَ 

 قول اْلقَْولِ 

 كون َوَكانَ 

 ه  ءله اللَّ 

 ما بَِما

 عمل يَْعَمل ونَ 

ِحيًطا  حوط م 

@ @ 

 ءنت َهاأَنت مْ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 جدل َجاَدْلت مْ 

مْ   عن َعْنه 

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 من فََمن

 جدل ي َجاِدل  

 ءله اللَّهَ 

مْ   عن َعْنه 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ءم أَم

 من مَّن

 كون يَك ون  
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 على َعلَْيِهمْ 

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

 من َوَمن

 عمل يَْعَملْ 

 سوء س وًءا

 ءو أَوْ 

 ظلم يَْظِلمْ 

 نفس نَْفَسه  

 ثم ث مَّ 

 غفر يَْستَْغِفرِ 

 ءله اللَّهَ 

 وجد يَِجدِ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 من َوَمن

 كسب يَْكِسبْ 

 ءثم إِثًْما

 ءن فَِإنََّما

 كسب يَْكِسب ه  

 على َعلَى

 ْفِسهِ نفس نَ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 علم َعِليًما

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 من َوَمن

 كسب يَْكِسبْ 

 خطء َخِطيئَةً 

 ءو أَوْ 

 ءثم إِثًْما

 ثم ث مَّ 

 رمي يَْرمِ 

 ب بِهِ 

 برء بَِريئًا

 قد فَقَدِ 

 حمل اْحتََملَ 

 بهت ب ْهتَانًا

 ءثم َوإِثًْما

بِينًا  بين مُّ

@ @ 

 لو َولَْوالَ 

 فضل فَْضل  

 اللَّهِ ءله 

 على َعلَْيكَ 

 رحم َوَرْحَمت ه  

 همم لََهمَّت

 طوف طَّائِفَة  

ْنه مْ   مـن م ِ

 ءن أَن

 ضلل ي ِضلُّوكَ 

 ما َوَما

 ضلل ي ِضلُّونَ 

 ءن إِالَّ 

 نفس أَنف َسه مْ 

 ما َوَما

ونَكَ  رُّ  ضرر يَض 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 نزل َوأَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيكَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 اْلِحْكَمةَ حكم وَ 

 علم َوَعلََّمكَ 

 ما َما

 لم لَمْ 

 كون تَك ن

 علم تَْعلَم  

 كون َوَكانَ 

 فضل فَْضل  

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيكَ 

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 ال الَّ 

 خير َخْيرَ 

 في فِي

 كثر َكثِير  

ن  مـن م ِ

 نجو نَّْجَواه مْ 

 ءن إِالَّ 

 من َمنْ 

 ءمر أََمرَ 

 صدق بَِصَدقَة  

 ءو أَوْ 

وف  عرف َمعْ   ر 

 ءو أَوْ 

 صلح إِْصالَح  

 بين بَْينَ 

 نوس النَّاِس 

 من َوَمن

 فعل يَْفعَلْ 

 ذلك ذَِلكَ 

 بغي اْبتِغَاءَ 

 رضي َمْرَضاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 سوف فََسْوفَ 

 ءتي ن ْؤتِيهِ 

 ءجر أَْجًرا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 من َوَمن

 شقق ي َشاقِقِ 

س ولَ   رسل الرَّ

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 نَ بين تَبَيَّ 

 له لَه  

 هدي اْله َدى

َّبِعْ   تبع َويَت

 غير َغْيرَ 

 سبل َسبِيلِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 ولي ن َول ِهِ 

 ما َما

 ولي تََولَّى

 صلي َون ْصِلهِ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 سوء َوَساَءتْ 

 صير َمِصيًرا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 غفر يَْغِفر  

 ءن أَن

 شرك ي ْشَركَ 

 ب بِهِ 

 ر  غفر َويَْغفِ 

 ما َما

 دون د ونَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 من َوَمن

 شرك ي ْشِركْ 

 ءله بِاللَّهِ 

 قد فَقَدْ 

 ضلل َضلَّ 

 ضلل َضالاَلً 

 بعد بَِعيًدا

@ @ 

 ءن إِن

 دعو يَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءنث إِنَاثًا

 ءن َوإِن

 دعو يَْدع ونَ 

 ءن إِالَّ 

 شطن َشْيَطانًا

 ِريًدامرد مَّ 

@ @ 

 لعن لَّعَنَه  

 ءله اللَّه  

 قول َوقَالَ 

َِّخذَنَّ   ءخذ ألَت

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدكَ 

 نصب نَِصيبًا

وًضا ْفر   فرض مَّ

@ @ 

 ضلل َوأل ِضلَّنَّه مْ 

 مني َوأل َمن ِيَنَّه مْ 

َرنَّه مْ   ءمر َوألَم 

 بتك فَلَي بَت ِك نَّ 
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 ءذن َءاذَانَ 

 نعم األَْنعَامِ 

َرنَّ   ه مْ ءمر َوألَم 

نَّ   غير فَلَي غَي ِر 

 خلق َخْلقَ 

 ءله اللَّهِ 

 من َوَمن

 ءخذ يَتَِّخذِ 

 شطن الشَّْيَطانَ 

 ولي َوِليًّا

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 قد فَقَدْ 

 خسر َخِسرَ 

ْسَرانًا  خسر خ 

بِينًا  بين مُّ

@ @ 

 وعد يَِعد ه مْ 

 مني َوي َمن ِيِهمْ 

 ما َوَما

 وعد يَِعد ه م  

 ْيَطان  شطن الشَّ 

 ءن إِالَّ 

وًرا  غرر غ ر 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءوي َمأَْواه مْ 

 جهم َجَهنَّم  

 ال َوالَ 

 وجد يَِجد ونَ 

 عن َعْنَها

 حيص َمِحيًصا

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

مْ   دخل َسن ْدِخل ه 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 اتحت تَْحتِهَ 

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ءبد أَبًَدا

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 حقق َحقًّا

 من َوَمنْ 

 صدق أَْصَدق  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 قول قِيالً 

@ @ 

 ليس لَّْيسَ 

 مني بِأََمانِي ِك مْ 

 ال َوالَ 

 ِ  مني أََمانِي 

 ءهل أَْهلِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 من َمن

 عمل يَْعَملْ 

 س وًءاسوء 

 جزي ي ْجزَ 

 ب بِهِ 

 ال َوالَ 

 وجد يَِجدْ 

 له لَه  

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ولي َوِليًّا

 ال َوالَ 

 نصر نَِصيًرا

@ @ 

 من َوَمن

 عمل يَْعَملْ 

 مـن ِمنَ 

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 مـن ِمن

 ذكر ذََكر  

 ءو أَوْ 

 ءنث أ نثَى

 هو َوه وَ 

ْؤِمن    ءمن م 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

ل ونَ دخل يَدْ   خ 

 جنن اْلَجنَّةَ 

 ال َوالَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

 نقر نَِقيًرا

@ @ 

 من َوَمنْ 

 حسن أَْحَسن  

 دين ِدينًا

نْ  مَّ  مـن م ِ

 سلم أَْسلَمَ 

 وجه َوْجَهه  

 ءله ِللَّهِ 

 هو َوه وَ 

ْحِسن    حسن م 

 تبع َواتَّبَعَ 

 ملل ِملَّةَ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 حنف َحنِيفًا

 ءخذ َواتََّخذَ 

 ه  ءله اللَّ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 خلل َخِليالً 

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

ِحيًطا  حوط مُّ

@ @ 

 فتي َويَْستَْفت ونَكَ 

 في فِي

 نسو الن َِساءِ 

 قول ق لِ 

 ءله اللَّه  

 يك مْ فتي ي ْفتِ 

 في فِيِهنَّ 

 ما َوَما

 تلو ي تْلَى

 على َعلَْيك مْ 

 في فِي

 كتب اْلِكتَابِ 

 في فِي

 يتم يَتَاَمى

 نسو الن َِساءِ 

 ءلل الَّالتِي

 ال الَ 

 ءتي ت ْؤت ونَه نَّ 

 ما َما

 كتب ك تِبَ 

 له لَه نَّ 

 رغب َوتَْرَغب ونَ 

 ءن أَن

وه نَّ   نكح تَنِكح 

ضعف 

ْستَْضعَِفينَ   َواْلم 

 مـن ِمنَ 

 ولد اْلِوْلَدانِ 

 ءن َوأَن

وا  قوم تَق وم 

 يتم ِلْليَتَاَمى

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 ما َوَما

 فعل تَْفعَل وا

 مـن ِمنْ 

 خير َخْير  

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 ب بِهِ 

 علم َعِليًما

@ @ 

 ءن َوإِنِ 

 مرء اْمَرأَة  

 خوف َخافَتْ 

 مـن ِمن

 بعل بَْعِلَها
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 نشز ن ش وًزا

 ءو أَوْ 

 رض إِْعَراًضاع

 ال فاَلَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيِهَما

 ءن أَن

 صلح ي ْصِلَحا

َما  بين بَْينَه 

ْلًحا  صلح ص 

ْلح    صلح َوالصُّ

 خير َخْير  

 حضر َوأ ْحِضَرتِ 

 نفس األَنف س  

 شحح الشُّحَّ 

 ءن َوإِن

 حسن ت ْحِسن وا

َّق وا  وقي َوتَت

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 ما بَِما

 تَْعَمل ونَ  عمل

 خبر َخبِيًرا

@ @ 

 لن َولَن

 طوع تَْستَِطيع وا

 ءن أَن

 عدل تَْعِدل وا

 بين بَْينَ 

 نسو الن َِساءِ 

 لو َولَوْ 

 حرص َحَرْصت مْ 

 ال فاَلَ 

 ميل تَِميل وا

 كل ك لَّ 

 ميل اْلَمْيلِ 

وَها  وذر فَتَذَر 

عَلَّقَةِ   علق َكاْلم 

 ءن َوإِن

وا  صلح ت ْصِلح 

َّق وا  وقي َوتَت

 فَِإنَّ  ءن

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 ءن َوإِن

قَا  فرق يَتَفَرَّ

 غني ي ْغنِ 

 ءله اللَّه  

 كل ك الًّ 

ن  مـن م ِ

 وسع َسعَتِهِ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 وسع َواِسعًا

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 يفي فِ 

 ءرض األَْرِض 

 قد َولَقَدْ 

ْينَا  وصي َوصَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك مْ 

 ءيي َوإِيَّاك مْ 

 ءن أَنِ 

 وقي اتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءن َوإِن

وا  كفر تَْكف ر 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 األَْرِض ءرض 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 غني َغنِيًّا

 حمد َحِميًدا

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 كفي َوَكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

 ءن إِن

 شيء يََشأْ 

 ذهب ي ْذِهْبك مْ 

 ءيي أَيَُّها

 نوس النَّاس  

 ءتي َويَأْتِ 

 خر بِأََخِرينَ ء

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 ذلك ذَِلكَ 

 قدر قَِديًرا

@ @ 

 من مَّن

 كون َكانَ 

 رود ي ِريد  

 ثوب ثََوابَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 عند فَِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ثوب ثََواب  

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 سمع َسِميعًا

 بصر بَِصيًرا

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 كون ك ون وا

اِمينَ   قوم قَوَّ

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 شهد ش َهَداءَ 

 ءله ِللَّهِ 

 لو َولَوْ 

 على َعلَى

 نفس أَنف ِسك مْ 

 ءو أَوِ 

 ولد اْلَواِلَدْينِ 

 قرب َواألَْقَربِينَ 

 ءن إِن

 كون يَك نْ 

 غني َغنِيًّا

 ءو أَوْ 

 فقر فَِقيًرا

 للَّه  ءله فَا

 ولي أَْولَى

 ب بِِهَما

 ال فاَلَ 

َّبِع وا  تبع تَت

 هوي اْلَهَوى

 ءن أَن

 عدل تَْعِدل وا

 ءن َوإِن

ا  لوي تَْلو 

 ءو أَوْ 

وا  عرض ت ْعِرض 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِيًرا

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 
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 ءمن َءاَمن وا

 َءاِمن واءمن 

 ءله بِاللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 كتب َواْلِكتَابِ 

 ءلل الَِّذي

لَ   نزل نَزَّ

 على َعلَى

 رسل َرس وِلهِ 

 كتب َواْلِكتَابِ 

 ءلل الَِّذي

 نزل أَنَزلَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 من َوَمن

 كفر يَْكف رْ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ملك َوَمالَئَِكتِهِ 

 كتب َوك ت بِهِ 

س ِلهِ   رسل َور 

 اْليَْومِ يوم وَ 

 ءخر األَِخرِ 

 قد فَقَدْ 

 ضلل َضلَّ 

 ضلل َضالاَلً 

 بعد بَِعيًدا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ثم ث مَّ 

وا  كفر َكفَر 

 ثم ث مَّ 

 ءمن َءاَمن وا

 ثم ث مَّ 

وا  كفر َكفَر 

 ثم ث مَّ 

 زيد اْزَداد وا

 كفر ك ْفًرا

 لم لَّمْ 

 كون يَك نِ 

 ءله اللَّه  

 ِفرَ غفر ِليَغْ 

مْ   له لَه 

 ال َوالَ 

 هدي ِليَْهِديَه مْ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

رِ   بشر بَش ِ

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

 ءن بِأَنَّ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَابًا

 ءلم أَِليًما

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءخذ يَتَِّخذ ونَ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 غ ونَ بغي أَيَْبتَ 

 عند ِعنَده م  

ةَ   عزز اْلِعزَّ

 ءن فَِإنَّ 

ةَ   عزز اْلِعزَّ

 ءله ِللَّهِ 

 جمع َجِميعًا

@ @ 

 قد َوقَدْ 

لَ   نزل نَزَّ

 على َعلَْيك مْ 

 في فِي

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءن أَنْ 

 ءذ إِذَا

 سمع َسِمْعت مْ 

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 كفر ي ْكفَر  

 ب بَِها

 هزء َوي ْستَْهَزأ  

 ب بَِها

  فاَلَ ال

 قعد تَْقع د وا

 مع َمعَه مْ 

 حتى َحتَّى

وا وض   خوض يَخ 

 في فِي

 حدث َحِديث  

 غير َغْيِرهِ 

 ءن إِنَّك مْ 

 ءذ إِذًا

ثْل ه مْ   مثل م ِ

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 جمع َجاِمع  

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

 كفر َواْلَكافِِرينَ 

 في فِي

 جهم َجَهنَّمَ 

 جمع َجِميعًا

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 بص يَتََربَّص ونَ ر

 ب بِك مْ 

 ءن فَِإن

 كون َكانَ 

 لك لَك مْ 

 فتح فَتْح  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 قول قَال وا

 لم أَلَمْ 

 كون نَك ن

عَك مْ   مع مَّ

 ءن َوإِن

 كون َكانَ 

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 نصب نَِصيب  

 قول قَال وا

 لم أَلَمْ 

 حوذ نَْستَْحِوذْ 

 على َعلَْيك مْ 

 منع َونَْمنَْعك م

نَ   مـن م ِ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 ءله فَاللَّه  

 حكم يَْحك م  

 بين بَْينَك مْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 لن َولَن

 جعل يَْجعَلَ 

 ءله اللَّه  

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 على َعلَى

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

 خدع ي َخاِدع ونَ 

 ءله اللَّهَ 

 هو َوه وَ 

مْ   خدع َخاِدع ه 

 ءذ َوإِذَا

وا  قوم قَام 

 ءلى إِلَى

 صلو الصَّالَةِ 

وا  قوم قَام 

 كسل ك َسالَى

 رءي ي َراء ونَ 

 نوس النَّاسَ 

 ال َوالَ 

ونَ   ذكر يَْذك ر 

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

ذَْبذَبِينَ   ذبذب مُّ

 بين بَْينَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ال الَ 

 ءلى إِلَى

الَءِ ءلي هَ   ؤ 

 ال َوالَ 

 ءلى إِلَى

الَءِ   ءلي َهؤ 

 من َوَمن

 ضلل ي ْضِللِ 
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 ءله اللَّه  

 لن فَلَن

 وجد تَِجدَ 

 له لَه  

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

َِّخذ وا  ءخذ تَت

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 رود أَت ِريد ونَ 

 ءن أَن

 جعل تَْجعَل وا

 ءله ِللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 سلط س ْلَطانًا

بِينًا  بين مُّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

 في فِي

 درك الدَّْركِ 

 سفل األَْسفَلِ 

 مـن ِمنَ 

 نور النَّارِ 

 لن َولَن

 وجد تَِجدَ 

مْ   له لَه 

 نصر نَِصيًرا

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 نَ ءلل الَِّذي

 توب تَاب وا

وا  صلح َوأَْصلَح 

وا  عصم َواْعتََصم 

 ءله بِاللَّهِ 

وا  خلص َوأَْخلَص 

 دين ِدينَه مْ 

 ءله ِللَّهِ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 مع َمعَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 سوف َوَسْوفَ 

 ءتي ي ْؤتِ 

 ءله اللَّه  

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 ءجر أَْجًرا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

ا  ما مَّ

 فعل يَْفعَل  

 له اللَّه  ء

 عذب بِعَذَابِك مْ 

 ءن إِن

 شكر َشَكْرت مْ 

 ءمن َوَءاَمنت مْ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 شكر َشاِكًرا

 علم َعِليًما

@ @ 

 ال الَّ 

 حبب ي ِحبُّ 

 ءله اللَّه  

 جهر اْلَجْهرَ 

 سوء بِالسُّوءِ 

 مـن ِمنَ 

 قول اْلقَْولِ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 ظلم ظ ِلمَ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 سمع َسِميعًا

 علم َعِليًما

@ @ 

 ءن إِن

 بدي ت ْبد وا

 خير َخْيًرا

 ءو أَوْ 

 خفي ت ْخف وه  

 ءو أَوْ 

 عفو تَْعف وا

 عن َعن

 سوء س وء  

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

ا  عفو َعف وًّ

 قدر قَِديًرا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   كفر يَْكف ر 

 ءله بِاللَّهِ 

س ِلهِ   رسل َور 

 ود َوي ِريد ونَ ر

 ءن أَن

ق وا  فرق ي فَر ِ

 بين بَْينَ 

 ءله اللَّهِ 

س ِلهِ   رسل َور 

 قول َويَق ول ونَ 

 ءمن ن ْؤِمن  

 بعض بِبَْعض  

 كفر َونَْكف ر  

 بعض بِبَْعض  

 رود َوي ِريد ونَ 

 ءن أَن

 ءخذ يَتَِّخذ وا

 بين بَْينَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ كفر الْ   َكافِر 

 حقق َحقًّا

 عتد َوأَْعتَْدنَا

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 عذب َعذَابًا

ِهينًا  هون مُّ

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

س ِلهِ   رسل َور 

 لم َولَمْ 

ق وا  فرق ي فَر ِ

 بين بَْينَ 

 وحد أََحد  

ْنه مْ   مـن م ِ

 ءلي أ ولَئِكَ 

 سوف َسْوفَ 

 ءتي ي ْؤتِيِهمْ 

وَره مْ ءجر   أ ج 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 سءل يَْسئَل كَ 

 ءهل أَْهل  

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءن أَن

لَ   نزل ت نَز ِ

 على َعلَْيِهمْ 

 كتب ِكتَابًا

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 قد فَقَدْ 

 سءل َسأَل وا

وَسى  موسى م 

 كبر أَْكبَرَ 

 مـن ِمن

 ذلك ذَِلكَ 

 ال واقول فَقَ 

 رءي أَِرنَا

 ءله اللَّهَ 

 جهر َجْهَرةً 

 ءخذ فَأََخذَتْه م  

اِعقَة    صعق الصَّ

 ظلم بِظ ْلِمِهمْ 

 ثم ث مَّ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 عجل اْلِعْجلَ 
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 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء َجاَءتْه م  

 بين اْلبَي ِنَات  

 عفو فَعَفَْونَا

 عن َعن

 ذلك ذَِلكَ 

 ءتي َوَءاتَْينَا

وسَ   ىموسى م 

 سلط س ْلَطانًا

بِينًا  بين مُّ

@ @ 

 رفع َوَرفَْعنَا

 فوق فَْوقَه م  

 طور الطُّورَ 

 وثق بِِميثَاقِِهمْ 

 قول َوق ْلنَا

م    له لَه 

ل وا  دخل اْدخ 

 بوب اْلبَابَ 

ًدا  سجد س جَّ

 قول َوق ْلنَا

مْ   له لَه 

 ال الَ 

 عدو تَْعد وا

 في فِي

 سبت السَّْبتِ 

 ءخذ َوأََخْذنَا

 مـن ِمْنه م

يثَاقًاو  ثق م ِ

 غلظ َغِليًظا

@ @ 

 ما فَبَِما

 نقض نَْقِضِهم

يثَاقَه مْ   وثق م ِ

 كفر َوك ْفِرِهم

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 قتل َوقَتِْلِهم  

 نبء األَنبِيَاءَ 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق َحق   

 قول َوقَْوِلِهمْ 

 قلب ق ل وب نَا

 غلف غ ْلف  

 بل بَلْ 

 طبع َطبَعَ 

 ءله اللَّه  

 َهاعلى َعلَيْ 

 كفر بِك ْفِرِهمْ 

 ال فاَلَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 كفر َوبِك ْفِرِهمْ 

 قول َوقَْوِلِهمْ 

 على َعلَى

 مريم َمْريَمَ 

 بهت ب ْهتَانًا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 قول َوقَْوِلِهمْ 

 ءن إِنَّا

 قتل قَتَْلنَا

 مسح اْلَمِسيحَ 

 عيسى ِعيَسى

 بنو اْبنَ 

 مريم َمْريَمَ 

 رسل َرس ولَ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 قتل قَتَل وه  

 ما َوَما

 صلب َصلَب وه  

 لكن َولَِكن

 شبه ش ب ِهَ 

مْ   له لَه 

 ءن َوإِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 خلف اْختَلَف وا

 في فِيهِ 

 في لَِفي

 شكك َشك   

ْنه    مـن م ِ

 ما َما

 له لَه م

 ب بِهِ 

 مـن ِمنْ 

 علم ِعْلم  

 ءن إِالَّ 

 تبع ات ِبَاعَ 

 ن الظَّن ِ ظن

 ما َوَما

 قتل قَتَل وه  

 يقن يَِقينًا

@ @ 

 بل بَل

فَعَه    رفع رَّ

 ءله اللَّه  

 ءلى إِلَْيهِ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 عزز َعِزيًزا

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 ءن َوإِن

نْ   مـن م ِ

 ءهل أَْهلِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءن إِالَّ 

 ءمن لَي ْؤِمنَنَّ 

 ب بِهِ 

 قبل قَْبلَ 

 موت َمْوتِهِ 

 وم َويَْومَ ي

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 كون يَك ون  

 على َعلَْيِهمْ 

 شهد َشِهيًدا

@ @ 

 ظلم فَبِظ ْلم  

نَ   مـن م ِ

 ءلل الَِّذينَ 

 هدي َهاد وا

ْمنَا  حرم َحرَّ

 على َعلَْيِهمْ 

 طيب َطي ِبَات  

 حلل أ ِحلَّتْ 

مْ   له لَه 

ِهمْ   صدد َوبَِصد ِ

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 كثر َكثِيًرا

@ @ 

 ءخذ َوأَْخِذِهم  

بَوا  ربو الر ِ

 قد َوقَدْ 

 نهي ن ه وا

 عن َعْنه  

 ءكل َوأَْكِلِهمْ 

 مول أَْمَوالَ 

 نوس النَّاِس 

 بطل بِاْلبَاِطلِ 

 عتد َوأَْعتَْدنَا

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 عذب َعذَابًا

 ءلم أَِليًما

@ @ 

 لكن لَِّكنِ 

ونَ  اِسخ   رسخ الرَّ

 في فِي

 علم اْلِعْلمِ 

 مـن ِمْنه مْ 

ْؤِمن ونَ   ءمن َواْلم 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ما بَِما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

ِقيِمينَ   قوم َواْلم 

 صلو الصَّالَةَ 

ْؤت ونَ   ءتي َواْلم 

َكاةَ   زكو الزَّ

ْؤِمن ونَ   ءمن َواْلم 

 ءله بِاللَّهِ 
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 يوم َواْليَْومِ 

 رِ ءخر األَخِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءتي َسن ْؤتِيِهمْ 

 ءجر أَْجًرا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 ءن إِنَّا

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 كما َكَما

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَى

 نوح ن وح  

 نبء َوالنَّبِي ِنَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

 وحي َوأَْوَحْينَا

 ءلى إِلَى

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 ِعيلَ إسماعيل َوإِْسَما

 إسحاق َوإِْسَحاقَ 

 يعقوب َويَْعق وبَ 

 سبط َواألَْسبَاطِ 

 عيسى َوِعيَسى

 ءيوب َوأَيُّوبَ 

 يونس َوي ون سَ 

ونَ   هارون َوَهار 

 سليمان َوس لَْيَمانَ 

 ءتي َوَءاتَْينَا

دَ   داود َداو 

 زبر َزب وًرا

@ @ 

س الً   رسل َور 

 قد قَدْ 

 قصص قََصْصنَاه مْ 

 على َعلَْيكَ 

 مـن ِمن

 ْبل  قبل قَ 

س الً   رسل َور 

 لم لَّمْ 

 قصص نَْقص ْصه مْ 

 على َعلَْيكَ 

 كلم َوَكلَّمَ 

 ءله اللَّه  

وَسى  موسى م 

 كلم تَْكِليًما

@ @ 

س الً   رسل رُّ

ِرينَ  بَش ِ  بشر مُّ

نِذِرينَ   نذر َوم 

 ءن ِلئاَلَّ 

 كون يَك ونَ 

 نوس ِللنَّاِس 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

ة   جَّ  حجج ح 

 بعد بَْعدَ 

 س لِ رسل الرُّ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 عزز َعِزيًزا

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 لكن لَِّكنِ 

 ءله اللَّه  

 شهد يَْشَهد  

 ما بَِما

 نزل أَنَزلَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 نزل أَنَزلَه  

 علم بِِعْلِمهِ 

 ملك َواْلَمالَئَِكة  

 شهد يَْشَهد ونَ 

 كفي َوَكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 شهد َشِهيًدا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ِذينَ ءلل الَّ 

وا  كفر َكفَر 

 صدد َوَصدُّوا

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 قد قَدْ 

 ضلل َضلُّوا

 ضلل َضالاَلً 

 بعد بَِعيًدا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

وا  ظلم َوَظلَم 

 لم لَمْ 

 كون يَك نِ 

 ءله اللَّه  

 غفر ِليَْغِفرَ 

مْ   له لَه 

 ال َوالَ 

 هدي ِليَْهِديَه مْ 

 يقًاطرق َطرِ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 طرق َطِريقَ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ءبد أَبًَدا

 كون َوَكانَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 يسر يَِسيًرا

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءك م  

س ول    رسل الرَّ

 حقق بِاْلَحق ِ 

 مـن ِمن

ب ِك مْ   ربب رَّ

 َ  ِمن واءمن فَأ

 خير َخْيًرا

 لك لَّك مْ 

 ءن َوإِن

وا  كفر تَْكف ر 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 علم َعِليًما

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 ال الَ 

 غلو تَْغل وا

 في فِي

 دين ِدينِك مْ 

 ال َوالَ 

 قول تَق ول وا

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِالَّ 

 حقق اْلَحقَّ 

 ءن إِنََّما

 مسح اْلَمِسيح  

 عيسى ِعيَسى

 بنو اْبن  

 مريم َمْريَمَ 

 رسل َرس ول  

 ءله اللَّهِ 

 كلم َوَكِلَمت ه  

 لقي أَْلقَاَها

 ءلى إِلَى

 مريم َمْريَمَ 

وح    روح َور 

ْنه    مـن م ِ

 ءمن فَأَِمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

س ِلهِ   رسل َور 

 ال َوالَ 

 قول تَق ول وا

 ثلث ثاَلَثَة  

 نهي انتَه وا

 خير َخْيًرا
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 لك لَّك مْ 

 ءن إِنََّما

 ءله اللَّه  

 ءله إِلَه  

 وحد َواِحد  

 سبح س ْبَحانَه  

 ءن أَن

 كون يَك ونَ 

 له لَه  

 ولد َولَد  

 له لَّه  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ِض ءرض األَرْ 

 كفي َوَكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

 لن لَّن

 نكف يَْستَنِكفَ 

 مسح اْلَمِسيح  

 ءن أَن

 كون يَك ونَ 

 عبد َعْبًدا

 ءله ل ِلَّهِ 

 ال َوالَ 

 ملك اْلَمالَئَِكة  

ب ونَ  قَرَّ  قرب اْلم 

 من َوَمن

 نكف يَْستَنِكفْ 

 عن َعنْ 

 عبد ِعبَاَدتِهِ 

 كبر َويَْستَْكبِرْ 

ه مْ حشر فََسيَ   ْحش ر 

 ءلى إِلَْيهِ 

 جمع َجِميعًا

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 وفي فَي َوف ِيِهمْ 

وَره مْ   ءجر أ ج 

 زيد َويَِزيد ه م

ن  مـن م ِ

 فضل فَْضِلهِ 

ا  ءم َوأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 نكف اْستَنَكف وا

وا  كبر َواْستَْكبَر 

ب ه مْ عذب فَ   ي عَذ ِ

 عذب َعذَابًا

 ءلم أَِليًما

 ال َوالَ 

 وجد يَِجد ونَ 

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ولي َوِليًّا

 ال َوالَ 

 نصر نَِصيًرا

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءك م

 برهن ب ْرَهان  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 نزل َوأَنَزْلنَا

 ْيك مْ ءلى إِلَ 

 نور ن وًرا

بِينًا  بين مُّ

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

وا  عصم َواْعتََصم 

 ب بِهِ 

 دخل فََسي ْدِخل ه مْ 

 في فِي

 رحم َرْحَمة  

ْنه    مـن م ِ

 فضل َوفَْضل  

 هدي َويَْهِديِهمْ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 صرط ِصَراًطا

ْستَِقيًما  قوم مُّ

@ @ 

 تَْفت ونَكَ فتي يَسْ 

 قول ق لِ 

 ءله اللَّه  

 فتي ي ْفتِيك مْ 

 في فِي

 كلل اْلَكالَلَةِ 

 ءن إِنِ 

ا ؤ   مرء اْمر 

 هلك َهلَكَ 

 ليس لَْيسَ 

 له لَه  

 ولد َولَد  

 له َولَه  

 ءخو أ ْخت  

 له فَلََها

 نصف نِْصف  

 ما َما

 ترك تََركَ 

 هو َوه وَ 

 ورث يَِرث َها

 ءن إِن

 لم لَّمْ 

 كون يَك ن

 له لََّها

 ولد َولَد  

 ءن فَِإن

 كون َكانَتَا

 ثني اثْنَتَْينِ 

َما  له فَلَه 

 ثلث الثُّل ثَانِ 

ا  ما ِممَّ

 ترك تََركَ 

 ءن َوإِن

 كون َكان وا

 ءخو إِْخَوةً 

َجاالً   رجل ر ِ

 نسو َونَِساءً 

 ذكر فَِللذََّكرِ 

 مثل ِمثْل  

 حظظ َحظ ِ 

 ءنث األ نثَيَْينِ 

 بين ي بَي ِن  

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 أَن ءن

 ضلل تَِضلُّوا

 ءله َواللَّه  

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

# # 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 وفي أَْوف وا

 عقد بِاْلع ق ودِ 

 حلل أ ِحلَّتْ 

 لك لَك م

 بهم بَِهيَمة  

 نعم األَْنعَامِ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 تلو ي تْلَى

 على َعلَْيك مْ 

 غير َغْيرَ 

ِحل ِي  حلل م 

ْيدِ   صيد الصَّ

 ءنت َوأَنت مْ 

م   ر   حرم ح 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حكم يَْحك م  

 ما َما

 رود ي ِريد  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها
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 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 حلل ت ِحلُّوا

 شعر َشعَائِرَ 

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 شهر الشَّْهرَ 

 حرم اْلَحَرامَ 

 ال َوالَ 

 ْديَ هدي اْلهَ 

 ال َوالَ 

 قلد اْلقاَلَئِدَ 

 ال َوالَ 

ينَ   ءمم َءام ِ

 بيت اْلبَْيتَ 

 حرم اْلَحَرامَ 

 بغي يَْبتَغ ونَ 

 فضل فَْضالً 

ن  مـن م ِ

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 رضي َوِرْضَوانًا

 ءذ َوإِذَا

 حلل َحلَْلت مْ 

 صيد فَاْصَطاد وا

 ال َوالَ 

 جرم يَْجِرَمنَّك مْ 

 شنء َشنَئَان  

 قوم قَْوم  

 ءن أَن

 صدد َصدُّوك مْ 

 عن َعنِ 

 سجد اْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 ءن أَن

 عدو تَْعتَد وا

 عون َوتَعَاَون وا

 على َعلَى

 برر اْلبِر ِ 

 وقي َوالتَّْقَوى

 ال َوالَ 

 عون تَعَاَون وا

 على َعلَى

 ءثم اإِلثْمِ 

 عدو َواْلع ْدَوانِ 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ِديد  شدد شَ 

 عقب اْلِعقَابِ 

@ @ 

َمتْ  ر ِ  حرم ح 

 على َعلَْيك م  

 موت اْلَمْيتَة  

 دمم َوالدَّم  

 لحم َولَْحم  

 خنزر اْلِخنِزيرِ 

 ما َوَما

 هلل أ ِهلَّ 

 غير ِلغَْيرِ 

 ءله اللَّهِ 

 ب بِهِ 

ْنَخنِقَة    خنق َواْلم 

 وقذ َواْلَمْوق وذَة  

يَة   تََرد ِ  ردي َواْلم 

 نطح َوالنَِّطيَحة  

 َماما وَ 

 ءكل أََكلَ 

 سبع السَّب ع  

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 ذكو ذَكَّْيت مْ 

 ما َوَما

 ذبح ذ بِحَ 

 على َعلَى

 نصب النُّص بِ 

 ءن َوأَن

وا  قسم تَْستَْقِسم 

 زلم بِاألَْزالَمِ 

 ذلك ذَِلك مْ 

 فسق فِْسق  

 يوم اْليَْومَ 

 يءس يَئِسَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمن

 دين ِدينِك مْ 

 الَ ال فَ 

 خشي تَْخَشْوه مْ 

 خشي َواْخَشْونِ 

 يوم اْليَْومَ 

 كمل أَْكَمْلت  

 لك لَك مْ 

 دين ِدينَك مْ 

 تمم َوأَتَْمْمت  

 على َعلَْيك مْ 

 نعم نِْعَمتِي

 رضي َوَرِضيت  

 لك لَك م  

 سلم اإِلْسالَمَ 

 دين ِدينًا

 من فََمنِ 

 ضرر اْضط رَّ 

 في فِي

 خمص َمْخَمَصة  

 غير َغْيرَ 

تََجانِ   ف  جنف م 

 ءثم إِلثْم  

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 سءل يَْسئَل ونَكَ 

 ماذا َماذَا

 حلل أ ِحلَّ 

مْ   له لَه 

 قول ق لْ 

 حلل أ ِحلَّ 

 لك لَك م  

 طيب الطَّي ِبَات  

 ما َوَما

 علم َعلَّْمت م

نَ   مـن م ِ

 جرح اْلَجَواِرحِ 

َكل ِبِينَ   كلب م 

ونَه نَّ   علم ت عَل ِم 

ا  ما ِممَّ

 علم َعلََّمك م  

 ءله اللَّه  

 ءكل فَك ل وا

ا  ما ِممَّ

 مسك أَْمَسْكنَ 

 على َعلَْيك مْ 

وا  ذكر َواْذك ر 

 سمى اْسمَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيهِ 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سرع َسِريع  

 حسب اْلِحَسابِ 

@ @ 

 يوم اْليَْومَ 

 حلل أ ِحلَّ 

 م  لك لَك  

 طيب الطَّي ِبَات  

 طعم َوَطعَام  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 حلل ِحل  

 لك لَّك مْ 

ك مْ   طعم َوَطعَام 

 حلل ِحل  

مْ   له لَّه 

ْحَصنَات    حصن َواْلم 

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنَاتِ   ءمن اْلم 

ْحَصنَات    حصن َواْلم 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك مْ 

 ءذ إِذَا

وه نَّ   ءتي َءاتَْيت م 

وَره نَّ   ءجر أ ج 
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ْحِصنِينَ   حصن م 

 غير َغْيرَ 

َسافِِحينَ   سفح م 

 ال َوالَ 

تَِّخِذي  ءخذ م 

 خدن أَْخَدان  

 من َوَمن

 كفر يَْكف رْ 

 ءمن بِاإِليَمانِ 

 قد فَقَدْ 

 حبط َحبِطَ 

 عمل َعَمل ه  

 هو َوه وَ 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 مـن ِمنَ 

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءذ إِذَا

 قوم ق ْمت مْ 

 ءلى إِلَى

 صلو الصَّالَةِ 

 غسل فَاْغِسل وا

وَهك مْ  ج   وجه و 

 يدي َوأَْيِديَك مْ 

 ءلى إِلَى

 رفق اْلَمَرافِقِ 

وا  مسح َواْمَسح 

ء وِسك مْ   رءس بِر 

لَك مْ   رجل َوأَْرج 

 لى إِلَىء

 كعب اْلَكْعبَْينِ 

 ءن َوإِن

 كون ك نت مْ 

ن بًا  جنب ج 

وا  طهر فَاطَّهَّر 

 ءن َوإِن

 كون ك نت م

ْرَضى  مرض مَّ

 ءو أَوْ 

 على َعلَى

 سفر َسفَر  

 ءو أَوْ 

 جيء َجاءَ 

 وحد أََحد  

نك م  مـن م ِ

نَ   مـن م ِ

 غوط اْلغَائِطِ 

 ءو أَوْ 

 لمس الََمْست م  

 نسو الن َِساءَ 

 لم فَلَمْ 

 جد تَِجد واو

 موه َماءً 

وا م   يمم فَتَيَمَّ

 صعد َصِعيًدا

 طيب َطي ِبًا

وا  مسح فَاْمَسح 

وِهك مْ  ج   وجه بِو 

 يدي َوأَْيِديك م

ْنه    مـن م ِ

 ما َما

 رود ي ِريد  

 ءله اللَّه  

 جعل ِليَْجعَلَ 

 على َعلَْيك م

نْ   مـن م ِ

 حرج َحَرج  

 لكن َولَِكن

 رود ي ِريد  

َرك مْ   طهر ِلي َطه ِ

 م َوِلي تِمَّ تم

 نعم نِْعَمتَه  

 على َعلَْيك مْ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

وا  ذكر َواْذك ر 

 نعم نِْعَمةَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 وثق َوِميثَاقَه  

 ءلل الَِّذي

 وثق َواثَقَك م

 ب بِهِ 

 ءذ إِذْ 

 قول ق ْلت مْ 

 سمع َسِمْعنَا

 طوع َوأََطْعنَا

 وقي َواتَّق وا

 اللَّهَ  ءله

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم َعِليم  

 ذو بِذَاتِ 

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 كون ك ون وا

اِمينَ   قوم قَوَّ

 ءله ِللَّهِ 

 شهد ش َهَداءَ 

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 ال َوالَ 

 جرم يَْجِرَمنَّك مْ 

 شنء َشنَئَان  

 قوم قَْوم  

 على َعلَى

 ءن أاَلَّ 

 عدل تَْعِدل وا

 عدل اْعِدل وا

 هو ه وَ 

 قرب أَْقَرب  

 وقي ِللتَّْقَوى

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 خبر َخبِير  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 وعد َوَعدَ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 له لَه م

ْغِفَرة  غفر   مَّ

 ءجر َوأَْجر  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 كذب َوَكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

وا  ذكر اْذك ر 

 نعم نِْعَمتَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 ءذ إِذْ 

 همم َهمَّ 

 قوم قَْوم  

 ءن أَن

 بسط يَْبس ط وا

 ءلى إِلَْيك مْ 

 يدي أَْيِديَه مْ 

 كفف فََكفَّ 

 يدي أَْيِديَه مْ 

 عن َعنك مْ 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 على َوَعلَى

 ءله اللَّهِ 

 وكل فَْليَتََوكَّلِ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءخذ أََخذَ 
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 ءله اللَّه  

 وثق ِميثَاقَ 

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 بعث َوبَعَثْنَا

 مـن ِمْنه م  

 ثني اثْنَيْ 

 عشر َعَشرَ 

 نقب نَِقيبًا

 قول َوقَالَ 

 ءله اللَّه  

 ءن إِن ِي

 مع َمعَك مْ 

 ءن لَئِنْ 

 قوم أَقَْمت م  

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوَءاتَْيت م  

َكاةَ   زكو الزَّ

 ءمن َوَءاَمنت م

س ِلي  رسل بِر 

وه مْ عزر َوَعزَّ   ْرت م 

 قرض َوأَْقَرْضت م  

 ءله اللَّهَ 

 قرض قَْرًضا

 حسن َحَسنًا

 كفر أل َكف َِرنَّ 

 عن َعنك مْ 

 سوء َسي ِئَاتِك مْ 

 دخل َوأل ْدِخلَنَّك مْ 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 من فََمن

 كفر َكفَرَ 

 بعد بَْعدَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 مـن ِمنك مْ 

 قد فَقَدْ 

 ضلل َضلَّ 

 سوي َسَواءَ 

 سبل السَّبِيلِ 

@ @ 

 ما فَبَِما

 نقض نَْقِضِهم

يثَاقَه مْ   وثق م ِ

 لعن لَعَنَّاه مْ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 قلب ق ل وبَه مْ 

 قسو قَاِسيَةً 

ف ونَ   حرف ي َحر ِ

 كلم اْلَكِلمَ 

 عن َعن

َواِضِعهِ   وضع مَّ

 نسي َونَس وا

 حظظ َحظًّا

ا مَّ  ما م ِ

واذكر ذ ك ِ   ر 

 ب بِهِ 

 ال َوالَ 

 زول تََزال  

 طلع تَطَِّلع  

 على َعلَى

 خون َخائِنَة  

ْنه مْ   مـن م ِ

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

ْنه مْ   مـن م ِ

 عفو فَاْعف  

مْ   عن َعْنه 

 صفح َواْصفَحْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَال وا

 إِنَّاءن 

 نصر نََصاَرى

 ءخذ أََخْذنَا

 وثق ِميثَاقَه مْ 

 نسي فَنَس وا

 حظظ َحظًّا

ا مَّ  ما م ِ

وا ر   ذكر ذ ك ِ

 ب بِهِ 

 غرو فَأَْغَرْينَا

 بين بَْينَه م  

 عدو اْلعََداَوةَ 

 بغض َواْلبَْغَضاءَ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 سوف َوَسْوفَ 

 نبء ي نَب ِئ ه م  

 ءله اللَّه  

 ما بَِما

 كون َكان وا

 صنع يَْصنَع ونَ 

@ @ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءك مْ 

 رسل َرس ول نَا

 بين ي بَي ِن  

 لك لَك مْ 

 كثر َكثِيًرا

ا مَّ  ما م ِ

 كون ك نت مْ 

 خفي ت ْخف ونَ 

 مـن ِمنَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 عفو َويَْعف وا

 عن َعن

 كثر َكثِير  

 قد قَدْ 

 ك مجيء َجاءَ 

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 نور ن ور  

 كتب َوِكتَاب  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 هدي يَْهِدي

 ب بِهِ 

 ءله اللَّه  

 من َمنِ 

 تبع اتَّبَعَ 

 رضي ِرْضَوانَه  

 سبل س ب لَ 

 سلم السَّالَمِ 

ه م  خرج َوي ْخِرج 

نَ   مـن م ِ

 ظلم الظُّل َماتِ 

 ءلى إِلَى

 نور النُّورِ 

 ءذن بِِإْذنِهِ 

 يِهمْ هدي َويَْهدِ 

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 قد لَّقَدْ 

 كفر َكفَرَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 مسح اْلَمِسيح  

 بنو اْبن  

 مريم َمْريَمَ 

 قول ق لْ 

 من فََمن

 ملك يَْمِلك  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 شيء َشْيئًا

 ءن إِنْ 

 رود أََرادَ 

 ءن أَن

 هلك ي ْهِلكَ 

 مسح اْلَمِسيحَ 

 بنو اْبنَ 

 مريم َمْريَمَ 

ه    ءمم َوأ مَّ

 من َوَمن

 في فِي
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 ءرض األَْرِض 

 جمع َجِميعًا

 ءله َوِللَّهِ 

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 خلق يَْخل ق  

 ما َما

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 قول َوقَالَتِ 

 هود اْليَه ود  

 نصر َوالنََّصاَرى

 نحن نَْحن  

ا  بنو أَْبنَاؤ 

 ءله اللَّهِ 

ه    حبب َوأَِحبَّاؤ 

 قول ق لْ 

 لم فَِلمَ 

ب ك م  عذب ي عَذ ِ

 ذنب بِذ ن وبِك م

 بل بَلْ 

 ءنت أَنت م

 بشر بََشر  

نْ  مَّ  مـن م ِ

 خلق َخلَقَ 

 غفر يَْغِفر  

 َمنمن لِ 

 شيء يََشاء  

ب    عذب َوي عَذ ِ

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َوِللَّهِ 

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءك مْ 

 رسل َرس ول نَا

 بين ي بَي ِن  

 مْ لك لَك  

 على َعلَى

 فتر فَتَْرة  

نَ   مـن م ِ

س لِ   رسل الرُّ

 ءن أَن

 قول تَق ول وا

 ما َما

 جيء َجاَءنَا

 مـن ِمن

 بشر بَِشير  

 ال َوالَ 

 نذر نَِذير  

 قد فَقَدْ 

 جيء َجاَءك م

 بشر بَِشير  

 نذر َونَِذير  

 ءله َواللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 الَ قول قَ 

وَسى  موسى م 

 قوم ِلقَْوِمهِ 

 قوم يَاقَْومِ 

وا  ذكر اْذك ر 

 نعم نِْعَمةَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 ءذ إِذْ 

 جعل َجعَلَ 

 في فِيك مْ 

 نبء أَنبِيَاءَ 

 جعل َوَجعَلَك م

ل وًكا  ملك مُّ

 ءتي َوَءاتَاك م

ا  ما مَّ

 لم لَمْ 

 ءتي ي ْؤتِ 

 وحد أََحًدا

نَ   مـن م ِ

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 قوم يَاقَْومِ 

ل وا  دخل اْدخ 

 ءرض األَْرضَ 

قَدََّسةَ   قدس اْلم 

 ءلل الَّتِي

 كتب َكتَبَ 

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 ال َوالَ 

 ردد تَْرتَدُّوا

 على َعلَى

 دبر أَْدبَاِرك مْ 

 قلب فَتَنقَِلب وا

 خسر َخاِسِرينَ 

@ @ 

 قول قَال وا

وَسى  موسى يَام 

 ءن إِنَّ 

 في فِيَها

 اقوم قَْومً 

 جبر َجبَّاِرينَ 

 ءن َوإِنَّا

 لن لَن

لََها  دخل نَّْدخ 

 حتى َحتَّى

وا ج   خرج يَْخر 

 مـن ِمْنَها

 ءن فَِإن

وا ج   خرج يَْخر 

 مـن ِمْنَها

 ءن فَِإنَّا

 دخل َداِخل ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

الَنِ   رجل َرج 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 خوف يََخاف ونَ 

 نعم أَْنعَمَ 

 ءله اللَّه  

 ِهَماعلى َعلَيْ 

ل وا  دخل اْدخ 

 على َعلَْيِهم  

 بوب اْلبَابَ 

 ءذ فَِإذَا

وه    دخل َدَخْلت م 

 ءن فَِإنَّك مْ 

 غلب َغاِلب ونَ 

 على َوَعلَى

 ءله اللَّهِ 

 وكل فَتََوكَّل وا

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 قول قَال وا

وَسى  موسى يَام 

 ءن إِنَّا

 لن لَن

لََها  دخل نَّْدخ 

 بًَداءبد أَ 

ا  ما مَّ

وا  دوم َدام 

 في فِيَها

 ذهب فَاْذَهبْ 

 ءنت أَنتَ 

 ربب َوَربُّكَ 

 قتل فَقَاتاِلَ 

 ءن إِنَّا

 هنا َهاه نَا

 قعد قَاِعد ونَ 

@ @ 
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 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 ءن إِن ِي

 ال الَ 

 ملك أَْمِلك  

 ءن إِالَّ 

 نفس نَْفِسي

 ءخو َوأَِخي

قْ   فرق فَاْفر 

 بين بَْينَنَا

 بين َوبَْينَ 

 قوم اْلقَْومِ 

 فسق اْلفَاِسِقينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن فَِإنََّها

َمة   َحرَّ  حرم م 

 على َعلَْيِهمْ 

 ربع أَْربَِعينَ 

 سنه َسنَةً 

 تيه يَتِيه ونَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال فاَلَ 

 ءسي تَأْسَ 

 على َعلَى

 قوم اْلقَْومِ 

 فسق اْلفَاِسِقينَ 

@ @ 

 تلو َواتْل  

 على َعلَْيِهمْ 

 َ  نبء نَبَأ

 بنو اْبنَيْ 

 ءدم َءاَدمَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءذ إِذْ 

بَا  قرب قَرَّ

 قرب ق ْربَانًا

 قبل فَت ق ب ِلَ 

 مـن ِمنْ 

 وحد أََحِدِهَما

 لم َولَمْ 

 قبل ي تَقَبَّلْ 

 مـن ِمنَ 

 ءخر األََخرِ 

 قول قَالَ 

 قتل ألَْقت لَنَّكَ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنََّما

 قبل يَتَقَبَّل  

 ءله اللَّه  

 مـن ِمنَ 

تَِّقينَ  وقي  اْلم 

@ @ 

 ءن لَئِن

 بسط بََسطتَ 

 ءلى إِلَيَّ 

 يدي يََدكَ 

 قتل ِلتَْقت لَنِي

 ما َما

 ءنا أَنَا

 بسط بِبَاِسط  

 يدي يَِديَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 قتل ألَْقت لَكَ 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 ءله اللَّهَ 

 ربب َربَّ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءن إِن ِي

 رود أ ِريد  

 ءن أَن

 أَ بوء تَب و

 ءثم بِِإثِْمي

 ءثم َوإِثِْمكَ 

 كون فَتَك ونَ 

 مـن ِمنْ 

 صحب أَْصَحابِ 

 نور النَّارِ 

 ذلك َوذَِلكَ 

ا  جزي َجَزاؤ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

َعتْ   طوع فََطوَّ

 له لَه  

 نفس نَْفس ه  

 قتل قَتْلَ 

 ءخو أَِخيهِ 

 قتل فَقَتَلَه  

 صبح فَأَْصبَحَ 

 مـن ِمنَ 

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

@ @ 

 بَعَثَ بعث فَ 

 ءله اللَّه  

 غرب غ َرابًا

 بحث يَْبَحث  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 رءي ِلي ِريَه  

 كيف َكْيفَ 

 وري ي َواِري

 سوء َسْوَءةَ 

 ءخو أَِخيهِ 

 قول قَالَ 

 ويل يَاَوْيلَتَى

 عجز أََعَجْزت  

 ءن أَنْ 

 كون أَك ونَ 

 مثل ِمثْلَ 

 هذا َهذَا

 غرب اْلغ َرابِ 

 وري فَأ َواِريَ 

 سوء َسْوَءةَ 

 ءخو أَِخي

 صبح فَأَْصبَحَ 

 مـن ِمنَ 

 ندم النَّاِدِمينَ 

@ @ 

 مـن ِمنْ 

 ءجل أَْجلِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 كتب َكتَْبنَا

 على َعلَى

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 ءن أَنَّه  

 من َمن

 قتل قَتَلَ 

 نفس نَْفًسا

 غير بِغَْيرِ 

 نفس نَْفس  

 ءو أَوْ 

 فسد فََساد  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 أَنََّماكأن فَكَ 

 قتل قَتَلَ 

 نوس النَّاسَ 

 جمع َجِميعًا

 من َوَمنْ 

 حيي أَْحيَاَها

 كأن فََكأَنََّما

 حيي أَْحيَا

 نوس النَّاسَ 

 جمع َجِميعًا

 قد َولَقَدْ 

 جيء َجاَءتْه مْ 

س ل نَا  رسل ر 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِنَّ 

 كثر َكثِيًرا

ْنه م  مـن م ِ

 بعد بَْعدَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 فِي في

 ءرض األَْرِض 

ْسِرف ونَ   سرف لَم 

@ @ 

 ءن إِنََّما

ا  جزي َجَزاؤ 

 ءلل الَِّذينَ 

 حرب ي َحاِرب ونَ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 سعي َويَْسعَْونَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 فسد فََساًدا
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 ءن أَن

َّل وا  قتل ي قَت

 ءو أَوْ 

 صلب ي َصلَّب وا

 ءو أَوْ 

 قطع ت قَطَّعَ 

 مْ يدي أَْيِديهِ 

ل ه م  رجل َوأَْرج 

نْ   مـن م ِ

 خلف ِخالَف  

 ءو أَوْ 

 نفي ي نفَْوا

 مـن ِمنَ 

 ءرض األَْرِض 

 ذلك ذَِلكَ 

مْ   له لَه 

 خزي ِخْزي  

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

مْ   له َولَه 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 توب تَاب وا

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

وا  قدر تَْقِدر 

 على َعلَْيِهمْ 

وا  علم فَاْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 وقي اتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 بغي َواْبتَغ وا

 ءلى إِلَْيهِ 

 وسل اْلَوِسيلَةَ 

 جهد َوَجاِهد وا

 في فِي

 سبل َسبِيِلهِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   فلح ت ْفِلح 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 لو لَوْ 

 ءن أَنَّ 

 له لَه م

ا  ما مَّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 جمع َجِميعًا

 مثل َوِمثْلَه  

 مع َمعَه  

 فدي ِليَْفتَد وا

 ب بِهِ 

 مـن ِمنْ 

 عذب َعذَابِ 

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ما َما

 قبل ت ق ب ِلَ 

 مـن ِمْنه مْ 

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 رود ي ِريد ونَ 

 ءن أَن

وا ج   خرج يَْخر 

 مـن ِمنَ 

 نور النَّارِ 

 ما َوَما

 هم ه م

 خرج بَِخاِرِجينَ 

 مـن ِمْنَها

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

ِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 سرق َوالسَّاِرق  

 سرق َوالسَّاِرقَة  

 قطع فَاْقَطع وا

َمايدي   أَْيِديَه 

 جزي َجَزاءً 

 ما بَِما

 كسب َكَسبَا

 نكل نََكاالً 

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 عزز َعِزيز  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 من فََمن

 توب تَابَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ظلم ظ ْلِمهِ 

 صلح َوأَْصلَحَ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 توب يَت وب  

 على َعلَْيهِ 

 ءن إِنَّ 

 هَ ءله اللَّ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 علم تَْعلَمْ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 له لَه  

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

ب    عذب ي عَذ ِ

 من َمن

 شيء يََشاء  

 غفر َويَْغِفر  

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

س ول    رسل الرَّ

 ال الَ 

نكَ   حزن يَْحز 

 ءلل الَِّذينَ 

 سرع ي َساِرع ونَ 

 في فِي

 كفر اْلك ْفرِ 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَال وا

 ءمن َءاَمنَّا

 فوه بِأَْفَواِهِهمْ 

 لم َولَمْ 

 ءمن ت ْؤِمن

 قلب ق ل وب ه مْ 

 مـن َوِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 هدي َهاد وا

 اع ونَ سمع َسمَّ 

 كذب ِلْلَكِذبِ 

اع ونَ   سمع َسمَّ

 قوم ِلقَْوم  

 ءخر َءاَخِرينَ 

 لم لَمْ 

 ءتي يَأْت وكَ 

ف ونَ   حرف ي َحر ِ

 كلم اْلَكِلمَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 وضع َمَواِضِعهِ 

 قول يَق ول ونَ 
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 ءن إِنْ 

 ءتي أ وتِيت مْ 

 هذا َهذَا

ذ وه    ءخذ فَخ 

 ءن َوإِن

 لم لَّمْ 

 ءتي ت ْؤتَْوه  

واحذر فَ   اْحذَر 

 من َوَمن

 رود ي ِردِ 

 ءله اللَّه  

 فتن فِتْنَتَه  

 لن فَلَن

 ملك تَْمِلكَ 

 له لَه  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 شيء َشْيئًا

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 لم لَمْ 

 رود ي ِردِ 

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

رَ   طهر ي َطه ِ

 قلب ق ل وبَه مْ 

مْ   له لَه 

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ي  خزي ِخزْ 

مْ   له َولَه 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

اع ونَ   سمع َسمَّ

 كذب ِلْلَكِذبِ 

 ءكل أَكَّال ونَ 

 سحت ِللسُّْحتِ 

 ءن فَِإن

 جيء َجاء وكَ 

 حكم فَاْحك م

 بين بَْينَه مْ 

 ءو أَوْ 

 عرض أَْعِرضْ 

مْ   عن َعْنه 

 ءن َوإِن

 عرض ت ْعِرضْ 

مْ   عن َعْنه 

 لن فَلَن

وكَ ضر  ر يَض رُّ

 شيء َشْيئًا

 ءن َوإِنْ 

 حكم َحَكْمتَ 

 حكم فَاْحك م

 بين بَْينَه م

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْقِسِطينَ   قسط اْلم 

@ @ 

 كيف َوَكْيفَ 

ونَكَ  م   حكم ي َحك ِ

 عند َوِعنَده م  

 تور التَّْوَراة  

 في فِيَها

ْكم    حكم ح 

 ءله اللَّهِ 

 ثم ث مَّ 

 ي يَتََولَّْونَ ول

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ما َوَما

 ءلي أ ولَئِكَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن بِاْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نزل أَنَزْلنَا

 تور التَّْوَراةَ 

 في فِيَها

 هدي ه ًدى

 نور َون ور  

 حكم يَْحك م  

 ب بَِها

 نبء النَّبِيُّونَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  سلم أَْسلَم 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 اد واهدي هَ 

بَّانِيُّونَ   ربب َوالرَّ

 حبر َواألَْحبَار  

 ما بَِما

 حفظ اْست ْحِفظ وا

 مـن ِمن

 كتب ِكتَابِ 

 ءله اللَّهِ 

 كون َوَكان وا

 على َعلَْيهِ 

 شهد ش َهَداءَ 

 ال فاَلَ 

ا  خشي تَْخَشو 

 نوس النَّاسَ 

 خشي َواْخَشْونِ 

 ال َوالَ 

وا  شري تَْشتَر 

 ءيه بِأَيَاتِي

 ثمن ثََمنًا

 قَِليالً قلل 

 من َوَمن

 لم لَّمْ 

 حكم يَْحك م

 ما بَِما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   كفر اْلَكافِر 

@ @ 

 كتب َوَكتَْبنَا

 على َعلَْيِهمْ 

 في فِيَها

 ءن أَنَّ 

 نفس النَّْفسَ 

 نفس بِالنَّْفِس 

 عين َواْلعَْينَ 

 عين بِاْلعَْينِ 

 ءنف َواألَنفَ 

 ءنف بِاألَنفِ 

 ءذن َواأل ذ نَ 

 ءذن بِاأل ذ نِ 

نَّ   سنن َوالس ِ

ن ِ   سنن بِالس ِ

وحَ  ر   جرح َواْلج 

 قصص قَِصاص  

 من فََمن

 صدق تََصدَّقَ 

 ب بِهِ 

 هو فَه وَ 

 كفر َكفَّاَرة  

 له لَّه  

 من َوَمن

 لم لَّمْ 

 حكم يَْحك م

 ما بَِما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

 ونَ ظلم الظَّاِلم  

@ @ 

 قفو َوقَفَّْينَا

 على َعلَى

 ءثر َءاثَاِرِهم

 عيسى بِِعيَسى

 بنو اْبنِ 

 مريم َمْريَمَ 

قًا َصد ِ  صدق م 

 لم ل َِما

 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيهِ 

 مـن ِمنَ 

 تور التَّْوَراةِ 

 ءتي َوَءاتَْينَاه  

 نجل اإِلنِجيلَ 

 في فِيهِ 

 هدي ه ًدى

 نور َون ور  

قًا َصد ِ  صدق َوم 

 لم ل َِما
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 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيهِ 

 مـن ِمنَ 

 تور التَّْوَراةِ 

 هدي َوه ًدى

 وعظ َوَمْوِعَظةً 

تَِّقينَ   وقي ل ِْلم 

@ @ 

 حكم َوْليَْحك مْ 

 ءهل أَْهل  

 نجل اإِلنِجيلِ 

 ما بَِما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 في فِيهِ 

 من َوَمن

 لم لَّمْ 

 حكم يَْحك م

 ما بَِما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 أ ولَئِكَ ءلي فَ 

 هم ه م  

 فسق اْلفَاِسق ونَ 

@ @ 

 نزل َوأَنَزْلنَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

قًا َصد ِ  صدق م 

 لم ل َِما

 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيهِ 

 مـن ِمنَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

َهْيِمنًا  هيمن َوم 

 على َعلَْيهِ 

 حكم فَاْحك م

 بين بَْينَه م

 ما بَِما

 نزل أَنَزلَ 

 ه اللَّه  ءل

 ال َوالَ 

َّبِعْ   تبع تَت

 هوي أَْهَواَءه مْ 

ا  عن َعمَّ

 جيء َجاَءكَ 

 مـن ِمنَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 كل ِلك ل   

 جعل َجعَْلنَا

 مـن ِمنك مْ 

 شرع ِشْرَعةً 

 نهج َوِمْنَهاًجا

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 جعل لََجعَلَك مْ 

ةً   ءمم أ مَّ

 وحد َواِحَدةً 

 لكن َولَِكن

 يَْبل َوك مْ بلو ل ِ 

 في فِي

 ما َما

 ءتي َءاتَاك مْ 

 سبق فَاْستَبِق وا

 خير اْلَخْيَراتِ 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 رجع َمْرِجع ك مْ 

 جمع َجِميعًا

 نبء فَي نَب ِئ ك م

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 في فِيهِ 

 خلف تَْختَِلف ونَ 

@ @ 

 ءن َوأَنِ 

 حكم اْحك م

 بين بَْينَه م

 ما بَِما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 ال َوالَ 

َّبِعْ   تبع تَت

 هوي أَْهَواَءه مْ 

 حذر َواْحذَْره مْ 

 ءن أَن

 فتن يَْفتِن وكَ 

 عن َعن

 بعض بَْعِض 

 ما َما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 ءلى إِلَْيكَ 

 ءن فَِإن

 ولي تََولَّْوا

 علم فَاْعلَمْ 

 ءن أَنََّما

 رود ي ِريد  

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 صوب ي ِصيبَه م

 بِبَْعِض بعض 

 ذنب ذ ن وبِِهمْ 

 ءن َوإِنَّ 

 كثر َكثِيًرا

نَ   مـن م ِ

 نوس النَّاِس 

 فسق لَفَاِسق ونَ 

@ @ 

ْكمَ   حكم أَفَح 

 جهل اْلَجاِهِليَّةِ 

 بغي يَْبغ ونَ 

 من َوَمنْ 

 حسن أَْحَسن  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

ْكًما  حكم ح 

 قوم ل ِقَْوم  

 يقن ي وقِن ونَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ينَ ءلل الَّذِ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

َِّخذ وا  ءخذ تَت

 هود اْليَه ودَ 

 نصر َوالنََّصاَرى

 ولي أَْوِليَاءَ 

ه مْ   بعض بَْعض 

 ولي أَْوِليَاء  

 بعض بَْعض  

 من َوَمن

 ولي يَتََولَّه م

نك مْ   مـن م ِ

 ءن فَِإنَّه  

 مـن ِمْنه مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 الظَّاِلِمينَ ظلم 

@ @ 

 رءي فَتََرى

 ءلل الَِّذينَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم

َرض    مرض مَّ

 سرع ي َساِرع ونَ 

 في فِيِهمْ 

 قول يَق ول ونَ 

 خشي نَْخَشى

 ءن أَن

 صوب ت ِصيبَنَا

 دور َدائَِرة  

 عسى فَعََسى

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَ 

 فتح بِاْلفَتْحِ 

 ءو أَوْ 

 ءمر أَْمر  

نْ   مـن م ِ

 عند ِعنِدهِ 

وا  صبح فَي ْصبِح 

 على َعلَى

 ما َما

وا  سرر أََسرُّ

 في فِي

 نفس أَنف ِسِهمْ 
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 ندم نَاِدِمينَ 

@ @ 

 قول َويَق ول  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

الَءِ   ءلي أََهؤ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  قسم أَْقَسم 

 ءله بِاللَّهِ 

 جهد َجْهدَ 

 يمن أَْيَمانِِهمْ 

مْ   ءن إِنَّه 

 ك مْ مع لََمعَ 

 حبط َحبَِطتْ 

مْ   عمل أَْعَمال ه 

وا  صبح فَأَْصبَح 

 خسر َخاِسِرينَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 من َمن

 ردد يَْرتَدَّ 

 مـن ِمنك مْ 

 عن َعن

 دين ِدينِهِ 

 سوف فََسْوفَ 

 ءتي يَأْتِي

 ءله اللَّه  

 قوم بِقَْوم  

 حبب ي ِحبُّه مْ 

 حبب َوي ِحبُّونَه  

 أَِذلَّة   ذلل

 على َعلَى

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

ة    عزز أَِعزَّ

 على َعلَى

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 جهد ي َجاِهد ونَ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 خوف يََخاف ونَ 

 لوم لَْوَمةَ 

 لوم الَئِم  

 ذلك ذَِلكَ 

 فضل فَْضل  

 ءله اللَّهِ 

 ءتي ي ْؤتِيهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ه  ءله َواللَّ 

 وسع َواِسع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءن إِنََّما

 ولي َوِليُّك م  

 ءله اللَّه  

 رسل َوَرس ول ه  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   قوم ي ِقيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوي ْؤت ونَ 

َكاةَ   زكو الزَّ

 هم َوه مْ 

 ركع َراِكع ونَ 

@ @ 

 من َوَمن

 ولي يَتََولَّ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن فَِإنَّ 

 حزب ِحْزبَ 

 ءله اللَّهِ 

 هم ه م  

 غلب اْلغَاِلب ونَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

َِّخذ وا  ءخذ تَت

 ءلل الَِّذينَ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 دين ِدينَك مْ 

ًوا  هزء ه ز 

 لعب َولَِعبًا

نَ   مـن م ِ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك مْ 

 كفر َواْلك فَّارَ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 ندو نَاَدْيت مْ 

 ءلى إِلَى

 صلو الصَّالَةِ 

 ءخذ اتََّخذ وَها

ًوا  هزء ه ز 

 بًالعب َولَعِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 قوم قَْوم  

 ال الَّ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 هل َهلْ 

ونَ   نقم تَنِقم 

 مـن ِمنَّا

 ءن إِالَّ 

 ءن أَنْ 

 ءمن َءاَمنَّا

 ءله بِاللَّهِ 

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْينَا

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 مـن ِمن

 ْبل  قبل قَ 

 ءن َوأَنَّ 

 كثر أَْكثََرك مْ 

 فسق فَاِسق ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 هل َهلْ 

 نبء أ نَب ِئ ك م

 شرر بَِشر   

ن  مـن م ِ

 ذلك ذَِلكَ 

 ثوب َمث وبَةً 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 من َمن

 لعن لَّعَنَه  

 ءله اللَّه  

 غضب َوَغِضبَ 

 على َعلَْيهِ 

 جعل َوَجعَلَ 

 مـن ِمْنه م  

 قرد اْلِقَرَدةَ 

 خنزر َواْلَخنَاِزيرَ 

 عبد َوَعبَدَ 

 طغو الطَّاغ وتَ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 شرر َشر  

َكانًا  مكن مَّ

 ضلل َوأََضلُّ 

 عن َعن

 سوي َسَواءِ 

 سبل السَّبِيلِ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

وك مْ   جيء َجاء 

 قول قَال وا

 ءمن َءاَمنَّا
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 قد َوقَد

 دخل دََّخل وا

 كفر بِاْلك ْفرِ 

 هم َوه مْ 

 قد قَدْ 

واخرج َخرَ   ج 

 ب بِهِ 

 ءله َواللَّه  

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 كون َكان وا

ونَ   كتم يَْكت م 

@ @ 

 رءي َوتََرى

 كثر َكثِيًرا

ْنه مْ   مـن م ِ

 سرع ي َساِرع ونَ 

 في فِي

 ءثم اإِلثْمِ 

 عدو َواْلع ْدَوانِ 

 ءكل َوأَْكِلِهم  

 سحت السُّْحتَ 

 بءس لَبِئْسَ 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 لو لَْوالَ 

 نهي يَْنَهاه م  

بَّانِيُّونَ   ربب الرَّ

 حبر َواألَْحبَار  

 عن َعن

 قول قَْوِلِهم  

 ءثم اإِلثْمَ 

 ءكل َوأَْكِلِهم  

 سحت السُّْحتَ 

 بءس لَبِئْسَ 

 ما َما

 كون َكان وا

 صنع يَْصنَع ونَ 

@ @ 

 قول َوقَالَتِ 

 هود اْليَه ود  

 يدي يَد  

 ءله اللَّهِ 

 غلل َمْغل ولَة  

 ل غ لَّتْ غل

 يدي أَْيِديِهمْ 

 لعن َول ِعن وا

 ما بَِما

 قول قَال وا

 بل بَلْ 

 يدي يََداه  

 بسط َمْبس وَطتَانِ 

 نفق ي نِفق  

 كيف َكْيفَ 

 شيء يََشاء  

 زيد َولَيَِزيَدنَّ 

 كثر َكثِيًرا

ْنه م  مـن م ِ

ا  ما مَّ

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 طغو ط ْغيَانًا

 ك ْفًراكفر وَ 

 لقي َوأَْلقَْينَا

 بين بَْينَه م  

 عدو اْلعََداَوةَ 

 بغض َواْلبَْغَضاءَ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 كل ك لََّما

 وقد أَْوقَد وا

 نور نَاًرا

 حرب ل ِْلَحْربِ 

 طفء أَْطفَأََها

 ءله اللَّه  

 سعي َويَْسعَْونَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 فسد فََساًدا

 ه  ءله َواللَّ 

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْفِسِدينَ   فسد اْلم 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 ءن أَنَّ 

 ءهل أَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءمن َءاَمن وا

 وقي َواتَّقَْوا

 كفر لََكفَّْرنَا

مْ   عن َعْنه 

 سوء َسي ِئَاتِِهمْ 

 دخل َوألَْدَخْلنَاه مْ 

 جنن َجنَّاتِ 

 نعم النَِّعيمِ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

مْ   ءن أَنَّه 

واقوم أَقَ   ام 

 تور التَّْوَراةَ 

 نجل َواإِلنِجيلَ 

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيِهم

ن  مـن م ِ

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 ءكل ألََكل وا

 مـن ِمن

 فوق فَْوقِِهمْ 

 مـن َوِمن

 تحت تَْحتِ 

ِلِهم  رجل أَْرج 

ْنه مْ   مـن م ِ

ة    ءمم أ مَّ

ْقتَِصَدة    قصد مُّ

 كثر َوَكثِير  

ْنه مْ   مـن م ِ

 سوء َساءَ 

 ا َمام

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

س ول    رسل الرَّ

 بلغ بَل ِغْ 

 ما َما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 ءن َوإِن

 لم لَّمْ 

 فعل تَْفعَلْ 

 ما فََما

 بلغ بَلَّْغتَ 

 رسل ِرَسالَتَه  

 ءله َواللَّه  

كَ   عصم يَْعِصم 

 مـن ِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 ءن إِنَّ 

 اللَّهَ ءله 

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 ليس لَْست مْ 

 على َعلَى

 شيء َشْيء  

 حتى َحتَّى

وا  قوم ت ِقيم 

 تور التَّْوَراةَ 

 نجل َواإِلنِجيلَ 

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيك م

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 َولَيَِزيَدنَّ  زيد

 كثر َكثِيًرا

ْنه م  مـن م ِ

ا  ما مَّ

 نزل أ نِزلَ 
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 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 طغو ط ْغيَانًا

 كفر َوك ْفًرا

 ال فاَلَ 

 ءسي تَأْسَ 

 على َعلَى

 قوم اْلقَْومِ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هدي َهاد وا

ابِئ ونَ   صبء َوالصَّ

 نصر َوالنََّصاَرى

 من َمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 عمل َوَعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

 ال فاَلَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 ءخذ أََخْذنَا

 وثق ِميثَاقَ 

 بنو بَنِي

 ْسَراِءيلَ إسرائيل إِ 

 رسل َوأَْرَسْلنَا

 ءلى إِلَْيِهمْ 

س الً   رسل ر 

 كل ك لََّما

 جيء َجاَءه مْ 

 رسل َرس ول  

 ما بَِما

 ال الَ 

 هوي تَْهَوى

 نفس أَنف س ه مْ 

 فرق فَِريقًا

 كذب َكذَّب وا

 فرق َوفَِريقًا

 قتل يَْقت ل ونَ 

@ @ 

 حسب َوَحِسب وا

 ءن أاَلَّ 

 كون تَك ونَ 

 فتن فِتْنَة  

واعمي فَ   عَم 

وا  صمم َوَصمُّ

 ثم ث مَّ 

 توب تَابَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيِهمْ 

 ثم ث مَّ 

وا  عمي َعم 

وا  صمم َوَصمُّ

 كثر َكثِير  

ْنه مْ   مـن م ِ

 ءله َواللَّه  

 بصر بَِصير  

 ما بَِما

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 كفر َكفَرَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 مسح اْلَمِسيح  

 بنو اْبن  

 مريم َمْريَمَ 

 قول َوقَالَ 

 مسح اْلَمِسيح  

 بنو يَابَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 ربب َرب ِي

 ربب َوَربَّك مْ 

 ءن إِنَّه  

 من َمن

 شرك ي ْشِركْ 

 ءله بِاللَّهِ 

 قد فَقَدْ 

مَ   حرم َحرَّ

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيهِ 

 نَّةَ جنن اْلجَ 

 ءوي َوَمأَْواه  

 نور النَّار  

 ما َوَما

 ظلم ِللظَّاِلِمينَ 

 مـن ِمنْ 

 نصر أَنَصار  

@ @ 

 قد لَّقَدْ 

 كفر َكفَرَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ثلث ثَاِلث  

 ثلث ثاَلَثَة  

 ما َوَما

 مـن ِمنْ 

 ءله إِلَه  

 ءن إِالَّ 

 ءله إِلَه  

 وحد َواِحد  

 ءن َوإِن

 م لَّمْ ل

 نهي يَنتَه وا

ا  عن َعمَّ

 قول يَق ول ونَ 

 مسس لَيََمسَّنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمْنه مْ 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ال أَفاَلَ 

 توب يَت وب ونَ 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

ونَه    غفر َويَْستَْغِفر 

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

ا  ما مَّ

 سح اْلَمِسيح  م

 بنو اْبن  

 مريم َمْريَمَ 

 ءن إِالَّ 

 رسل َرس ول  

 قد قَدْ 

 خلو َخلَتْ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلهِ 

س ل    رسل الرُّ

ه    ءمم َوأ مُّ

يقَة    صدق ِصد ِ

 كون َكانَا

 ءكل يَأْك الَنِ 

 طعم الطَّعَامَ 

 نظر انظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

 بين ن بَي ِن  

م    له لَه 

 ءيه األَيَاتِ 

 ثم ث مَّ 

 ر انظ رْ نظ

 ءن أَنَّى

 ءفك ي ْؤفَك ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 عبد أَتَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 
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 ما َما

 ال الَ 

 ملك يَْمِلك  

 لك لَك مْ 

ا  ضرر َضرًّ

 ال َوالَ 

 نفع نَْفعًا

 ءله َواللَّه  

 هو ه وَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 بِ كتب اْلِكتَا

 ال الَ 

 غلو تَْغل وا

 في فِي

 دين ِدينِك مْ 

 غير َغْيرَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ال َوالَ 

َّبِع وا  تبع تَت

 هوي أَْهَواءَ 

 قوم قَْوم  

 قد قَدْ 

 ضلل َضلُّوا

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ضلل َوأََضلُّوا

 كثر َكثِيًرا

 ضلل َوَضلُّوا

 عن َعن

 سوي َسَواءِ 

 سبل السَّبِيلِ 

@ @ 

 لعن ل ِعنَ 

 ِذينَ ءلل الَّ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمن

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 على َعلَى

 لسن ِلَسانِ 

دَ   داود َداو 

 عيسى َوِعيَسى

 بنو اْبنِ 

 مريم َمْريَمَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ما بَِما

 عصي َعَصوا

َكان وا  كون وَّ

 عدو يَْعتَد ونَ 

@ @ 

 كون َكان وا

 ال الَ 

 نهي يَتَنَاَهْونَ 

 عن َعن

نَكر    نكر مُّ

 عل فَعَل وه  ف

 بءس لَبِئْسَ 

 ما َما

 كون َكان وا

 فعل يَْفعَل ونَ 

@ @ 

 رءي تََرى

 كثر َكثِيًرا

ْنه مْ   مـن م ِ

 ولي يَتََولَّْونَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 بءس لَبِئْسَ 

 ما َما

 قدم قَدََّمتْ 

مْ   له لَه 

 نفس أَنف س ه مْ 

 ءن أَن

 سخط َسِخطَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيِهمْ 

 فِيفي وَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

 هم ه مْ 

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 كون َكان وا

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ِ  نبء َوالنَّبِي 

 ما َوَما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 ما َما

 ءخذ اتََّخذ وه مْ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر َكثِيًرا

ْنه مْ   مـن م ِ

 فسق فَاِسق ونَ 

@ @ 

 تَِجَدنَّ وجد لَ 

 شدد أََشدَّ 

 نوس النَّاِس 

 عدو َعَداَوةً 

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 هود اْليَه ودَ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 شرك أَْشَرك وا

 وجد َولَتَِجَدنَّ 

 قرب أَْقَربَه م

َودَّةً   ودد مَّ

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 نصر نََصاَرى

 ك ذَِلكَ ذل

 ءن بِأَنَّ 

 مـن ِمْنه مْ 

يِسينَ   قسس قِس ِ

ْهبَانًا  رهب َور 

 ءن َوأَنَّه مْ 

 ال الَ 

ونَ   كبر يَْستَْكبِر 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 سمع َسِمع وا

 ما َما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَى

س ولِ   رسل الرَّ

 رءي تََرى

مْ   عين أَْعي نَه 

 فيض تَِفيض  

 مـن ِمنَ 

ْمعِ   دمع الدَّ

ا  ما ِممَّ

 َعَرف واعرف 

 مـن ِمنَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 قول يَق ول ونَ 

 ربب َربَّنَا

 ءمن َءاَمنَّا

 كتب فَاْكت ْبنَا

 مع َمعَ 

 شهد الشَّاِهِدينَ 

@ @ 

 ما َوَما

 لنا لَنَا

 ال الَ 

 ءمن ن ْؤِمن  

 ءله بِاللَّهِ 

 ما َوَما

 جيء َجاَءنَا

 مـن ِمنَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 طمع َونَْطَمع  

 ءن أَن

 دخل ي ْدِخلَنَا

 بب َربُّنَار

 مع َمعَ 

 قوم اْلقَْومِ 

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

م    ثوب فَأَثَابَه 

 ءله اللَّه  

 ما بَِما

 قول قَال وا

 جنن َجنَّات  
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 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ذلك َوذَِلكَ 

 جزي َجَزاء  

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 نَ ءلل َوالَِّذي

وا  كفر َكفَر 

 كذب َوَكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

وا م   حرم ت َحر ِ

 طيب َطي ِبَاتِ 

 ما َما

 حلل أََحلَّ 

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 ال َوالَ 

 عدو تَْعتَد وا

 ءن إِنَّ 

 اللَّهَ ءله 

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْعتَِدينَ   عدو اْلم 

@ @ 

 ءكل َوك ل وا

ا  ما ِممَّ

 رزق َرَزقَك م  

 ءله اللَّه  

 حلل َحالاَلً 

 طيب َطي ِبًا

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءلل الَِّذي

 ءنت أَنت م

 ب بِهِ 

ْؤِمن ونَ   ءمن م 

@ @ 

 ال الَ 

 ءخذ ي َؤاِخذ ك م  

 ءله اللَّه  

 لغو بِاللَّْغوِ 

 في فِي

 يمن أَْيَمانِك مْ 

 لكن َولَِكن

 ءخذ ي َؤاِخذ ك م

 ما بَِما

 عقد َعقَّدتُّم  

 يمن األَْيَمانَ 

 كفر فََكفَّاَرت ه  

 طعم إِْطعَام  

 عشر َعَشَرةِ 

 سكن َمَساِكينَ 

 مـن ِمنْ 

 وسط أَْوَسطِ 

 ما َما

ونَ   طعم ت ْطِعم 

 ءهل أَْهِليك مْ 

 ءو أَوْ 

 كسو ِكْسَوت ه مْ 

 ءو أَوْ 

 ْحِرير  حرر تَ 

 رقب َرقَبَة  

 من فََمن

 لم لَّمْ 

 وجد يَِجدْ 

 صوم فَِصيَام  

 ثلث ثاَلَثَةِ 

 يوم أَيَّام  

 ذلك ذَِلكَ 

 كفر َكفَّاَرة  

 يمن أَْيَمانِك مْ 

 ءذ إِذَا

 حلف َحلَْفت مْ 

 حفظ َواْحفَظ وا

 يمن أَْيَمانَك مْ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 بين ي بَي ِن  

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن إِنََّما

 خمر اْلَخْمر  

 يسر َواْلَمْيِسر  

 نصب َواألَنَصاب  

 زلم َواألَْزالَم  

 رجس ِرْجس  

نْ   مـن م ِ

 عمل َعَملِ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 جنب فَاْجتَنِب وه  

 لعل لَعَلَّك مْ 

 ونَ فلح ت ْفِلح  

@ @ 

 ءن إِنََّما

 رود ي ِريد  

 شطن الشَّْيَطان  

 ءن أَن

 وقع ي وقِعَ 

 بين بَْينَك م  

 عدو اْلعََداَوةَ 

 بغض َواْلبَْغَضاءَ 

 في فِي

 خمر اْلَخْمرِ 

 يسر َواْلَمْيِسرِ 

دَّك مْ   صدد َويَص 

 عن َعن

 ذكر ِذْكرِ 

 ءله اللَّهِ 

 عن َوَعنِ 

 صلو الصَّالَةِ 

 هل فََهلْ 

 ءنت أَنت م

نتَه ونَ نهي   مُّ

@ @ 

 طوع َوأَِطيع وا

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع وا

س ولَ   رسل الرَّ

وا  حذر َواْحذَر 

 ءن فَِإن

 ولي تََولَّْيت مْ 

وا  علم فَاْعلَم 

 ءن أَنََّما

 على َعلَى

 رسل َرس وِلنَا

 بلغ اْلباَلَغ  

بِين    بين اْلم 

@ @ 

 ليس لَْيسَ 

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ل َوَعِمل واعم

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

نَاح    جنح ج 

 في فِيَما

وا  طعم َطِعم 

 ءذ إِذَا

 ما َما

 وقي اتَّقَوا

َءاَمن وا  ءمن وَّ

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ثم ث مَّ 

 وقي اتَّقَوا

َءاَمن وا  ءمن وَّ

 ثم ث مَّ 

 وقي اتَّقَوا

أَْحَسن وا  حسن وَّ

 ءله َواللَّه  

 حبب ي ِحبُّ 

ْحِسنِينَ حسن الْ   م 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها
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 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 بلو لَيَْبل َونَّك م  

 ءله اللَّه  

 شيء بَِشْيء  

نَ   مـن م ِ

ْيدِ   صيد الصَّ

 نيل تَنَال ه  

 يدي أَْيِديك مْ 

ك مْ   رمح َوِرَماح 

 علم ِليَْعلَمَ 

 ءله اللَّه  

 من َمن

 خوف يََخاف ه  

 غيب بِاْلغَْيبِ 

 من فََمنِ 

 و اْعتََدىعد

 بعد بَْعدَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 له فَلَه  

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 قتل تَْقت ل وا

ْيدَ   صيد الصَّ

 ءنت َوأَنت مْ 

م   ر   حرم ح 

 من َوَمن

 قتل قَتَلَه  

 مـن ِمنك م

ًدا تَعَم ِ  عمد مُّ

 جزي فََجَزاء  

ثْل    مثل م ِ

 َماما 

 قتل قَتَلَ 

 مـن ِمنَ 

 نعم النَّعَمِ 

 حكم يَْحك م  

 ب بِهِ 

 ذو ذََوا

 عدل َعْدل  

نك مْ   مـن م ِ

 هدي َهْديًا

 بلغ بَاِلغَ 

 كعب اْلَكْعبَةِ 

 ءو أَوْ 

 كفر َكفَّاَرة  

 طعم َطعَام  

 سكن َمَساِكينَ 

 ءو أَوْ 

 عدل َعْدل  

 ذلك ذَِلكَ 

 صوم ِصيَاًما

 ذوق ل ِيَذ وقَ 

 وبل َوبَالَ 

 ْمِرهِ ءمر أَ 

 عفو َعفَا

 ءله اللَّه  

ا  عن َعمَّ

 سلف َسلَفَ 

 من َوَمنْ 

 عود َعادَ 

 نقم فَيَنتَِقم  

 ءله اللَّه  

 مـن ِمْنه  

 ءله َواللَّه  

 عزز َعِزيز  

 ذو ذ و

 نقم انتِقَام  

@ @ 

 حلل أ ِحلَّ 

 لك لَك مْ 

 صيد َصْيد  

 بحر اْلبَْحرِ 

ه    طعم َوَطعَام 

 متع َمتَاًعا

 لك لَّك مْ 

 لسَّيَّاَرةِ سير َولِ 

مَ  ر ِ  حرم َوح 

 على َعلَْيك مْ 

 صيد َصْيد  

 برر اْلبَر ِ 

 ما َما

ْمت مْ   دوم د 

ًما ر   حرم ح 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءلل الَِّذي

 ءلى إِلَْيهِ 

ونَ   حشر ت ْحَشر 

@ @ 

 جعل َجعَلَ 

 ءله اللَّه  

 كعب اْلَكْعبَةَ 

 بيت اْلبَْيتَ 

 حرم اْلَحَرامَ 

 قوم قِيَاًما

 لنَّاِس ءنس ل ِ 

 شهر َوالشَّْهرَ 

 حرم اْلَحَرامَ 

 هدي َواْلَهْديَ 

 قلد َواْلقاَلَئِدَ 

 ذلك ذَِلكَ 

وا  علم ِلتَْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

@ @ 

وا  علم اْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 شدد َشِديد  

 عقب اْلِعقَابِ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

ا  ما مَّ

 على َعلَى

س ولِ   رسل الرَّ

 ءن إِالَّ 

 بلغ اْلباَلَغ  

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 بدي ت ْبد ونَ 

 ما َوَما

ونَ   كتم تَْكت م 

@ @ 

 ق ل قول

 ال الَّ 

 سوي يَْستَِوي

 خبث اْلَخبِيث  

 طيب َوالطَّي ِب  

 لو َولَوْ 

 عجب أَْعَجبَكَ 

 كثر َكثَْرة  

 خبث اْلَخبِيثِ 

 وقي فَاتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ولي يَاأ وِلي

 لبب األَْلبَابِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   فلح ت ْفِلح 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 سءل تَْسئَل وا

 عن َعنْ 

 شيء أَْشيَاءَ 

 ءن إِن

 بدي ت ْبدَ 

 لك لَك مْ 

 سوء تَس ْؤك مْ 
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 ءن َوإِن

 سءل تَْسئَل وا

 عن َعْنَها

 حين ِحينَ 

ل    نزل ي نَزَّ

 قرء اْلق ْرَءان  

 بدي ت ْبدَ 

 لك لَك مْ 

 عفو َعفَا

 ءله اللَّه  

 عن َعْنَها

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

 حلم َحِليم  

@ @ 

 دْ قد قَ 

 سءل َسأَلََها

 قوم قَْوم  

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلك مْ 

 ثم ث مَّ 

وا  صبح أَْصبَح 

 ب بَِها

 كفر َكافِِرينَ 

@ @ 

 ما َما

 جعل َجعَلَ 

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 بحر بَِحيَرة  

 ال َوالَ 

 سيب َسائِبَة  

 ال َوالَ 

 وصل َوِصيلَة  

 ال َوالَ 

 حمي َحام  

 لكن َولَِكنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

واكفر َكفَ   ر 

ونَ   فري يَْفتَر 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب اْلَكِذبَ 

ه مْ   كثر َوأَْكثَر 

 ال الَ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 علو تَعَالَْوا

 ءلى إِلَى

 ما َما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 ءلى َوإِلَى

س ولِ   رسل الرَّ

 قول قَال وا

 حسب َحْسب نَا

 ما َما

 َجْدنَاوجد وَ 

 على َعلَْيهِ 

 ءبو َءابَاَءنَا

 ءو أَوَ 

 لو لَوْ 

 كون َكانَ 

ه مْ   ءبو َءابَاؤ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

 هدي يَْهتَد ونَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 على َعلَْيك مْ 

 نفس أَنف َسك مْ 

 ال الَ 

ك م رُّ  ضرر يَض 

 من مَّن

 لَّ ضلل ضَ 

 ءذ إِذَا

 هدي اْهتََدْيت مْ 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 رجع َمْرِجع ك مْ 

 جمع َجِميعًا

 نبء فَي نَب ِئ ك م

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 شهد َشَهاَدة  

 بين بَْينِك مْ 

 ءذ إِذَا

 حضر َحَضرَ 

 وحد أََحَدك م  

 ْلَمْوت  موت ا

 حين ِحينَ 

 وصي اْلَوِصيَّةِ 

 ثني اثْنَانِ 

 ذو ذََوا

 عدل َعْدل  

نك مْ   مـن م ِ

 ءو أَوْ 

 ءخر َءاَخَرانِ 

 مـن ِمنْ 

 غير َغْيِرك مْ 

 ءن إِنْ 

 ءنت أَنت مْ 

 ضرب َضَرْبت مْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 صوب فَأََصابَتْك م

ِصيبَة    صوب مُّ

 موت اْلَمْوتِ 

َما  حبس تَْحبِس ونَه 

 ِمن مـن

 بعد بَْعدِ 

 صلو الصَّالَةِ 

 قسم فَي ْقِسَمانِ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ءن إِنِ 

 ريب اْرتَْبت مْ 

 ال الَ 

 شري نَْشتَِري

 ب بِهِ 

 ثمن ثََمنًا

 لو َولَوْ 

 كون َكانَ 

 ذو ذَا

 قرب ق ْربَى

 ال َوالَ 

 كتم نَْكت م  

 شهد َشَهاَدةَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّا

 ءذ إِذًا

 مـن لَِّمنَ 

 ينَ ءثم األَثِمِ 

@ @ 

 ءن فَِإنْ 

 عثر ع ثِرَ 

 على َعلَى

َما  ءن أَنَّه 

 حقق اْستََحقَّا

 ءثم إِثًْما

 ءخر فَأََخَرانِ 

 قوم يَق وَمانِ 

َما  قوم َمقَاَمه 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 حقق اْستََحقَّ 

 على َعلَْيِهم  

 ءول األَْولَيَانِ 

 قسم فَي ْقِسَمانِ 

 ءله بِاللَّهِ 

 شهد لََشَهاَدت نَا

 أََحقُّ حقق 

 مـن ِمن

 شهد َشَهاَدتِِهَما

 ما َوَما

 عدو اْعتََدْينَا

 ءن إِنَّا

 ءذ إِذًا

 مـن لَِّمنَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 
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 ذلك ذَِلكَ 

 دنو أَْدنَى

 ءن أَن

 ءتي يَأْت وا

 شهد بِالشََّهاَدةِ 

 على َعلَى

 وجه َوْجِهَها

 ءو أَوْ 

 خوف يََخاف وا

 ءن أَن

 ردد ت َردَّ 

 يمن أَْيَمان  

 عد بَْعدَ ب

 يمن أَْيَمانِِهمْ 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 سمع َواْسَمع وا

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 فسق اْلفَاِسِقينَ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 جمع يَْجَمع  

 ءله اللَّه  

س لَ   رسل الرُّ

 قول فَيَق ول  

 ماذا َماذَا

 جوب أ ِجْبت مْ 

 قول قَال وا

 ال الَ 

 ْلمَ علم عِ 

 لنا لَنَا

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 علم َعالَّم  

 غيب اْلغ ي وبِ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 ءله اللَّه  

 عيسى يَاِعيَسى

 بنو اْبنَ 

 مريم َمْريَمَ 

 ذكر اْذك رْ 

 نعم نِْعَمتِي

 على َعلَْيكَ 

 على َوَعلَى

 ولد َواِلَدتِكَ 

 ءذ إِذْ 

 ءيد أَيَّدتُّكَ 

وحِ   روح بِر 

 قدس اْلق د ِس 

 م ت َكل ِم  كل

 نوس النَّاسَ 

 في فِي

 مهد اْلَمْهدِ 

 كهل َوَكْهالً 

 ءذ َوإِذْ 

 علم َعلَّْمت كَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 حكم َواْلِحْكَمةَ 

 تور َوالتَّْوَراةَ 

 نجل َواإِلنِجيلَ 

 ءذ َوإِذْ 

 خلق تَْخل ق  

 مـن ِمنَ 

ينِ   طين الط ِ

 هيء َكَهْيئَةِ 

 طير الطَّْيرِ 

 ءذن بِِإْذنِي

 نفخ فَتَنف خ  

 في فِيَها

 كون فَتَك ون  

 طير َطْيًرا

 ءذن بِِإْذنِي

 برء َوت ْبِرئ  

 كمه األَْكَمهَ 

 برص َواألَْبَرصَ 

 ءذن بِِإْذنِي

 ءذ َوإِذْ 

 خرج ت ْخِرج  

 موت اْلَمْوتَى

 ءذن بِِإْذنِي

 ءذ َوإِذْ 

 كفف َكفَْفت  

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 عن َعنكَ 

 ءذ إِذْ 

 جيء ِجئْتَه م

 ْلبَي ِنَاتِ بين بِا

 قول فَقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمْنه مْ 

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 سحر ِسْحر  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 وحي أَْوَحْيت  

 ءلى إِلَى

 حور اْلَحَواِري ِنَ 

 ءن أَنْ 

 ءمن َءاِمن وا

 ب بِي

 رسل َوبَِرس وِلي

 قول قَال وا

 ءمن َءاَمنَّا

 َهدْ شهد َواشْ 

 ءن بِأَنَّنَا

ونَ  ْسِلم   سلم م 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 حور اْلَحَواِريُّونَ 

 عيسى يَاِعيَسى

 بنو اْبنَ 

 مريم َمْريَمَ 

 هل َهلْ 

 طوع يَْستَِطيع  

 ربب َربُّكَ 

 ءن أَن

لَ   نزل ي نَز ِ

 على َعلَْينَا

 مءد َمائَِدةً 

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 قول قَالَ 

 وقي اتَّق وا

 لَّهَ ءله ال

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 قول قَال وا

 رود ن ِريد  

 ءن أَن

 ءكل نَّأْك لَ 

 مـن ِمْنَها

 طمءن َوتَْطَمئِنَّ 

 قلب ق ل وب نَا

 علم َونَْعلَمَ 

 ءن أَن

 قد قَدْ 

 صدق َصَدْقتَنَا

 كون َونَك ونَ 

 على َعلَْيَها

 مـن ِمنَ 

 شهد الشَّاِهِدينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ِعيَسىعيسى 

 بنو اْبن  

 مريم َمْريَمَ 

مَّ   ءله اللَّه 

 ربب َربَّنَا

 نزل أَنِزلْ 

 على َعلَْينَا

 مءد َمائَِدةً 

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 كون تَك ون  

 لنا لَنَا

 عود ِعيًدا

ِلنَا  ءول ألَوَّ

 ءخر َوَءاِخِرنَا

 ءيه َوَءايَةً 
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نكَ   مـن م ِ

ْقنَا  رزق َواْرز 

 ءنت َوأَنتَ 

 خير َخْير  

اِزقِينَ ر  زق الرَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءله اللَّه  

 ءن إِن ِي

ل َها نَز ِ  نزل م 

 على َعلَْيك مْ 

 من فََمن

 كفر يَْكف رْ 

 بعد بَْعد  

 مـن ِمنك مْ 

 ءن فَِإن ِي

ب ه    عذب أ َعذ ِ

 عذب َعذَابًا

 ال الَّ 

ب ه    عذب أ َعذ ِ

 وحد أََحًدا

نَ   مـن م ِ

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 لَ قول قَا

 ءله اللَّه  

 عيسى يَاِعيَسى

 بنو اْبنَ 

 مريم َمْريَمَ 

 ءنت َءأَنتَ 

 قول ق ْلتَ 

 نوس ِللنَّاِس 

 ءخذ اتَِّخذ ونِي

يَ   ءمم َوأ م ِ

 ءله إِلََهْينِ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 قول قَالَ 

 سبح س ْبَحانَكَ 

 ما َما

 كون يَك ون  

 لي ِلي

 ءن أَنْ 

 قول أَق ولَ 

 ما َما

 ليس لَْيسَ 

 لي ِلي

 حقق بَِحق   

 ءن إِن

 كون ك نت  

 قول ق ْلت ه  

 قد فَقَدْ 

 علم َعِلْمتَه  

 علم تَْعلَم  

 ما َما

 في فِي

 نفس نَْفِسي

 ال َوالَ 

 علم أَْعلَم  

 ما َما

 في فِي

 نفس نَْفِسكَ 

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 علم َعالَّم  

 غيب اْلغ ي وبِ 

@ @ 

 ما َما

 قول ق ْلت  

مْ   له لَه 

 ءن إِالَّ 

 َما ما

 ءمر أََمْرتَنِي

 ب بِهِ 

 ءن أَنِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 ربب َرب ِي

 ربب َوَربَّك مْ 

 كون َوك نت  

 على َعلَْيِهمْ 

 شهد َشِهيًدا

ا  ما مَّ

 دوم د ْمت  

 في فِيِهمْ 

ا  لم فَلَمَّ

 وفي تََوفَّْيتَنِي

 كون ك نتَ 

 ءنت أَنتَ 

قِيبَ   رقب الرَّ

 على َعلَْيِهمْ 

 ءنت َوأَنتَ 

 َعلَىعلى 

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 شهد َشِهيد  

@ @ 

 ءن إِن

ْبه مْ   عذب ت عَذ ِ

 ءن فَِإنَّه مْ 

 عبد ِعبَاد كَ 

 ءن َوإِن

 غفر تَْغِفرْ 

مْ   له لَه 

 ءن فَِإنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءله اللَّه  

 هذا َهذَا

 يوم يَْوم  

 نفع يَنفَع  

اِدقِينَ   صدق الصَّ

 صدق ِصْدق ه مْ 

مْ   له لَه 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ءبد أَبًَدا

ِضيَ   رضي رَّ

 ءله اللَّه  

مْ   عن َعْنه 

وا  رضي َوَرض 

 عن َعْنه  

 ذلك ذَِلكَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 ءله ِللَّهِ 

ْلك    ملك م 

 السََّماَواتِ  سمو

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

 في فِيِهنَّ 

 هو َوه وَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

# # 

@ @ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 جعل َوَجعَلَ 

 ظلم الظُّل َماتِ 

 نور َوالنُّورَ 

 ثم ث مَّ 

 ينَ ءلل الَّذِ 

وا  كفر َكفَر 

 ربب بَِرب ِِهمْ 

 عدل يَْعِدل ونَ 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَك م

ن  مـن م ِ

 طين ِطين  

 ثم ث مَّ 

 قضي قََضى

 ءجل أََجالً 
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 ءجل َوأََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 عند ِعنَده  

 ثم ث مَّ 

 ءنت أَنت مْ 

ونَ   مري تَْمتَر 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءله اللَّه  

 في فِي

 َماَواتِ سمو السَّ 

 في َوفِي

 ءرض األَْرِض 

 علم يَْعلَم  

ك مْ   سرر ِسرَّ

 جهر َوَجْهَرك مْ 

 علم َويَْعلَم  

 ما َما

 كسب تَْكِسب ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 ءتي تَأْتِيِهم

نْ   مـن م ِ

 ءيه َءايَة  

نْ   مـن م ِ

 ءيه َءايَاتِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءن إِالَّ 

 كون َكان وا

 عن َعْنَها

ْعِرِضينَ   عرض م 

@ @ 

 فَقَدْ قد 

 كذب َكذَّب وا

 حقق بِاْلَحق ِ 

ا  لم لَمَّ

 جيء َجاَءه مْ 

 سوف فََسْوفَ 

 ءتي يَأْتِيِهمْ 

ا  نبء أَنبَاؤ 

 ما َما

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي يََرْوا

 كم َكمْ 

 هلك أَْهلَْكنَا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهم

ن  مـن م ِ

 قرن قَْرن  

كَّنَّاه    مْ مكن مَّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َما

 لم لَمْ 

 مكن ن َمك ِن

 لك لَّك مْ 

 رسل َوأَْرَسْلنَا

 سمو السََّماءَ 

 على َعلَْيِهم

ْدَراًرا  درر م ِ

 جعل َوَجعَْلنَا

 نهر األَْنَهارَ 

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتِِهمْ 

 هلك فَأَْهلَْكنَاه م

 ذنب بِذ ن وبِِهمْ 

 نشء َوأَنَشأْنَا

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهمْ 

 قرن قَْرنًا

 ءخر َءاَخِرينَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

ْلنَا  نزل نَزَّ

 على َعلَْيكَ 

 كتب ِكتَابًا

 في فِي

 قرطس قِْرَطاس  

 لمس فَلََمس وه  

 يدي بِأَْيِديِهمْ 

 قول لَقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 سحر ِسْحر  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ال واقول َوقَ 

 لو لَْوالَ 

 نزل أ نِزلَ 

 على َعلَْيهِ 

 ملك َملَك  

 لو َولَوْ 

 نزل أَنَزْلنَا

 ملك َملًَكا

 قضي لَّق ِضيَ 

 ءمر األَْمر  

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

ونَ   نظر ي نَظر 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 جعل َجعَْلنَاه  

 ملك َملًَكا

 جعل لََّجعَْلنَاه  

الً   رجل َرج 

 لبس َولَلَبَْسنَا

 على َعلَْيِهم

ا ما  مَّ

 لبس يَْلبِس ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدِ 

 هزء اْست ْهِزئَ 

س ل    رسل بِر 

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلكَ 

 حيق فََحاقَ 

 ءلل بِالَِّذينَ 

وا  سخر َسِخر 

 مـن ِمْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

وا  سير ِسير 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ثم ث مَّ 

وا  نظر انظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

بِينَ  َكذ ِ  كذب اْلم 

@ @ 

 قول ق ل

 من ل َِمن

ا  ما مَّ

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 قول ق ل

 ءله ل ِلَّهِ 

 كتب َكتَبَ 

 على َعلَى

 نفس نَْفِسهِ 

ْحَمةَ   رحم الرَّ

 جمع لَيَْجَمعَنَّك مْ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ال الَ 

 ريب َرْيبَ 

 في فِيهِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  خسر َخِسر 

 نفس أَنف َسه مْ 

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 له َولَه  

 ما َما

 سكن َسَكنَ 
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 في فِي

 ليل الَّْيلِ 

 نهر َوالنََّهارِ 

 هو َوه وَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 قول ق لْ 

 غير أََغْيرَ 

 ءله اللَّهِ 

 تَِّخذ  ءخذ أَ 

 ولي َوِليًّا

 فطر فَاِطرِ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 هو َوه وَ 

 طعم ي ْطِعم  

 ال َوالَ 

 طعم ي ْطعَم  

 قول ق لْ 

 ءن إِن ِي

 ءمر أ ِمْرت  

 ءن أَنْ 

 كون أَك ونَ 

لَ   ءول أَوَّ

 من َمنْ 

 سلم أَْسلَمَ 

 ال َوالَ 

 كون تَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

@ @ 

 ق لْ قول 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 ءن إِنْ 

 عصي َعَصْيت  

 ربب َرب ِي

 عذب َعذَابَ 

 يوم يَْوم  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 من مَّن

 صرف ي ْصَرفْ 

 عن َعْنه  

 يوم يَْوَمئِذ  

 قد فَقَدْ 

 رحم َرِحَمه  

 ذلك َوذَِلكَ 

 فوز اْلفَْوز  

بِين    بين اْلم 

@ @ 

 ءن َوإِن

 مسس يَْمَسْسكَ 

 ءله اللَّه  

 ر   ضرر بِض  

 ال فاَلَ 

 كشف َكاِشفَ 

 له لَه  

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ءن َوإِن

 مسس يَْمَسْسكَ 

 خير بَِخْير  

 هو فَه وَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 هو َوه وَ 

 قهر اْلقَاِهر  

 فوق فَْوقَ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 هو َوه وَ 

 حكم اْلَحِكيم  

 خبر اْلَخبِير  

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءيي أَيُّ 

 شيء َشْيء  

 كبر أَْكبَر  

 شهد َشَهاَدةً 

 قول ق لِ 

 ءله اللَّه  

 شهد َشِهيد  

 بين بَْينِي

 بين َوبَْينَك مْ 

 وحي َوأ وِحيَ 

 ءلى إِلَيَّ 

 هذا َهذَا

 قرء اْلق ْرَءان  

 نذر أل نِذَرك م

 ب بِهِ 

 من َوَمن

 بلغ بَلَغَ 

 ءن أَئِنَّك مْ 

 شهد لَتَْشَهد ونَ 

 ءن أَنَّ 

 مع َمعَ 

 هِ ءله اللَّ 

 ءله َءاِلَهةً 

 ءخر أ ْخَرى

 قول ق ل

 ال الَّ 

 شهد أَْشَهد  

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

 هو ه وَ 

 ءله إِلَه  

 وحد َواِحد  

 ءن َوإِنَّنِي

 برء بَِريء  

ا مَّ  ما م ِ

 شرك ت ْشِرك ونَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي َءاتَْينَاه م  

 كتب اْلِكتَابَ 

 عرف يَْعِرف ونَه  

 كما َكَما

 ونَ عرف يَْعِرف  

 بنو أَْبنَاَءه م  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  خسر َخِسر 

 نفس أَنف َسه مْ 

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 من َوَمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

نِ   مـن ِممَّ

 فري اْفتََرى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

 ءو أَوْ 

 كذب َكذَّبَ 

 ءيه بِأَيَاتِهِ 

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 فلح ي ْفِلح  

ونَ ظلم ا  لظَّاِلم 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

ه مْ   حشر نَْحش ر 

 جمع َجِميعًا

 ثم ث مَّ 

 قول نَق ول  

 ءلل ِللَِّذينَ 

 شرك أَْشَرك وا

 ءين أَْينَ 

ك م    شرك ش َرَكاؤ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كون ك نت مْ 

ونَ   زعم تَْزع م 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 لم لَمْ 

 كون تَك ن

 فتن فِتْنَت ه مْ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 واقول قَال  

 ءله َواللَّهِ 

 ربب َرب ِنَا

 ما َما

 كون ك نَّا

ْشِرِكينَ   شرك م 

@ @ 

 نظر انظ رْ 
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 كيف َكْيفَ 

 كذب َكذَب وا

 على َعلَى

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 ضلل َوَضلَّ 

 عن َعْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

ونَ   فري يَْفتَر 

@ @ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 سمع يَْستَِمع  

 ءلى إِلَْيكَ 

 اجعل َوَجعَْلنَ 

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 كنن أَِكنَّةً 

 ءن أَن

 فقه يَْفقَه وه  

 في َوفِي

 ءذن َءاذَانِِهمْ 

 وقر َوْقًرا

 ءن َوإِن

 رءي يََرْوا

 كل ك لَّ 

 ءيه َءايَة  

 ال الَّ 

 ءمن ي ْؤِمن وا

 ب بَِها

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 جيء َجاء وكَ 

 جدل ي َجاِدل ونَكَ 

 قول يَق ول  

 ءلل الَِّذينَ 

واكف  ر َكفَر 

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 سطر أََساِطير  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 هم َوه مْ 

 نهي يَْنَهْونَ 

 عن َعْنه  

 نءي َويَْنئَْونَ 

 عن َعْنه  

 ءن َوإِن

 هلك ي ْهِلك ونَ 

 ءن إِالَّ 

 نفس أَنف َسه مْ 

 ما َوَما

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 رءي تََرى

 ءذ إِذْ 

قِف و  اوقف و 

 على َعلَى

 نور النَّارِ 

 قول فَقَال وا

 ليت يَالَْيتَنَا

 ردد ن َردُّ 

 ال َوالَ 

بَ   كذب ن َكذ ِ

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ربب َرب ِنَا

 كون َونَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 بل بَلْ 

 بدي بََدا

 له لَه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 خفي ي ْخف ونَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 لو َولَوْ 

دُّوارد  د ر 

 عود لَعَاد وا

 لم ِلَما

 نهي ن ه وا

 عن َعْنه  

 ءن َوإِنَّه مْ 

 كذب لََكاِذب ونَ 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ءن إِنْ 

 هي ِهيَ 

 ءن إِالَّ 

 حيي َحيَات نَا

ْنيَا  دنو الدُّ

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

 بعث بَِمْبع وثِينَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 رءي تََرى

 ءذ إِذْ 

قِف وا  وقف و 

 على َعلَى

 ب َرب ِِهمْ رب

 قول قَالَ 

 ليس أَلَْيسَ 

 هذا َهذَا

 حقق بِاْلَحق ِ 

 قول قَال وا

 بلو بَلَى

 ربب َوَرب ِنَا

 قول قَالَ 

 ذوق فَذ وق وا

 عذب اْلعَذَابَ 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

ونَ   كفر تَْكف ر 

@ @ 

 قد قَدْ 

 خسر َخِسرَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 لقي بِِلقَاءِ 

 ءله اللَّهِ 

 تَّىحتى حَ 

 ءذ إِذَا

 جيء َجاَءتْه م  

 سوع السَّاَعة  

 بغت بَْغتَةً 

 قول قَال وا

 حسر يَاَحْسَرتَنَا

 على َعلَى

 ما َما

ْطنَا  فرط فَرَّ

 في فِيَها

 هم َوه مْ 

 حمل يَْحِمل ونَ 

 وزر أَْوَزاَره مْ 

 على َعلَى

 ظهر ظ ه وِرِهمْ 

 ال أاَلَ 

 سوء َساءَ 

 ما َما

ونَ   وزر يَِزر 

@ @ 

 ما َوَما

 ي اْلَحيَاة  حي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءن إِالَّ 

 لعب لَِعب  

 لهو َولَْهو  

 دور َولَلدَّار  

 ءخر األَِخَرة  

 خير َخْير  

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 وقي يَتَّق ونَ 

 ال أَفاَلَ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 قد قَدْ 

 علم نَْعلَم  

 ءن إِنَّه  

ن كَ   حزن لَيَْحز 

 ءلل الَِّذي

 قول يَق ول ونَ 

 ءن فَِإنَّه مْ 

 ال الَ 

ب ونَكَ   كذب ي َكذ ِ

 لكن َولَِكنَّ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

 ءيه بِأَيَاتِ 
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 ءله اللَّهِ 

 جحد يَْجَحد ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

بَتْ   كذب ك ذ ِ

س ل    رسل ر 

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلكَ 

وا  صبر فََصبَر 

 على َعلَى

 ما َما

ب وا  كذب ك ذ ِ

 ءذي َوأ وذ وا

 حتى َحتَّى

 ءتي أَتَاه مْ 

نَانصر نَصْ   ر 

 ال َوالَ 

لَ  بَد ِ  بدل م 

 كلم ِلَكِلَماتِ 

 ءله اللَّهِ 

 قد َولَقَدْ 

 جيء َجاَءكَ 

 مـن ِمن

 نبء نَّبَِإي

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءن َوإِن

 كون َكانَ 

 كبر َكب رَ 

 على َعلَْيكَ 

مْ  ه   عرض إِْعَراض 

 ءن فَِإنِ 

 طوع اْستََطْعتَ 

 ءن أَن

 بغي تَْبتَِغيَ 

 نفق نَفَقًا

 في فِي

 ض األَْرِض ءر

 ءو أَوْ 

 سلم س لًَّما

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

 ءتي فَتَأْتِيَه م

 ءيه بِأَيَة  

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 جمع لََجَمعَه مْ 

 على َعلَى

 هدي اْله َدى

 ال فاَلَ 

 كون تَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

 جهل اْلَجاِهِلينَ 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 جوب يَْستَِجيب  

 ءلل الَِّذينَ 

 ع يَْسَمع ونَ سم

 موت َواْلَمْوتَى

 بعث يَْبعَث ه م  

 ءله اللَّه  

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 رجع ي ْرَجع ونَ 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 لو لَْوالَ 

لَ   نزل ن ز ِ

 على َعلَْيهِ 

 ءيه َءايَة  

ن  مـن م ِ

ب ِهِ   ربب رَّ

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 قدر قَاِدر  

 على َعلَى

 ءن أَن

 لَ نزل ي نَز ِ 

 ءيه َءايَةً 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثََره مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ما َوَما

 مـن ِمن

 دبب َدابَّة  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال َوالَ 

 طير َطائِر  

 طير يَِطير  

 جنح بَِجنَاَحْيهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءمم أ َمم  

 مثل أَْمثَال ك م

ا  ما مَّ

ْطنَا  فرط فَرَّ

 في فِي

 كتب اْلِكتَابِ 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِِهمْ 

ونَ   حشر ي ْحَشر 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

م    صمم ص 

 بكم َوب ْكم  

 في فِي

 ظلم الظُّل َماتِ 

 من َمن

 شيء يََشإِ 

 ءله اللَّه  

 ضلل ي ْضِلْله  

 من َوَمن

 شيء يََشأْ 

 جعل يَْجعَْله  

 على َعلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 قول ق لْ 

 رءي أََرَءْيتَك مْ 

 ءن إِنْ 

 ءتي أَتَاك مْ 

 عذب َعذَاب  

 ءله اللَّهِ 

 ءو أَوْ 

 ءتي أَتَتْك م  

 سوع السَّاَعة  

 غير أََغْيرَ 

 ءله اللَّهِ 

 دعو تَْدع ونَ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 بل بَلْ 

 ءيي إِيَّاه  

 دعو تَْدع ونَ 

 كشف فَيَْكِشف  

 ما َما

 دعو تَْدع ونَ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 ءن إِن

 شيء َشاءَ 

 نسي َوتَنَسْونَ 

 ما َما

 شرك ت ْشِرك ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 ءلى إِلَى

 ءمم أ َمم  

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلكَ 

 ءخذ فَأََخْذنَاه م

 بءس بِاْلبَأَْساءِ 

اءِ  رَّ  ضرر َوالضَّ

مْ   لعل لَعَلَّه 

ع ونَ ضر  ع يَتََضرَّ

@ @ 

 لو فَلَْوالَ 

 ءذ إِذْ 

 جيء َجاَءه م

 بءس بَأْس نَا
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ع وا  ضرع تََضرَّ

 لكن َولَِكن

 قسو قََستْ 

 قلب ق ل وب ه مْ 

 زين َوَزيَّنَ 

م    له لَه 

 شطن الشَّْيَطان  

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 نسي نَس وا

 ما َما

وا ر   ذكر ذ ك ِ

 ب بِهِ 

 تح فَتَْحنَاف

 على َعلَْيِهمْ 

 بوب أَْبَوابَ 

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

وا  فرح فَِرح 

 ما بَِما

 ءتي أ وت وا

 ءخذ أََخْذنَاه م

 بغت بَْغتَةً 

 ءذ فَِإذَا

 هم ه م

ْبِلس ونَ   بلس مُّ

@ @ 

 قطع فَق ِطعَ 

 دبر َدابِر  

 قوم اْلقَْومِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 اْلَحْمد  حمد وَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 رءي أََرَءْيت مْ 

 ءن إِنْ 

 ءخذ أََخذَ 

 ءله اللَّه  

 سمع َسْمعَك مْ 

 بصر َوأَْبَصاَرك مْ 

 ختم َوَختَمَ 

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِك م

نْ   من مَّ

 ءله إِلَه  

 غير َغْير  

 ءله اللَّهِ 

 ءتي يَأْتِيك م

 ب بِهِ 

 ظ رْ نظر ان

 كيف َكْيفَ 

ف    صرف ن َصر ِ

 ءيه األَيَاتِ 

 ثم ث مَّ 

 هم ه مْ 

 صدف يَْصِدف ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 رءي أََرَءْيتَك مْ 

 ءن إِنْ 

 ءتي أَتَاك مْ 

 عذب َعذَاب  

 ءله اللَّهِ 

 بغت بَْغتَةً 

 ءو أَوْ 

 جهر َجْهَرةً 

 هل َهلْ 

 هلك ي ْهلَك  

 ءن إِالَّ 

 قوم اْلقَْوم  

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 ما َوَما

 رسل ن ْرِسل  

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

 ءن إِالَّ 

ِرينَ  بَش ِ  بشر م 

نِذِرينَ   نذر َوم 

 من فََمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 صلح َوأَْصلَحَ 

 ال فاَلَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 مسس يََمسُّه م  

 عذب اْلعَذَاب  

 ما بَِما

 كون َكان وا

 فسق يَْفس ق ونَ 

@ @ 

 قول ق ل

 ال الَّ 

 قول أَق ول  

 لك لَك مْ 

 عند ِعنِدي

 خزن َخَزائِن  

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 علم أَْعلَم  

 غيب اْلغَْيبَ 

 ال َوالَ 

 قول أَق ول  

 لك لَك مْ 

 ءن إِن ِي

 ملك َملَك  

 ءن إِنْ 

َّبِع    تبع أَت

 ءن إِالَّ 

 اما مَ 

 وحي ي وَحى

 ءلى إِلَيَّ 

 قول ق لْ 

 هل َهلْ 

 سوي يَْستَِوي

 عمي األَْعَمى

 بصر َواْلبَِصير  

 ال أَفاَلَ 

ونَ   فكر تَتَفَكَّر 

@ @ 

 نذر َوأَنِذرْ 

 ب بِهِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 خوف يََخاف ونَ 

 ءن أَن

وا  حشر ي ْحَشر 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِِهمْ 

 ليس لَْيسَ 

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 هِ دون د ونِ 

 ولي َوِلي  

 ال َوالَ 

 شفع َشِفيع  

مْ   لعل لَّعَلَّه 

 وقي يَتَّق ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

دِ   طرد تَْطر 

 ءلل الَِّذينَ 

 دعو يَْدع ونَ 

 ربب َربَّه م

 غدو بِاْلغََداةِ 

 ِ  عشو َواْلعَِشي 

 رود ي ِريد ونَ 

 وجه َوْجَهه  

 ما َما

 على َعلَْيكَ 

 مـن ِمنْ 

 حسب ِحَسابِِهم

ن  مـن م ِ

 ْيء  شيء شَ 

 ما َوَما

 مـن ِمنْ 

 حسب ِحَسابِكَ 

 على َعلَْيِهم
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ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

َده مْ   طرد فَتَْطر 

 كون فَتَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 فتن فَتَنَّا

 بعض بَْعَضه م

 بعض بِبَْعض  

 قول ل ِيَق ول وا

الَءِ   ءلي أََهؤ 

 منن َمنَّ 

 ءله اللَّه  

 معلى َعلَْيهِ 

ن  مـن م ِ

 بين بَْينِنَا

 ليس أَلَْيسَ 

 ءله اللَّه  

 علم بِأَْعلَمَ 

 شكر بِالشَّاِكِرينَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 جيء َجاَءكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 قول فَق لْ 

 سلم َسالَم  

 على َعلَْيك مْ 

 كتب َكتَبَ 

 ربب َربُّك مْ 

 على َعلَى

 نفس نَْفِسهِ 

حْ   َمةَ رحم الرَّ

 ءن أَنَّه  

 من َمنْ 

 عمل َعِملَ 

 مـن ِمنك مْ 

 سوء س وًءا

 جهل بَِجَهالَة  

 ثم ث مَّ 

 توب تَابَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

 صلح َوأَْصلَحَ 

 ءن فَأَنَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

ل    فصل ن فَص ِ

 ءيه األَيَاتِ 

 بين َوِلتَْستَبِينَ 

 سبل َسبِيل  

 ْجِرِمينَ جرم اْلم  

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِن ِي

 نهي ن ِهيت  

 ءن أَنْ 

 عبد أَْعب دَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 دعو تَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 قول ق ل

 ال الَّ 

َّبِع    تبع أَت

 هوي أَْهَواَءك مْ 

 قد قَدْ 

 ضلل َضلَْلت  

 ءذ إِذًا

 ما َوَما

 ءنا أَنَا

 مـن ِمنَ 

ْهتَِدينَ   هدي اْلم 

@ @ 

 ق لْ  قول

 ءن إِن ِي

 على َعلَى

 بين بَي ِنَة  

ن  مـن م ِ

ب ِي  ربب رَّ

 كذب َوَكذَّْبت م

 ب بِهِ 

 ما َما

 عند ِعنِدي

 ما َما

 عجل تَْستَْعِجل ونَ 

 ب بِهِ 

 ءن إِنِ 

ْكم    حكم اْلح 

 ءن إِالَّ 

 ءله ِللَّهِ 

 قصص يَق صُّ 

 حقق اْلَحقَّ 

 هو َوه وَ 

 خير َخْير  

 فصل اْلفَاِصِلينَ 

@ @ 

 قول ق ل

 لو لَّوْ 

 ءن أَنَّ 

 عند ِعنِدي

 ما َما

 عجل تَْستَْعِجل ونَ 

 ب بِهِ 

 قضي لَق ِضيَ 

 ءمر األَْمر  

 بين بَْينِي

 بين َوبَْينَك مْ 

 ءله َواللَّه  

 علم أَْعلَم  

 ظلم بِالظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 عند َوِعنَده  

 فتح َمفَاتِح  

 غيب اْلغَْيبِ 

 ال الَ 

َها  علم يَْعلَم 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 َويَْعلَم   علم

 ما َما

 في فِي

 برر اْلبَر ِ 

 بحر َواْلبَْحرِ 

 ما َوَما

 سقط تَْسق ط  

 مـن ِمن

 ورق َوَرقَة  

 ءن إِالَّ 

َها  علم يَْعلَم 

 ال َوالَ 

 حبب َحبَّة  

 في فِي

 ظلم ظ ل َماتِ 

 ءرض األَْرِض 

 ال َوالَ 

 رطب َرْطب  

 ال َوالَ 

 يبس يَابِس  

 ءن إِالَّ 

 في فِي

 كتب ِكتَاب  

 بِين  بين مُّ 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 وفي يَتََوفَّاك م

 ليل بِالَّْيلِ 

 علم َويَْعلَم  

 ما َما

 جرح َجَرْحت م

 نهر بِالنََّهارِ 

 ثم ث مَّ 

 بعث يَْبعَث ك مْ 

 في فِيهِ 

 قضي ِلي ْقَضى

 ءجل أََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 رجع َمْرِجع ك مْ 

 ثم ث مَّ 

 نبء ي نَب ِئ ك م

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 
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@ @ 

 هو َوه وَ 

 قهر اْلقَاِهر  

 فوق فَْوقَ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 رسل َوي ْرِسل  

 على َعلَْيك مْ 

 حفظ َحفََظةً 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 جيء َجاءَ 

 وحد أََحَدك م  

 موت اْلَمْوت  

 وفي تََوفَّتْه  

س ل نَا  رسل ر 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ط ونَ   فرط ي فَر ِ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

دُّوا  ردد ر 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 ولي َمْوالَه م  

 حقق اْلَحق ِ 

 ال أاَلَ 

 له لَه  

ْكم    حكم اْلح 

 هو َوه وَ 

 سرع أَْسَرع  

 حسب اْلَحاِسبِينَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 من َمن

يك م  نجو ي نَج ِ

ن  مـن م ِ

 ظلم ظ ل َماتِ 

 برر اْلبَر ِ 

 بحر َواْلبَْحرِ 

 دعو تَْدع ونَه  

ًعاضر  ع تََضرُّ

ْفيَةً   خفي َوخ 

 ءن لَّئِنْ 

 نجو أَنَجانَا

 مـن ِمنْ 

 هذا َهِذهِ 

 كون لَنَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

 شكر الشَّاِكِرينَ 

@ @ 

 قول ق لِ 

 ءله اللَّه  

يك م  نجو ي نَج ِ

ْنَها  مـن م ِ

 مـن َوِمن

 كل ك ل ِ 

 كرب َكْرب  

 ثم ث مَّ 

 ءنت أَنت مْ 

 شرك ت ْشِرك ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 وَ هو ه  

 قدر اْلقَاِدر  

 على َعلَى

 ءن أَن

 بعث يَْبعَثَ 

 على َعلَْيك مْ 

 عذب َعذَابًا

ن  مـن م ِ

 فوق فَْوقِك مْ 

 ءو أَوْ 

 مـن ِمن

 تحت تَْحتِ 

ِلك مْ   رجل أَْرج 

 ءو أَوْ 

 لبس يَْلبَِسك مْ 

 شيع ِشيَعًا

 ذوق َوي ِذيقَ 

 بعض بَْعَضك م

 بءس بَأْسَ 

 بعض بَْعض  

 نظر انظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

ف   صرف  ن َصر ِ

 ءيه األَيَاتِ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

 فقه يَْفقَه ونَ 

@ @ 

 كذب َوَكذَّبَ 

 ب بِهِ 

كَ   قوم قَْوم 

 هو َوه وَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 قول ق ل

 ليس لَّْست  

 على َعلَْيك م

 وكل بَِوِكيل  

@ @ 

 كل ل ِك ل ِ 

 نبء نَبَإ  

ْستَقَر    قرر مُّ

 سوف َوَسْوفَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 ي َرأَْيتَ رء

 ءلل الَِّذينَ 

وض ونَ   خوض يَخ 

 في فِي

 ءيه َءايَاتِنَا

 عرض فَأَْعِرضْ 

مْ   عن َعْنه 

 حتى َحتَّى

وا وض   خوض يَخ 

 في فِي

 حدث َحِديث  

 غير َغْيِرهِ 

ا  ءم َوإِمَّ

 نسي ي نِسيَنَّكَ 

 شطن الشَّْيَطان  

 ال فاَلَ 

 قعد تَْقع دْ 

 بعد بَْعدَ 

ْكَرى  ذكر الذ ِ

 مع َمعَ 

 قَْومِ قوم الْ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ما َوَما

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 وقي يَتَّق ونَ 

 مـن ِمنْ 

 حسب ِحَسابِِهم

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

 لكن َولَِكن

 ذكر ِذْكَرى

مْ   لعل لَعَلَّه 

 وقي يَتَّق ونَ 

@ @ 

 وذر َوذَرِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 دين ِدينَه مْ 

 لعب لَِعبًا

 ًوالهو َولَهْ 

تْه م    غرر َوَغرَّ

 حيي اْلَحيَاة  

ْنيَا  دنو الدُّ

رْ   ذكر َوذَك ِ

 ب بِهِ 

 ءن أَن

 بسل ت ْبَسلَ 

 نفس نَْفس  

 ما بَِما

 كسب َكَسبَتْ 

 ليس لَْيسَ 

 له لََها

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ولي َوِلي  

 ال َوالَ 

 شفع َشِفيع  

 ءن َوإِن

 عدل تَْعِدلْ 

 كل ك لَّ 

 عدل َعْدل  

 ال الَّ 

 ءخذ ي ْؤَخذْ 
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 مـن ِمْنَها

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 بسل أ ْبِسل وا

 ما بَِما

 كسب َكَسب وا

مْ   له لَه 

 شرب َشَراب  

نْ   مـن م ِ

 حمم َحِميم  

 عذب َوَعذَاب  

 ءلم أَِليم  

 ما بَِما

 كون َكان وا

ونَ   كفر يَْكف ر 

@ @ 

 قول ق لْ 

 دعو أَنَْدع وا

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

 نفع يَنفَع نَا

 ال َوالَ 

نَا رُّ  ضرر يَض 

 ردد َون َردُّ 

 على َعلَى

 عقب أَْعقَابِنَا

 بعد بَْعدَ 

 ءذ إِذْ 

 هدي َهَدانَا

 ءله اللَّه  

 ءلل َكالَِّذي

 هوي اْستَْهَوتْه  

 شطن الشَّيَاِطين  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 حير َحْيَرانَ 

 له لَه  

 صحب أَْصَحاب  

 ونَه  دعو يَْدع  

 ءلى إِلَى

 هدي اْله َدى

 ءتي ائْتِنَا

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 هدي ه َدى

 ءله اللَّهِ 

 هو ه وَ 

 هدي اْله َدى

 ءمر َوأ ِمْرنَا

 سلم ِلن ْسِلمَ 

 ربب ِلَرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءن َوأَنْ 

وا  قوم أَقِيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 وقي َواتَّق وه  

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 ءلى إِلَْيهِ 

ونَ   حشر ت ْحَشر 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 يوم َويَْومَ 

 قول يَق ول  

 كون ك ن

 كون فَيَك ون  

 قول قَْول ه  

 حقق اْلَحقُّ 

 له َولَه  

ْلك    ملك اْلم 

 يوم يَْومَ 

 نفخ ي نفَخ  

 في فِي

 صور الصُّورِ 

 علم َعاِلم  

 يب اْلغَْيبِ غ

 شهد َوالشََّهاَدةِ 

 هو َوه وَ 

 حكم اْلَحِكيم  

 خبر اْلَخبِير  

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 

 إبراهيم إِْبَراِهيم  

 ءبو ألَبِيهِ 

 ءزر َءاَزرَ 

َِّخذ    ءخذ أَتَت

 صنم أَْصنَاًما

 ءله َءاِلَهةً 

 ءن إِن ِي

 رءي أََراكَ 

 قوم َوقَْوَمكَ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 رءي ن ِري

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 ملك َملَك وتَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 كون َوِليَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

وقِنِينَ   يقن اْلم 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جنن َجنَّ 

 على َعلَْيهِ 

 ليل الَّْيل  

 رءي َرَءا

 كوكب َكْوَكبًا

 قول قَالَ 

 هذا َهذَا

 ربب َرب ِي

 الم فَلَمَّ 

 ءفل أَفَلَ 

 قول قَالَ 

 ال الَ 

 حبب أ ِحبُّ 

 ءفل األَفِِلينَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرَءا

 قمر اْلقََمرَ 

 بزغ بَاِزًغا

 قول قَالَ 

 هذا َهذَا

 ربب َرب ِي

ا  لم فَلَمَّ

 ءفل أَفَلَ 

 قول قَالَ 

 ءن لَئِن

 لم لَّمْ 

 هدي يَْهِدنِي

 ربب َرب ِي

 كون ألَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

 مِ قوم اْلقَوْ 

ال ِينَ   ضلل الضَّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرَءا

 شمس الشَّْمسَ 

 بزغ بَاِزَغةً 

 قول قَالَ 

 هذا َهذَا

 ربب َرب ِي

 هذا َهذَا

 كبر أَْكبَر  

ا  لم فَلَمَّ

 ءفل أَفَلَتْ 

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 ءن إِن ِي

 برء بَِريء  

ا مَّ  ما م ِ

 شرك ت ْشِرك ونَ 

@ @ 

 ءن إِن ِي

ْهت    وجه َوجَّ

 ه َوْجِهيَ وج

 ءلل ِللَِّذي
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 فطر فََطرَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 حنف َحنِيفًا

 ما َوَما

 ءنا أَنَا

 مـن ِمنَ 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

@ @ 

ه    حجج َوَحاجَّ

ه    قوم قَْوم 

 قول قَالَ 

ون ِي  حجج أَت َحاجُّ

 في فِي

 ءله اللَّهِ 

 قد َوقَدْ 

 هدي َهَدانِ 

 ال َوالَ 

 خوف أََخاف  

 اما مَ 

 شرك ت ْشِرك ونَ 

 ب بِهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 شيء يََشاءَ 

 ربب َرب ِي

 شيء َشْيئًا

 وسع َوِسعَ 

 ربب َرب ِي

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 علم ِعْلًما

 ال أَفاَلَ 

ونَ   ذكر تَتَذَكَّر 

@ @ 

 كيف َوَكْيفَ 

 خوف أََخاف  

 ما َما

 شرك أَْشَرْكت مْ 

 ال َوالَ 

 خوف تََخاف ونَ 

 ءن أَنَّك مْ 

 أَْشَرْكت مشرك 

 ءله بِاللَّهِ 

 ما َما

 لم لَمْ 

لْ   نزل ي نَز ِ

 ب بِهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 سلط س ْلَطانًا

 ءيي فَأَيُّ 

 فرق اْلفَِريقَْينِ 

 حقق أََحقُّ 

 ءمن بِاألَْمنِ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 لم َولَمْ 

 لبس يَْلبِس وا

 مءمن إِيَمانَه  

 ظلم بِظ ْلم  

 ءلي أ ولَئِكَ 

م    له لَه 

 ءمن األَْمن  

 هم َوه م

ْهتَد ونَ   هدي مُّ

@ @ 

 تلك َوتِْلكَ 

ت نَا جَّ  حجج ح 

 ءتي َءاتَْينَاَها

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 على َعلَى

 قوم قَْوِمهِ 

 رفع نَْرفَع  

 درج َدَرَجات  

 من مَّن

 شيء نََّشاء  

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 حكم َحِكيم  

 َعِليم   علم

@ @ 

 وهب َوَوَهْبنَا

 له لَه  

 إسحاق إِْسَحاقَ 

 يعقوب َويَْعق وبَ 

 كل ك الًّ 

 هدي َهَدْينَا

 نوح َون وًحا

 هدي َهَدْينَا

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 مـن َوِمن

يَّتِهِ   ذرر ذ ر ِ

دَ   داود َداو 

 سليمان َوس لَْيَمانَ 

 ءيوب َوأَيُّوبَ 

 يوسف َوي وس فَ 

وَسى  موسى َوم 

ونَ هارون َوهَ   ار 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 زكريا َوَزَكِريَّا

 حيي َويَْحيَى

 عيسى َوِعيَسى

 إلياس َوإِْليَاسَ 

 كل ك ل  

نَ   مـن م ِ

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 إسماعيل َوإِْسَماِعيلَ 

 يسع َواْليََسعَ 

 يونس َوي ون سَ 

 لوط َول وًطا

 كل َوك الًّ 

ْلنَ   افضل فَضَّ

 على َعلَى

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 ءبو َءابَائِِهمْ 

يَّاتِِهمْ   ذرر َوذ ر ِ

 ءخو َوإِْخَوانِِهمْ 

 جبي َواْجتَبَْينَاه مْ 

 هدي َوَهَدْينَاه مْ 

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 هدي ه َدى

 ءله اللَّهِ 

 هدي يَْهِدي

 ب بِهِ 

 من َمن

 اء  شيء يَشَ 

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 لو َولَوْ 

 شرك أَْشَرك وا

 حبط لََحبِطَ 

 عن َعْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي َءاتَْينَاه م  

 كتب اْلِكتَابَ 

ْكمَ   حكم َواْلح 

ةَ   نبء َوالنُّب وَّ

 ءن فَِإن

 كفر يَْكف رْ 

 ب بَِها

الَءِ   ءلي َهؤ 

 قد فَقَدْ 

 وكل َوكَّْلنَا

 ب بَِها

 قوم قَْوًما

 ليس لَّْيس وا

 ب بَِها

 كفر بَِكافِِرينَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 هدي َهَدى
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 ءله اللَّه  

َداه م    هدي فَبِه 

 قدو اْقتَِدهْ 

 قول ق ل

 ال الَّ 

 سءل أَْسئَل ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 ءجر أَْجًرا

 ءن إِنْ 

 هو ه وَ 

 ءن إِالَّ 

 ذكر ِذْكَرى

 علم ِلْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ما َوَما

وا  قدر قََدر 

 ءله اللَّهَ 

 حقق َحقَّ 

 قدر قَْدِرهِ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَال وا

 ما َما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 بشر بََشر  

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

 قول ق لْ 

 من َمنْ 

 نزل أَنَزلَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 ءلل الَِّذي

 جيء َجاءَ 

 ب بِهِ 

وَسى  موسى م 

 نور ن وًرا

 هدي َوه ًدى

 ءنس ل ِلنَّاِس 

 جعل تَْجعَل ونَه  

 قرطس قََراِطيسَ 

 بدي ت ْبد ونََها

 خفي َوت ْخف ونَ 

 كثر َكثِيًرا

 علم َوع ل ِْمت م

ا  ما مَّ

 لم لَمْ 

وا  علم تَْعلَم 

 ءنت أَنت مْ 

 ال َوالَ 

ك مْ   ءبو َءابَاؤ 

 قول ق لِ 

 ءله اللَّه  

 ثم ث مَّ 

 مْ وذر ذَْره  

 في فِي

 خوض َخْوِضِهمْ 

 لعب يَْلعَب ونَ 

@ @ 

 هذا َوَهذَا

 كتب ِكتَاب  

 نزل أَنَزْلنَاه  

بَاَرك    برك م 

ق   َصد ِ  صدق مُّ

 ءلل الَِّذي

 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيهِ 

 نذر َوِلت نِذرَ 

 ءمم أ مَّ 

 قري اْلق َرى

 من َوَمنْ 

 حول َحْولََها

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ِخَرةِ ءخر بِاألَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ب بِهِ 

 هم َوه مْ 

 على َعلَى

 صلو َصالَتِِهمْ 

 حفظ ي َحافِظ ونَ 

@ @ 

 من َوَمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

نِ   مـن ِممَّ

 فري اْفتََرى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

 ءو أَوْ 

 قول قَالَ 

 وحي أ وِحيَ 

 ءلى إِلَيَّ 

 لم َولَمْ 

 وحي ي وحَ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 شيء َشْيء  

 من َوَمن

 قول قَالَ 

 نزل َسأ نِزل  

 مثل ِمثْلَ 

 ما َما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 لو َولَوْ 

 رءي تََرى

 ءذ إِذِ 

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

 في فِي

 غمر َغَمَراتِ 

 موت اْلَمْوتِ 

 ملك َواْلَمالَئَِكة  

 بسط بَاِسط وا

 يدي أَْيِديِهمْ 

وا  خرج أَْخِرج 

 نفس أَنف َسك م  

 يوم اْليَْومَ 

 ت ْجَزْونَ جزي 

 عذب َعذَابَ 

 هون اْله ونِ 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 قول تَق ول ونَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 غير َغْيرَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 كون َوك نت مْ 

 عن َعنْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

ونَ   كبر تَْستَْكبِر 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

ونَا  جيء ِجئْت م 

 فرد ف َراَدى

 كما َكَما

 خلق َخلَْقنَاك مْ 

 لَ ءول أَوَّ 

ة    مرر َمرَّ

 ترك َوتََرْكت م

ا  ما مَّ

ْلنَاك مْ   خول َخوَّ

 وري َوَراءَ 

 ظهر ظ ه وِرك مْ 

 ما َوَما

 رءي نََرى

 مع َمعَك مْ 

 شفع ش فَعَاَءك م  

 ءلل الَِّذينَ 

 زعم َزَعْمت مْ 

مْ   ءن أَنَّه 

 في فِيك مْ 

ا  شرك ش َرَكاؤ 

 قد لَقَد

 قطع تَّقَطَّعَ 

 بين بَْينَك مْ 

 ضلل َوَضلَّ 

 عن َعنك م

ا  ما مَّ

 كون ك نت مْ 

ونَ   زعم تَْزع م 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 فلق فَاِلق  

 حبب اْلَحب ِ 

 نوي َوالنََّوى

 خرج ي ْخِرج  

 حيي اْلَحيَّ 

 مـن ِمنَ 

 موت اْلَمي ِتِ 

ْخِرج    خرج َوم 
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 موت اْلَمي ِتِ 

 مـن ِمنَ 

 ِ  حيي اْلَحي 

 ذلك ذَِلك م  

 ءله اللَّه  

 ءنى فَأَنَّى

 ْؤفَك ونَ ءفك ت  

@ @ 

 فلق فَاِلق  

 صبح اإِلْصبَاحِ 

 جعل َوَجعَلَ 

 ليل الَّْيلَ 

 سكن َسَكنًا

 شمس َوالشَّْمسَ 

 قمر َواْلقََمرَ 

ْسبَانًا  حسب ح 

 ذلك ذَِلكَ 

 قدر تَْقِدير  

 عزز اْلعَِزيزِ 

 علم اْلَعِليمِ 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م  

ومَ   نجم النُّج 

 د واهدي ِلتَْهتَ 

 ب بَِها

 في فِي

 ظلم ظ ل َماتِ 

 برر اْلبَر ِ 

 بحر َواْلبَْحرِ 

 قد قَدْ 

ْلنَا  فصل فَصَّ

 ءيه األَيَاتِ 

 قوم ِلقَْوم  

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 نشء أَنَشأَك م

ن  مـن م ِ

 نفس نَّْفس  

 وحد َواِحَدة  

ْستَقَر    قرر فَم 

ْستَْوَدع    ودع َوم 

 قد قَدْ 

ْلنَافصل فَ   صَّ

 ءيه األَيَاتِ 

 قوم ِلقَْوم  

 فقه يَْفقَه ونَ 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 نزل أَنَزلَ 

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 خرج فَأَْخَرْجنَا

 ب بِهِ 

 نبت نَبَاتَ 

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 خرج فَأَْخَرْجنَا

 مـن ِمْنه  

 خضر َخِضًرا

 خرج نُّْخِرج  

 مـن ِمْنه  

 احبب َحبًّ 

تََراِكبًا  ركب مُّ

 مـن َوِمنَ 

 نخل النَّْخلِ 

 مـن ِمن

 طلع َطْلِعَها

 قنو قِْنَوان  

 دنو َدانِيَة  

 جنن َوَجنَّات  

نْ   مـن م ِ

 عنب أَْعنَاب  

ْيت ونَ   زيت َوالزَّ

انَ  مَّ  رمن َوالرُّ

ْشتَبًِها  شبه م 

 غير َوَغْيرَ 

تََشابِه    شبه م 

وا  نظر انظ ر 

 ءلى إِلَى

 ثمر ثََمِرهِ 

 إِذَاءذ 

 ثمر أَثَْمرَ 

 ينع َويَْنِعهِ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلك مْ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 جعل َوَجعَل وا

 ءله ِللَّهِ 

 شرك ش َرَكاءَ 

 جنن اْلِجنَّ 

مْ   خلق َوَخلَقَه 

 خرق َوَخَرق وا

 له لَه  

 بنو بَنِينَ 

 بنو َوبَنَات  

 غير بِغَْيرِ 

 علم ِعْلم  

 ح س ْبَحانَه  سب

 علو َوتَعَالَى

ا  عن َعمَّ

 وصف يَِصف ونَ 

@ @ 

 بدع بَِديع  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءن أَنَّى

 كون يَك ون  

 له لَه  

 ولد َولَد  

 لم َولَمْ 

 كون تَك ن

 له لَّه  

 صحب َصاِحبَة  

 خلق َوَخلَقَ 

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 هو َوه وَ 

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 ِليم  علم عَ 

@ @ 

 ذلك ذَِلك م  

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّك مْ 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 خلق َخاِلق  

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 عبد فَاْعب د وه  

 هو َوه وَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 وكل َوِكيل  

@ @ 

 ال الَّ 

 درك ت ْدِرك ه  

 بصر األَْبَصار  

 هو َوه وَ 

 درك ي ْدِرك  

 األَْبَصارَ  بصر

 هو َوه وَ 

 لطف اللَِّطيف  

 خبر اْلَخبِير  

@ @ 

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءك م

 بصر بََصائِر  

 مـن ِمن

ب ِك مْ   ربب رَّ

 من فََمنْ 

 بصر أَْبَصرَ 

 نفس فَِلنَْفِسهِ 

 من َوَمنْ 

 عمي َعِميَ 

 على فَعَلَْيَها

 ما َوَما

 ءنا أَنَا
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 على َعلَْيك م

 حفظ بَِحِفيظ  

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

ف    صرف ن َصر ِ

 ءيه األَيَاتِ 

 قول َوِليَق ول وا

 درس َدَرْستَ 

 بين َوِلن بَي ِنَه  

 قوم ِلقَْوم  

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 تبع اتَّبِعْ 

 ما َما

 وحي أ وِحيَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 عرض َوأَْعِرضْ 

 عن َعنِ 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ما َما

 شرك أَْشَرك وا

 ما َوَما

 جعل َجعَْلنَاكَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 حفظ َحِفيًظا

 ما َوَما

 ءنت أَنتَ 

 على َعلَْيِهم

 وكل بَِوِكيل  

@ @ 

 ال َوالَ 

 سبب تَس بُّوا

 ءلل الَِّذينَ 

 دعو يَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 واسبب فَيَس بُّ 

 ءله اللَّهَ 

 عدو َعْدًوا

 غير بِغَْيرِ 

 علم ِعْلم  

 ذلك َكذَِلكَ 

 زين َزيَّنَّا

 كل ِلك ل ِ 

ة    ءمم أ مَّ

 عمل َعَملَه مْ 

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِِهم

ْرِجع ه مْ   رجع مَّ

 نبء فَي نَب ِئ ه م

 ما بَِما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

وا  قسم َوأَْقَسم 

 هِ ءله بِاللَّ 

 جهد َجْهدَ 

 يمن أَْيَمانِِهمْ 

 ءن لَئِن

 جيء َجاَءتْه مْ 

 ءيه َءايَة  

 ءمن لَّي ْؤِمن نَّ 

 ب بَِها

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

 ءيه األَيَات  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

ك مْ   شعر ي ْشِعر 

 ءن أَنََّها

 ءذ إِذَا

 جيء َجاَءتْ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 قلب َون قَل ِب  

 ءد أَْفئَِدتَه مْ ف

 بصر َوأَْبَصاَره مْ 

 كما َكَما

 لم لَمْ 

 ءمن ي ْؤِمن وا

 ب بِهِ 

لَ   ءول أَوَّ

ة    مرر َمرَّ

ه مْ   وذر َونَذَر 

 في فِي

 طغو ط ْغيَانِِهمْ 

 عمه يَْعَمه ونَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 ءن أَنَّنَا

ْلنَا  نزل نَزَّ

 ءلى إِلَْيِهم  

 ملك اْلَمالَئَِكةَ 

م    كلم َوَكلََّمه 

 اْلَمْوتَى موت

 حشر َوَحَشْرنَا

 على َعلَْيِهمْ 

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 قبل ق ب الً 

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 ءمن ِلي ْؤِمن وا

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 شيء يََشاءَ 

 ءله اللَّه  

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثََره مْ 

 جهل يَْجَهل ونَ 

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 جعل َجعَْلنَا

 كل ِلك ل ِ 

 نبء نَبِي   

ا  عدو َعد وًّ

 شطن َشيَاِطينَ 

 ءنس اإِلنِس 

 جنن َواْلِجن ِ 

 وحي ي وِحي

ه مْ   بعض بَْعض 

 ءلى إِلَى

 بعض بَْعض  

فَ  ْخر   زخرف ز 

 قول اْلقَْولِ 

وًرا  غرر غ ر 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ربب َربُّكَ 

 ما َما

 فعل فَعَل وه  

 وذر فَذَْره مْ 

 ما َوَما

ونَ   فري يَْفتَر 

@ @ 

 صغو َوِلتَْصغَى

 ءلى إِلَْيهِ 

 فءد أَْفئَِدة  

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 رضي َوِليَْرَضْوه  

 قرف َوِليَْقتَِرف وا

 ما َما

 هم ه م

ْقتَِرف ونَ   قرف مُّ

@ @ 

 غير أَفَغَْيرَ 

 ءله اللَّهِ 

 بغي أَْبتَِغي

 حكم َحَكًما

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 نزل أَنَزلَ 

 ك م  ءلى إِلَيْ 

 كتب اْلِكتَابَ 

فَصَّالً   فصل م 
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 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءتي َءاتَْينَاه م  

 كتب اْلِكتَابَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 ءن أَنَّه  

ل   نَزَّ  نزل م 

ن  مـن م ِ

ب ِكَ   ربب رَّ

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ال فاَلَ 

 كون تَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

ْمتَِرينَ   مري اْلم 

@ @ 

تْ   تمم َوتَمَّ

 كلم َكِلَمت  

 ربب َرب ِكَ 

 صدق ِصْدقًا

 عدل َوَعْدالً 

 ال الَّ 

لَ  بَد ِ  بدل م 

 كلم ِلَكِلَماتِهِ 

 هو َوه وَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 ءن َوإِن

 طوع ت ِطعْ 

 كثر أَْكثَرَ 

 من َمن

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ضلل ي ِضلُّوكَ 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِن

َّبِع ونَ   تبع يَت

 ءن إِالَّ 

 الظَّنَّ ظنن 

 ءن َوإِنْ 

 هم ه مْ 

 ءن إِالَّ 

ص ونَ   خرص يَْخر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو ه وَ 

 علم أَْعلَم  

 من َمن

 ضلل يَِضلُّ 

 عن َعن

 سبل َسبِيِلهِ 

 هو َوه وَ 

 علم أَْعلَم  

ْهتَِدينَ   هدي بِاْلم 

@ @ 

 ءكل فَك ل وا

ا  ما ِممَّ

 ذكر ذ ِكرَ 

 سمى اْسم  

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيهِ 

 ءن إِن

 كون ك نت م

 ءيه بِأَيَاتِهِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن م 

@ @ 

 ما َوَما

 لك لَك مْ 

 ءن أاَلَّ 

 ءكل تَأْك ل وا

ا  ما ِممَّ

 ذكر ذ ِكرَ 

 سمى اْسم  

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيهِ 

 قد َوقَدْ 

لَ   فصل فَصَّ

 لك لَك م

ا  ما مَّ

مَ   حرم َحرَّ

 على َعلَْيك مْ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 ضرر اْضط ِرْرت مْ 

 لى إِلَْيهِ ء

 ءن َوإِنَّ 

 كثر َكثِيًرا

 ضلل لَّي ِضلُّونَ 

 هوي بِأَْهَوائِِهم

 غير بِغَْيرِ 

 علم ِعْلم  

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو ه وَ 

 علم أَْعلَم  

ْعتَِدينَ   عدو بِاْلم 

@ @ 

وا  وذر َوذَر 

 ظهر َظاِهرَ 

 ءثم اإِلثْمِ 

 بطن َوبَاِطنَه  

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كسب يَْكِسب ونَ 

 ءثم اإِلثْمَ 

 جزي َسي ْجَزْونَ 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 قرف يَْقتَِرف ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 ءكل تَأْك ل وا

ا  ما ِممَّ

 لم لَمْ 

 ذكر ي ْذَكرِ 

 سمى اْسم  

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيهِ 

 ءن َوإِنَّه  

 فسق لَِفْسق  

 ءن َوإِنَّ 

 شطن الشَّيَاِطينَ 

ونَ   وحي لَي وح 

 ءلى إِلَى

 ائِِهمْ ولي أَْوِليَ 

 جدل ِلي َجاِدل وك مْ 

 ءن َوإِنْ 

وه مْ   طوع أََطْعت م 

 ءن إِنَّك مْ 

ْشِرك ونَ   شرك لَم 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 من َمن

 كون َكانَ 

 موت َمْيتًا

 حيي فَأَْحيَْينَاه  

 جعل َوَجعَْلنَا

 له لَه  

 نور ن وًرا

 مشي يَْمِشي

 ب بِهِ 

 في فِي

 نوس النَّاِس 

 من َكَمن

ثَل ه    مثل مَّ

 في فِي

 لم الظُّل َماتِ ظ

 ليس لَْيسَ 

 خرج بَِخاِرج  

ْنَها  مـن م ِ

 ذلك َكذَِلكَ 

ي ِنَ   زين ز 

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 جعل َجعَْلنَا

 في فِي

 كل ك ل ِ 

 قري قَْريَة  

 كبر أََكابِرَ 

ْجِرِميَها  جرم م 

وا  مكر ِليَْمك ر 

 في فِيَها

 َوَماما 

ونَ   مكر يَْمك ر 

 ءن إِالَّ 

 نفس بِأَنف ِسِهمْ 
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 ما َوَما

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 جيء َجاَءتْه مْ 

 ءيه َءايَة  

 قول قَال وا

 لن لَن

 ءمن نُّْؤِمنَ 

 حتى َحتَّى

 ءتي ن ْؤتَى

 مثل ِمثْلَ 

 ما َما

 ءتي أ وتِيَ 

س ل    رسل ر 

 ءله اللَّهِ 

 ءله اللَّه  

 علم أَْعلَم  

 َحْيث  حيث 

 جعل يَْجعَل  

 رسل ِرَسالَتَه  

 صوب َسي ِصيب  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  جرم أَْجَرم 

 صغر َصغَار  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 عذب َوَعذَاب  

 شدد َشِديد  

 ما بَِما

 كون َكان وا

ونَ   مكر يَْمك ر 

@ @ 

 من فََمن

 رود ي ِردِ 

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 هدي يَْهِديَه  

 شرح يَْشَرحْ 

 ه  صدر َصْدرَ 

 سلم ِلِلْسالَمِ 

 من َوَمن

 رود ي ِردْ 

 ءن أَن

 ضلل ي ِضلَّه  

 جعل يَْجعَلْ 

 صدر َصْدَره  

 ضيق َضي ِقًا

 حرج َحَرًجا

 كأن َكأَنََّما

عَّد    صعد يَصَّ

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 جعل يَْجعَل  

 ءله اللَّه  

ْجسَ   رجس الر ِ

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ِمن ونَ ءمن ي ؤْ 

@ @ 

 هذا َوَهذَا

 صرط ِصَراط  

 ربب َرب ِكَ 

ْستَِقيًما  قوم م 

 قد قَدْ 

ْلنَا  فصل فَصَّ

 ءيه األَيَاتِ 

 قوم ِلقَْوم  

ونَ   ذكر يَذَّكَّر 

@ @ 

مْ   له لَه 

 دور َدار  

 سلم السَّالَمِ 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 هو َوه وَ 

 ولي َوِليُّه م

 ما بَِما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

ه مْ   حشر يَْحش ر 

 جمع َجِميعًا

 عشر يَاَمْعَشرَ 

 جنن اْلِجن ِ 

 قد قَدِ 

 كثر اْستَْكثَْرت م

نَ   مـن م ِ

 ءنس اإِلنِس 

 قول َوقَالَ 

ه م  ولي أَْوِليَاؤ 

نَ   مـن م ِ

 ءنس اإِلنِس 

 ربب َربَّنَا

 متع اْستَْمتَعَ 

نَا  بعض بَْعض 

 بعض بِبَْعض  

 بلغ َوبَلَْغنَا

 أََجلَنَاءجل 

 ءلل الَِّذي

ْلتَ   ءجل أَجَّ

 لنا لَنَا

 قول قَالَ 

 نور النَّار  

 ثوي َمثَْواك مْ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 حكم َحِكيم  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 ولي ن َول ِي

 بعض بَْعضَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

 عض بَْعًضاب

 ما بَِما

 كون َكان وا

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

 عشر يَاَمْعَشرَ 

 جنن اْلِجن ِ 

 ءنس َواإِلنِس 

 لم أَلَمْ 

 ءتي يَأْتِك مْ 

س ل    رسل ر 

نك مْ   مـن م ِ

 قصص يَق صُّونَ 

 على َعلَْيك مْ 

 ءيه َءايَاتِي

ونَك مْ   نذر َوي نِذر 

 لقي ِلقَاءَ 

 يوم يَْوِمك مْ 

 هذا َهذَا

 اقول قَال و

 شهد َشِهْدنَا

 على َعلَى

 نفس أَنف ِسنَا

تْه م    غرر َوَغرَّ

 حيي اْلَحيَاة  

ْنيَا  دنو الدُّ

 شهد َوَشِهد وا

 على َعلَى

 نفس أَنف ِسِهمْ 

مْ   ءن أَنَّه 

 كون َكان وا

 كفر َكافِِرينَ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن أَن

 لم لَّمْ 

 كون يَك ن

بُّكَ   ربب رَّ

ْهِلكَ   هلك م 

 قري اْلق َرى

 ظ ْلم  ظلم بِ 

 ءهل َوأَْهل َها

 غفل َغافِل ونَ 

@ @ 

 كل َوِلك ل   

 درج َدَرَجات  

ا مَّ  ما م ِ

 عمل َعِمل وا

 ما َوَما
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 ربب َربُّكَ 

 غفل بِغَافِل  

ا  عن َعمَّ

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ربب َوَربُّكَ 

 غني اْلغَنِيُّ 

 ذو ذ و

ْحَمةِ   رحم الرَّ

 ءن إِن

 شيء يََشأْ 

 ذهب ي ْذِهْبك مْ 

 ْخِلفْ خلف َويَْستَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدك م

ا  ما مَّ

 شيء يََشاء  

 كما َكَما

 نشء أَنَشأَك م

ن  مـن م ِ

يَّةِ   ذرر ذ ر ِ

 قوم قَْوم  

 ءخر َءاَخِرينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ما َما

 وعد ت وَعد ونَ 

 ءتي ألَت  

 ما َوَما

 ءنت أَنت م

ْعِجِزينَ   عجز بِم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 قوم يَاقَْومِ 

 عمل اْعَمل وا

 ىعلى َعلَ 

 مكن َمَكانَتِك مْ 

 ءن إِن ِي

 عمل َعاِمل  

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

 من َمن

 كون تَك ون  

 له لَه  

 عقب َعاقِبَة  

 دور الدَّارِ 

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 فلح ي ْفِلح  

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 جعل َوَجعَل وا

 ءله ِللَّهِ 

ا  ما ِممَّ

 ذرء ذََرأَ 

 مـن ِمنَ 

 حرث اْلَحْرثِ 

 األَْنعَامِ نعم وَ 

 نصب نَِصيبًا

 قول فَقَال وا

 هذا َهذَا

 ءله ِللَّهِ 

 زعم بَِزْعِمِهمْ 

 هذا َوَهذَا

 شرك ِلش َرَكائِنَا

 ما فََما

 كون َكانَ 

 شرك ِلش َرَكائِِهمْ 

 ال فاَلَ 

 وصل يَِصل  

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 ءله ِللَّهِ 

 هو فَه وَ 

 وصل يَِصل  

 ءلى إِلَى

 ش َرَكائِِهمْ شرك 

 سوء َساءَ 

 ما َما

ونَ   حكم يَْحك م 

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 زين َزيَّنَ 

 كثر ِلَكثِير  

نَ   مـن م ِ

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

 قتل قَتْلَ 

 ولد أَْوالَِدِهمْ 

ه مْ   شرك ش َرَكاؤ 

 ردي ِلي ْرد وه مْ 

 لبس َوِليَْلبِس وا

 على َعلَْيِهمْ 

 دين ِدينَه مْ 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ه اللَّه  ءل

 ما َما

 فعل فَعَل وه  

 وذر فَذَْره مْ 

 ما َوَما

ونَ   فري يَْفتَر 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 هذا َهِذهِ 

 نعم أَْنعَام  

 حرث َوَحْرث  

 حجر ِحْجر  

 ال الَّ 

َها  طعم يَْطعَم 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 شيء نََّشاء  

 زعم بَِزْعِمِهمْ 

 نعم َوأَْنعَام  

َمتْ  ر ِ  حرم ح 

ه ا  ظهر ظ ه ور 

 م َوأَْنعَام  نع

 ال الَّ 

ونَ   ذكر يَْذك ر 

 سمى اْسمَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيَها

 فري اْفتَِراءً 

 على َعلَْيهِ 

 جزي َسيَْجِزيِهم

 ما بَِما

 كون َكان وا

ونَ   فري يَْفتَر 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ما َما

 في فِي

 بطن ب ط ونِ 

 هذا َهِذهِ 

 نعم األَْنعَامِ 

 خلص َخاِلَصة  

 اذكر ل ِذ ك وِرنَ 

م   َحرَّ  حرم َوم 

 على َعلَى

 زوج أَْزَواِجنَا

 ءن َوإِن

 كون يَك ن

ْيتَةً   موت مَّ

 هم فَه مْ 

 في فِيهِ 

 شرك ش َرَكاء  

 جزي َسيَْجِزيِهمْ 

 وصف َوْصفَه مْ 

 ءن إِنَّه  

 حكم َحِكيم  

 علم َعِليم  

@ @ 

 قد قَدْ 

 خسر َخِسرَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قتل قَتَل وا

 ولد أَْوالََده مْ 

 ًهاسفه َسفَ 

 غير بِغَْيرِ 

 علم ِعْلم  

وا م   حرم َوَحرَّ

 ما َما

 رزق َرَزقَه م  

 ءله اللَّه  

 فري اْفتَِراءً 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 قد قَدْ 

 ضلل َضلُّوا

 ما َوَما
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 كون َكان وا

ْهتَِدينَ   هدي م 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 َ  نشء أَنَشأ

 جنن َجنَّات  

وَشات   ْعر   عرش مَّ

 غير َوَغْيرَ 

وَشات  عر  ش َمْعر 

 نخل َوالنَّْخلَ 

ْرعَ   زرع َوالزَّ

ْختَِلفًا  خلف م 

 ءكل أ ك ل ه  

ْيت ونَ   زيت َوالزَّ

انَ  مَّ  رمن َوالرُّ

تََشابًِها  شبه م 

 غير َوَغْيرَ 

تََشابِه    شبه م 

 ءكل ك ل وا

 مـن ِمن

 ثمر ثََمِرهِ 

 ءذ إِذَا

 ثمر أَثَْمرَ 

 ءتي َوَءات وا

 حقق َحقَّه  

 يوم يَْومَ 

 َصاِدهِ حصد حَ 

 ال َوالَ 

 سرف ت ْسِرف وا

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْسِرفِينَ   سرف اْلم 

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 نعم األَْنعَامِ 

ولَةً   حمل َحم 

 فرش َوفَْرًشا

 ءكل ك ل وا

ا  ما ِممَّ

 رزق َرَزقَك م  

 ءله اللَّه  

 ال َوالَ 

َّبِع وا  تبع تَت

ط َواتِ   خطو خ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 ءن إِنَّه  

 ك لَك مْ ل

 عدو َعد و  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ثمن ثََمانِيَةَ 

 زوج أَْزَواج  

نَ   مـن م ِ

أْنِ   ضءن الضَّ

 ثني اثْنَْينِ 

 مـن َوِمنَ 

 معز اْلَمْعزِ 

 ثني اثْنَْينِ 

 قول ق لْ 

 ذكر َءالذََّكَرْينِ 

مَ   حرم َحرَّ

 ءم أَمِ 

 ءنث األ نثَيَْينِ 

ا  ءم أَمَّ

 شمل اْشتََملَتْ 

 على َعلَْيهِ 

 ْرَحام  رحم أَ 

 ءنث األ نثَيَْينِ 

 نبء نَب ِئ ونِي

 علم بِِعْلم  

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 ءبل اإِلبِلِ 

 ثني اثْنَْينِ 

 مـن َوِمنَ 

 بقر اْلبَقَرِ 

 ثني اثْنَْينِ 

 قول ق لْ 

 ذكر َءالذََّكَرْينِ 

مَ   حرم َحرَّ

 ءم أَمِ 

 ءنث األ نثَيَْينِ 

ا  ءم أَمَّ

 َملَتْ شمل اْشتَ 

 على َعلَْيهِ 

 رحم أَْرَحام  

 ءنث األ نثَيَْينِ 

 ءم أَمْ 

 كون ك نت مْ 

 شهد ش َهَداءَ 

 ءذ إِذْ 

اك م    وصي َوصَّ

 ءله اللَّه  

 هذا بَِهذَا

 من فََمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

نِ   مـن ِممَّ

 فري اْفتََرى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

 ضلل ل ِي ِضلَّ 

 نوس النَّاسَ 

 غير بِغَْيرِ 

 علم ِعْلم  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 قول ق ل

 ال الَّ 

 وجد أَِجد  

 في فِي

 ما َما

 وحي أ وِحيَ 

 ءلى إِلَيَّ 

ًما َحرَّ  حرم م 

 على َعلَى

 طعم َطاِعم  

ه    طعم يَْطعَم 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 كون يَك ونَ 

 موت َمْيتَةً 

 ءو أَوْ 

 مم َدًماد

ْسف وًحا  سفح مَّ

 ءو أَوْ 

 لحم لَْحمَ 

 خنزر ِخنِزير  

 ءن فَِإنَّه  

 رجس ِرْجس  

 ءو أَوْ 

 فسق فِْسقًا

 هلل أ ِهلَّ 

 غير ِلغَْيرِ 

 ءله اللَّهِ 

 ب بِهِ 

 من فََمنِ 

 ضرر اْضط رَّ 

 غير َغْيرَ 

 بغي بَاغ  

 ال َوالَ 

 عاد َعاد  

 ءن فَِإنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 على َوَعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 هدي َهاد وا

ْمنَا  حرم َحرَّ

 كل ك لَّ 

 ذو ِذي

 ظفر ظ ف ر  

 مـن َوِمنَ 

 بقر اْلبَقَرِ 

 غنم َواْلغَنَمِ 

ْمنَا  حرم َحرَّ

 على َعلَْيِهمْ 

َما وَمه   شحم ش ح 

 ءن إِالَّ 

 ما َما
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 حمل َحَملَتْ 

ه َما  ظهر ظ ه ور 

 ءو أَوِ 

 حوي اْلَحَوايَا

 ءو أَوْ 

 اما مَ 

 خلط اْختَلَطَ 

 عظم بِعَْظم  

 ذلك ذَِلكَ 

 جزي َجَزْينَاه م

 بغي بِبَْغيِِهمْ 

 ءن َوإِنَّا

 صدق لََصاِدق ونَ 

@ @ 

 ءن فَِإن

 كذب َكذَّب وكَ 

 قول فَق ل

بُّك مْ   ربب رَّ

 ذو ذ و

 رحم َرْحَمة  

 وسع َواِسعَة  

 ال َوالَ 

 ردد ي َردُّ 

 بءس بَأْس ه  

 عن َعنِ 

 قوم اْلقَْومِ 

 ْجِرِمينَ جرم اْلم  

@ @ 

 قول َسيَق ول  

 ءلل الَِّذينَ 

 شرك أَْشَرك وا

 لو لَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ما َما

 شرك أَْشَرْكنَا

 ال َوالَ 

نَا  ءبو َءابَاؤ 

 ال َوالَ 

ْمنَا  حرم َحرَّ

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 ذلك َكذَِلكَ 

 كذب َكذَّبَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 حتى َحتَّى

 اق واذوق ذَ 

 بءس بَأَْسنَا

 قول ق لْ 

 هل َهلْ 

 عند ِعنَدك م

نْ   مـن م ِ

 علم ِعْلم  

وه    خرج فَت ْخِرج 

 لنا لَنَا

 ءن إِن

َّبِع ونَ   تبع تَت

 ءن إِالَّ 

 ظنن الظَّنَّ 

 ءن َوإِنْ 

 ءنت أَنت مْ 

 ءن إِالَّ 

ص ونَ   خرص تَْخر 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءله فَِللَّهِ 

ة   جَّ  حجج اْلح 

 بلغ اْلبَاِلغَة  

 فَلَوْ  لو

 شيء َشاءَ 

 هدي لََهَداك مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 هلم َهل مَّ 

 شهد ش َهَداَءك م  

 ءلل الَِّذينَ 

 شهد يَْشَهد ونَ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

مَ   حرم َحرَّ

 هذا َهذَا

 ءن فَِإن

 شهد َشِهد وا

 ال فاَلَ 

 شهد تَْشَهدْ 

 مع َمعَه مْ 

 ال َوالَ 

َّبِعْ   تبع تَت

 ءَ هوي أَْهَوا

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 هم َوه م

 ربب بَِرب ِِهمْ 

 عدل يَْعِدل ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 علو تَعَالَْوا

 تلو أَتْل  

 ما َما

مَ   حرم َحرَّ

 ربب َربُّك مْ 

 على َعلَْيك مْ 

 ءن أاَلَّ 

 شرك ت ْشِرك وا

 ب بِهِ 

 شيء َشْيئًا

 ولد َوبِاْلَواِلَدْينِ 

 حسن إِْحَسانًا

 ال َوالَ 

 قتل تَْقت ل وا

 ولد أَْوالََدك م

نْ   مـن م ِ

 ملق إِْمالَق  

 نحن نَّْحن  

ق ك مْ   رزق نَْرز 

 ءيي َوإِيَّاه مْ 

 ال َوالَ 

 قرب تَْقَرب وا

 فحش اْلفََواِحشَ 

 ما َما

 ظهر َظَهرَ 

 مـن ِمْنَها

 ما َوَما

 نَ بطن بَطَ 

 ال َوالَ 

 قتل تَْقت ل وا

 نفس النَّْفسَ 

 ءلل الَّتِي

مَ   حرم َحرَّ

 ءله اللَّه  

 ءن إِالَّ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ذلك ذَِلك مْ 

اك م  وصي َوصَّ

 ب بِهِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 قرب تَْقَرب وا

 مول َمالَ 

 يتم اْليَتِيمِ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل بِالَّتِي

 هي ِهيَ 

 ن أَْحَسن  حس

 حتى َحتَّى

 بلغ يَْبل غَ 

 شدد أَش دَّه  

 وفي َوأَْوف وا

 كيل اْلَكْيلَ 

 وزن َواْلِميَزانَ 

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 ال الَ 

 كلف ن َكل ِف  

 نفس نَْفًسا

 ءن إِالَّ 

ْسعََها  وسع و 

 ءذ َوإِذَا

 قول ق ْلت مْ 

 عدل فَاْعِدل وا

 لو َولَوْ 

 كون َكانَ 

 ذو ذَا
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 قرب ق ْربَى

 عَْهدِ عهد َوبِ 

 ءله اللَّهِ 

 وفي أَْوف وا

 ذلك ذَِلك مْ 

اك م  وصي َوصَّ

 ب بِهِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 ءن َوأَنَّ 

 هذا َهذَا

 صرط ِصَراِطي

ْستَِقيًما  قوم م 

 تبع فَاتَّبِع وه  

 ال َوالَ 

َّبِع وا  تبع تَت

 سبل السُّب لَ 

قَ   فرق فَتَفَرَّ

 ب بِك مْ 

 عن َعن

 سبل َسبِيِلهِ 

 ذلك ذَِلك مْ 

اك م  وصي َوصَّ

 ب بِهِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءتي َءاتَْينَا

وَسى  موسى م 

 كتب اْلِكتَابَ 

 تمم تََماًما

 على َعلَى

 ءلل الَِّذي

 حسن أَْحَسنَ 

 فصل َوتَْفِصيالً 

 كل ل ِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 هدي َوه ًدى

 رحم َوَرْحَمةً 

 لعل لَّعَلَّه م

 بِِلقَاءِ لقي 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 هذا َوَهذَا

 كتب ِكتَاب  

 نزل أَنَزْلنَاه  

بَاَرك    برك م 

 تبع فَاتَّبِع وه  

 وقي َواتَّق وا

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   رحم ت ْرَحم 

@ @ 

 ءن أَن

 قول تَق ول وا

 ءن إِنََّما

 نزل أ نِزلَ 

 كتب اْلِكتَاب  

 على َعلَى

 طوف َطائِفَتَْينِ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلنَا

 ءن َوإِن

 كون ك نَّا

 عن َعن

 درس ِدَراَستِِهمْ 

 غفل لَغَافِِلينَ 

@ @ 

 ءو أَوْ 

 قول تَق ول وا

 لو لَوْ 

 ءن أَنَّا

 نزل أ نِزلَ 

 على َعلَْينَا

 كتب اْلِكتَاب  

 كون لَك نَّا

 هدي أَْهَدى

 مـن ِمْنه مْ 

 قد فَقَدْ 

 جيء َجاَءك م

 بين بَي ِنَة  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ  ربب  رَّ

 هدي َوه ًدى

 رحم َوَرْحَمة  

 من فََمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

 مـن ِممَّن

 كذب َكذَّبَ 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 صدف َوَصَدفَ 

 عن َعْنَها

 جزي َسنَْجِزي

 ءلل الَِّذينَ 

 صدف يَْصِدف ونَ 

 عن َعنْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

 سوء س وءَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 ِدف ونَ صدف يَصْ 

@ @ 

 هل َهلْ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 ءتي تَأْتِيَه م  

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 ءو أَوْ 

 ءتي يَأْتِيَ 

 ربب َربُّكَ 

 ءو أَوْ 

 ءتي يَأْتِيَ 

 بعض بَْعض  

 ءيه َءايَاتِ 

 ربب َرب ِكَ 

 يوم يَْومَ 

 ءتي يَأْتِي

 بعض بَْعض  

 ءيه َءايَاتِ 

 ربب َرب ِكَ 

 ال الَ 

 نفع يَنفَع  

 نفس نَْفًسا

 ءمن إِيَمان َها

 لم لَمْ 

 كون تَك نْ 

 ءمن َءاَمنَتْ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ءو أَوْ 

 كسب َكَسبَتْ 

 في فِي

 ءمن إِيَمانَِها

 خير َخْيًرا

 قول ق لِ 

وا  نظر انتَِظر 

 ءن إِنَّا

ونَ  نتَِظر   نظر م 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

ق وا  فرق فَرَّ

 دين ِدينَه مْ 

 كون َوَكان وا

 شيع ِشيَعًا

 ليس لَّْستَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 في فِي

 شيء َشْيء  

 ءن إِنََّما

ه مْ   ءمر أَْمر 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 ثم ث مَّ 

 نبء ي نَب ِئ ه م

 ما بَِما

 كون َكان وا

 فعل يَْفعَل ونَ 

@ @ 

 من َمن

 جيء َجاءَ 

 حسن بِاْلَحَسنَةِ 

 له فَلَه  

 عشر َعْشر  

 مثل أَْمثَاِلَها

 من َوَمن

 ء َجاءَ جي



120 

 

 سوء بِالسَّي ِئَةِ 

 ال فاَلَ 

 جزي ي ْجَزى

 ءن إِالَّ 

 مثل ِمثْلََها

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّنِي

 هدي َهَدانِي

 ربب َرب ِي

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

 دين ِدينًا

 قوم قِيًَما

لَّةَ   ملل م ِ

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 نِيفًاحنف حَ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 صلو َصالَتِي

 نسك َون س ِكي

 حيي َوَمْحيَايَ 

 موت َوَمَماتِي

 ءله ِللَّهِ 

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ال الَ 

 شرك َشِريكَ 

 له لَه  

 ذلك َوبِذَِلكَ 

 ءمر أ ِمْرت  

 ءنا َوأَنَا

ل    ءول أَوَّ

ْسِلِمينَ   سلم اْلم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 غير أََغْيرَ 

 ءله اللَّهِ 

 بغي أَْبِغي

 ربب َربًّا

 هو َوه وَ 

 ربب َربُّ 

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 ال َوالَ 

 كسب تَْكِسب  

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

 ءن إِالَّ 

 على َعلَْيَها

 ال َوالَ 

 وزر تَِزر  

 وزر َواِزَرة  

 وزر ِوْزرَ 

 ءخر أ ْخَرى

 ثم ث مَّ 

 إِلَى ءلى

 ربب َرب ِك م

ْرِجع ك مْ   رجع مَّ

 نبء فَي نَب ِئ ك م

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 في فِيهِ 

 خلف تَْختَِلف ونَ 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَك مْ 

 خلف َخالَئِفَ 

 ءرض األَْرِض 

 رفع َوَرفَعَ 

 بعض بَْعَضك مْ 

 فوق فَْوقَ 

 بعض بَْعض  

 درج َدَرَجات  

يَْبل َوك مْ   بلو ل ِ

 في فِي

 ما َما

 ءتي َءاتَاك مْ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 سرع َسِريع  

 عقب اْلِعقَابِ 

 ءن َوإِنَّه  

 غفر لَغَف ور  

ِحيم    رحم رَّ

# # 

@ @ 

 المص المص

@ @ 

 كتب ِكتَاب  

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 ال فاَلَ 

 كون يَك ن

 في فِي

 صدر َصْدِركَ 

 حرج َحَرج  

ْنه    مـن م ِ

 نذر ِلت نِذرَ 

 هِ ب بِ 

 ذكر َوِذْكَرى

ْؤِمنِينَ   ءمن ِلْلم 

@ @ 

 تبع اتَّبِع وا

 ما َما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيك م

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 ال َوالَ 

َّبِع وا  تبع تَت

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 قلل قَِليالً 

ا  ما مَّ

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 كم َوَكم

ن  مـن م ِ

 قري قَْريَة  

 لَْكنَاَهاهلك أَهْ 

 جيء فََجاَءَها

 بءس بَأْس نَا

 بيت بَيَاتًا

 ءو أَوْ 

 هم ه مْ 

 قيل قَائِل ونَ 

@ @ 

 ما فََما

 كون َكانَ 

 دعو َدْعَواه مْ 

 ءذ إِذْ 

 جيء َجاَءه م

 بءس بَأْس نَا

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 ظلم َظاِلِمينَ 

@ @ 

 سءل فَلَنَْسئَلَنَّ 

 ينَ ءلل الَّذِ 

 رسل أ ْرِسلَ 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 سءل َولَنَْسئَلَنَّ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 قصص فَلَنَق صَّنَّ 

 على َعلَْيِهم

 علم بِِعْلم  

 ما َوَما

 كون ك نَّا

 غيب َغائِبِينَ 

@ @ 

 وزن َواْلَوْزن  

 يوم يَْوَمئِذ  

 حقق اْلَحقُّ 

 من فََمن

 ثقل ثَق لَتْ 
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 وزن َمَواِزين ه  

 كَ ءلي فَأ ولَئِ 

 هم ه م  

ونَ  ْفِلح   فلح اْلم 

@ @ 

 من َوَمنْ 

 خفف َخفَّتْ 

 وزن َمَواِزين ه  

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  خسر َخِسر 

 نفس أَنف َسه م

 ما بَِما

 كون َكان وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

ونَ   ظلم يَْظِلم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 مكن َمكَّنَّاك مْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 جعل َوَجعَْلنَا

 لك لَك مْ 

 في فِيَها

 عيش َمعَايِشَ 

 قلل قَِليالً 

ا  ما مَّ

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 خلق َخلَْقنَاك مْ 

 ثم ث مَّ 

ْرنَاك مْ   صور َصوَّ

 ثم ث مَّ 

 قول ق ْلنَا

 ملك ِلْلَمالَئَِكةِ 

د وا  سجد اْسج 

 ءدم ألََدمَ 

 سجد فََسَجد وا

 ءن إِالَّ 

 بلس إِْبِليسَ 

 لم لَمْ 

 كون يَك ن

نَ   مـن م ِ

 سجد السَّاِجِدينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ما َما

 منع َمنَعَكَ 

 ءن أاَلَّ 

دَ   سجد تَْسج 

 ءذ إِذْ 

 ءمر أََمْرت كَ 

 قول قَالَ 

 ءنا أَنَا

 خير َخْير  

ْنه    مـن م ِ

 خلق َخلَْقتَنِي

 مـن ِمن

 نور نَّار  

 خلق َوَخلَْقتَه  

 مـن ِمن

 طين ِطين  

@ @ 

 قول قَالَ 

 هبط فَاْهبِطْ 

 ْنَهامـن مِ 

 ما فََما

 كون يَك ون  

 لك لَكَ 

 ءن أَن

 كبر تَتََكبَّرَ 

 في فِيَها

جْ   خرج فَاْخر 

 ءن إِنَّكَ 

 مـن ِمنَ 

اِغِرينَ   صغر الصَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 نظر أَنِظْرنِي

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 بعث ي ْبعَث ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّكَ 

 مـن ِمنَ 

نَظِرينَ   نظر اْلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 بَِماما فَ 

 غوي أَْغَوْيتَنِي

 قعد ألَْقع َدنَّ 

مْ   له لَه 

 صرط ِصَراَطكَ 

ْستَِقيمَ   قوم اْلم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءتي ألَتِيَنَّه م

ن  مـن م ِ

 بين بَْينِ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 مـن َوِمنْ 

 خلف َخْلِفِهمْ 

 عن َوَعنْ 

 يمن أَْيَمانِِهمْ 

 عن َوَعن

 شمل َشَمائِِلِهمْ 

 ال َوالَ 

 وجد تَِجد  

 أَْكثََره مْ  كثر

 شكر َشاِكِرينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

جْ   خرج اْخر 

 مـن ِمْنَها

 ذءم َمْذء وًما

وًرا ْدح   دحر مَّ

 من لََّمن

 تبع تَبِعَكَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 ملء ألَْمألَنَّ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 مـن ِمنك مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 ءدم َويَاَءاَدم  

 سكن اْسك نْ 

 ءنت أَنتَ 

كَ   زوج َوَزْوج 

 َجنَّةَ جنن الْ 

 ءكل فَك الَ 

 مـن ِمنْ 

 حيث َحْيث  

 شيء ِشئْت َما

 ال َوالَ 

 قرب تَْقَربَا

 هذا َهِذهِ 

 شجر الشََّجَرةَ 

 كون فَتَك ونَا

 مـن ِمنَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 وسوس فََوْسَوسَ 

َما  له لَه 

 شطن الشَّْيَطان  

 بدي ِلي ْبِديَ 

َما  له لَه 

 ما َما

ِريَ   وري و 

َما  عن َعْنه 

 ِمنمـن 

 سوء َسْوَءاتِِهَما

 قول َوقَالَ 

 ما َما

 نهي نََهاك َما

 ربب َربُّك َما

 عن َعنْ 

 هذا َهِذهِ 

 شجر الشََّجَرةِ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 كون تَك ونَا

 ملك َملََكْينِ 

 ءو أَوْ 

 كون تَك ونَا

 مـن ِمنَ 

 خلد اْلَخاِلِدينَ 

@ @ 

َما  قسم َوقَاَسَمه 

 ءن إِن ِي

 لك لَك َما
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 مـن لَِمنَ 

 صح النَّاِصِحينَ ن

@ @ 

 دلو فََدالَّه َما

ور    غرر بِغ ر 

ا  لم فَلَمَّ

 ذوق ذَاقَا

 شجر الشََّجَرةَ 

 بدي بََدتْ 

َما  له لَه 

َما  سوء َسْوَءات ه 

 طفق َوَطِفقَا

 خصف يَْخِصفَانِ 

 على َعلَْيِهَما

 مـن ِمن

 ورق َوَرقِ 

 جنن اْلَجنَّةِ 

 ندو َونَاَداه َما

َما  ربب َربُّه 

 لم أَلَمْ 

 نهي أَْنَهك َما

 عن َعن

 تلك تِْلك َما

 شجر الشََّجَرةِ 

 قول َوأَق ل

 لك لَّك َما

 ءن إِنَّ 

 شطن الشَّْيَطانَ 

 لك لَك َما

 عدو َعد و  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قول قَاالَ 

 ربب َربَّنَا

 ظلم َظلَْمنَا

 نفس أَنف َسنَا

 ءن َوإِن

 لم لَّمْ 

 غفر تَْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 رحم َوتَْرَحْمنَا

 ون لَنَك ونَنَّ ك

 مـن ِمنَ 

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 هبط اْهبِط وا

ك مْ   بعض بَْعض 

 بعض ِلبَْعض  

 عدو َعد و  

 لكم َولَك مْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

ْستَقَر    قرر م 

 متع َوَمتَاع  

 ءلى إِلَى

 حين ِحين  

@ @ 

 قول قَالَ 

 في فِيَها

 حيي تَْحيَْونَ 

 في َوفِيَها

وت    ونَ موت تَم 

 مـن َوِمْنَها

ونَ   خرج ت ْخَرج 

@ @ 

 بنو يَابَنِي

 ءدم َءاَدمَ 

 قد قَدْ 

 نزل أَنَزْلنَا

 على َعلَْيك مْ 

 لبس ِلبَاًسا

 وري ي َواِري

 سوء َسْوَءاتِك مْ 

 ريش َوِريًشا

 لبس َوِلبَاس  

 وقي التَّْقَوى

 ذلك ذَِلكَ 

 خير َخْير  

 ذلك ذَِلكَ 

 مـن ِمنْ 

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

مْ لع  ل لَعَلَّه 

ونَ   ذكر يَذَّكَّر 

@ @ 

 بنو يَابَنِي

 ءدم َءاَدمَ 

 ال الَ 

 فتن يَْفتِنَنَّك م  

 شطن الشَّْيَطان  

 كما َكَما

 خرج أَْخَرجَ 

 ءبو أَبََوْيك م

نَ   مـن م ِ

 جنن اْلَجنَّةِ 

 نزع يَنِزع  

َما  عن َعْنه 

َما  لبس ِلبَاَسه 

َما  رءي ِلي ِريَه 

 سوء َسْوَءاتِِهَما

 ه  ءن إِنَّ 

 رءي يََراك مْ 

 هو ه وَ 

 قبل َوقَبِيل ه  

 مـن ِمنْ 

 حيث َحْيث  

 ال الَ 

 رءي تََرْونَه مْ 

 ءن إِنَّا

 جعل َجعَْلنَا

 شطن الشَّيَاِطينَ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 فعل فَعَل وا

 فحش فَاِحَشةً 

 قول قَال وا

 وجد َوَجْدنَا

 ْيَهاعلى َعلَ 

 ءبو َءابَاَءنَا

 ءله َواللَّه  

 ءمر أََمَرنَا

 ب بَِها

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

ر    ءمر يَأْم 

 فحش بِاْلفَْحَشاءِ 

 قول أَتَق ول ونَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءمر أََمرَ 

 ربب َرب ِي

 قسط بِاْلِقْسطِ 

واقوم َوأَ   قِيم 

وَهك مْ  ج   وجه و 

 عند ِعندَ 

 كل ك ل ِ 

 سجد َمْسِجد  

 دعو َواْدع وه  

ْخِلِصينَ   خلص م 

 له لَه  

ينَ   دين الد ِ

 كما َكَما

 بدء بََدأَك مْ 

 عود تَع ود ونَ 

@ @ 

 فرق فَِريقًا

 هدي َهَدى

 فرق َوفَِريقًا

 حقق َحقَّ 

 على َعلَْيِهم  

 ضلل الضَّالَلَة  

م    ءن إِنَّه 

 واءخذ اتََّخذ  

 شطن الشَّيَاِطينَ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 حسب َويَْحَسب ونَ 

 ءن أَنَّه م
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ْهتَد ونَ   هدي مُّ

@ @ 

 بنو يَابَنِي

 ءدم َءاَدمَ 

ذ وا  ءخذ خ 

 زين ِزينَتَك مْ 

 عند ِعندَ 

 كل ك ل ِ 

 سجد َمْسِجد  

 ءكل َوك ل وا

 شرب َواْشَرب وا

 ال َوالَ 

 سرف ت ْسِرف وا

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْسِرفِينَ   سرف اْلم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 من َمنْ 

مَ   حرم َحرَّ

 زين ِزينَةَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل الَّتِي

 خرج أَْخَرجَ 

 عبد ِلِعبَاِدهِ 

 طيب َوالطَّي ِبَاتِ 

 مـن ِمنَ 

ْزقِ   رزق الر ِ

 قول ق لْ 

 هي ِهيَ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 خلص َخاِلَصةً 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ذلك َكذَِلكَ 

ل    فصل ن فَص ِ

 ءيه األَيَاتِ 

 قوم ِلقَْوم  

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

مَ   حرم َحرَّ

 ربب َرب ِيَ 

 فحش اْلفََواِحشَ 

 ما َما

 ظهر َظَهرَ 

 مـن ِمْنَها

 ما َوَما

 بطن بََطنَ 

 مَ ءثم َواإِلثْ 

 بغي َواْلبَْغيَ 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ءن َوأَن

 شرك ت ْشِرك وا

 ءله بِاللَّهِ 

 ما َما

 لم لَمْ 

لْ   نزل ي نَز ِ

 ب بِهِ 

 سلط س ْلَطانًا

 ءن َوأَن

 قول تَق ول وا

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 كل َوِلك ل ِ 

ة    ءمم أ مَّ

 ءجل أََجل  

 ذَاءذ فَإِ 

 جيء َجاءَ 

مْ   ءجل أََجل ه 

 ال الَ 

ونَ   ءخر يَْستَأِْخر 

 سوع َساَعةً 

 ال َوالَ 

ونَ   قدم يَْستَْقِدم 

@ @ 

 بنو يَابَنِي

 ءدم َءاَدمَ 

ا  ءم إِمَّ

 ءتي يَأْتِيَنَّك مْ 

س ل    رسل ر 

نك مْ   مـن م ِ

 قصص يَق صُّونَ 

 على َعلَْيك مْ 

 ءيه َءايَاتِي

 من فََمنِ 

 وقي اتَّقَى

 لَحَ صلح َوأَصْ 

 ال فاَلَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

وا  كبر َواْستَْكبَر 

 عن َعْنَها

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 من فََمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

نِ   مـن ِممَّ

 فري اْفتََرى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

 ءو أَوْ 

 كذب َكذَّبَ 

 ءيه بِأَيَاتِهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 نيل يَنَال ه مْ 

 نصب نَِصيب ه م

نَ   مـن م ِ

 كتب اْلِكتَابِ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 جيء َجاَءتْه مْ 

س ل نَا  رسل ر 

 وفي يَتََوفَّْونَه مْ 

 قول قَال وا

 ْينَ ءين أَ 

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 دعو تَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 قول قَال وا

 ضلل َضلُّوا

 عن َعنَّا

 شهد َوَشِهد وا

 على َعلَى

 نفس أَنف ِسِهمْ 

مْ   ءن أَنَّه 

 كون َكان وا

 كفر َكافِِرينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

ل وا  دخل اْدخ 

 في فِي

 ءمم أ َمم  

 قد قَدْ 

 خلو َخلَتْ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك م

نَ   مـن م ِ

 جنن اْلِجن ِ 

 ءنس َواإِلنِس 

 في فِي

 نور النَّارِ 

 كل ك لََّما

 دخل َدَخلَتْ 

ة    ءمم أ مَّ
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 لعن لَّعَنَتْ 

 ءخو أ ْختََها

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 درك ادَّاَرك وا

 في فِيَها

 جمع َجِميعًا

 قول قَالَتْ 

 ءخر أ ْخَراه مْ 

 ءول أل والَه مْ 

 ربب َربَّنَا

الَءِ ءلي   َهؤ 

 ضلل أََضلُّونَا

 ءتي فَأَتِِهمْ 

 عذب َعذَابًا

 ضعف ِضْعفًا

نَ   مـن م ِ

 نور النَّارِ 

 قول قَالَ 

 كل ِلك ل   

 ضعف ِضْعف  

 لكن َولَِكن

 ال الَّ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 قول َوقَالَتْ 

 ءول أ والَه مْ 

 ءخر أل ْخَراه مْ 

 ما فََما

 كون َكانَ 

 لك لَك مْ 

 على َعلَْينَا

 نمـن مِ 

 فضل فَْضل  

 ذوق فَذ وق وا

 عذب اْلعَذَابَ 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 كسب تَْكِسب ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

وا  كبر َواْستَْكبَر 

 عن َعْنَها

 ال الَ 

 فتح ت فَتَّح  

مْ   له لَه 

 بوب أَْبَواب  

 سمو السََّماءِ 

 ال َوالَ 

ل ونَ   دخل يَْدخ 

 اْلَجنَّةَ  جنن

 حتى َحتَّى

 ولج يَِلجَ 

 جمل اْلَجَمل  

 في فِي

 سمو َسم ِ 

 خيط اْلِخيَاطِ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

@ @ 

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 جهم َجَهنَّمَ 

 مهد ِمَهاد  

 مـن َوِمن

 فوق فَْوقِِهمْ 

 غشو َغَواش  

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ال الَ 

 كلف ن َكل ِف  

 نفس نَْفًسا

 ءن إِالَّ 

ْسعََها  وسع و 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 جنن اْلَجنَّةِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 نزع َونََزْعنَا

 ما َما

 في فِي

د وِرِهم  صدر ص 

 نْ مـن م ِ 

 غلل ِغل   

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتِِهم  

 نهر األَْنَهار  

 قول َوقَال وا

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

 هدي َهَدانَا

 هذا ِلَهذَا

 ما َوَما

 كون ك نَّا

 هدي ِلنَْهتَِديَ 

 لو لَْوالَ 

 ءن أَنْ 

 هدي َهَدانَا

 ءله اللَّه  

 قد لَقَدْ 

 جيء َجاَءتْ 

س ل    رسل ر 

 بب َرب ِنَار

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ندو َون ود وا

 ءن أَن

 تلك تِْلك م  

 جنن اْلَجنَّة  

وَها  ورث أ وِرثْت م 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ندو َونَاَدى

 صحب أَْصَحاب  

 جنن اْلَجنَّةِ 

 صحب أَْصَحابَ 

 نور النَّارِ 

 ءن أَن

 قد قَدْ 

 وجد َوَجْدنَا

 ما َما

 وعد َوَعَدنَا

 ربب َربُّنَا

 حقق َحقًّا

 هل فََهلْ 

 وجد َوَجدتُّم

ا  ما مَّ

 وعد َوَعدَ 

 ربب َربُّك مْ 

 حقق َحقًّا

 قول قَال وا

 نعم نَعَمْ 

 ءذن فَأَذَّنَ 

ن   َؤذ ِ  ءذن م 

 بين بَْينَه مْ 

 ءن أَن

 لعن لَّْعنَة  

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَى

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

دُّونَ   صدد يَص 

 نعن عَ 

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 بغي َويَْبغ ونََها

 عوج ِعَوًجا

 هم َوه م

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

َما  بين َوبَْينَه 

 حجب ِحَجاب  

 على َوَعلَى

 عرف األَْعَرافِ 
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 رجل ِرَجال  

 عرف يَْعِرف ونَ 

 كل ك الًّ 

 سمو بِِسيَماه مْ 

 ندو َونَاَدْوا

 صحب أَْصَحابَ 

 ةِ جنن اْلَجنَّ 

 ءن أَن

 سلم َسالَم  

 على َعلَْيك مْ 

 لم لَمْ 

ل وَها  دخل يَْدخ 

 هم َوه مْ 

 طمع يَْطَمع ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

ِرفَتْ   صرف ص 

ه مْ   بصر أَْبَصار 

 لقي تِْلقَاءَ 

 صحب أَْصَحابِ 

 نور النَّارِ 

 قول قَال وا

 ربب َربَّنَا

 ال الَ 

 جعل تَْجعَْلنَا

 مع َمعَ 

 قوم اْلقَْومِ 

 ِلِمينَ ظلم الظَّا

@ @ 

 ندو َونَاَدى

 صحب أَْصَحاب  

 عرف األَْعَرافِ 

 رجل ِرَجاالً 

 عرف يَْعِرف ونَه م

 سمو بِِسيَماه مْ 

 قول قَال وا

 ما َما

 غني أَْغنَى

 عن َعنك مْ 

 جمع َجْمع ك مْ 

 ما َوَما

 كون ك نت مْ 

ونَ   كبر تَْستَْكبِر 

@ @ 

الَءِ   ءلي أََهؤ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قسم أَْقَسْمت مْ 

 الَ ال 

 نيل يَنَال ه م  

 ءله اللَّه  

 رحم بَِرْحَمة  

ل وا  دخل اْدخ 

 جنن اْلَجنَّةَ 

 ال الَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيك مْ 

 ال َوالَ 

 ءنت أَنت مْ 

 حزن تَْحَزن ونَ 

@ @ 

 ندو َونَاَدى

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

 صحب أَْصَحابَ 

 جنن اْلَجنَّةِ 

 ءن أَنْ 

وا  فيض أَفِيض 

 على َعلَْينَا

 ـن ِمنَ م

 موه اْلَماءِ 

 ءو أَوْ 

ا  ما ِممَّ

 رزق َرَزقَك م  

 ءله اللَّه  

 قول قَال وا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

َما َمه   حرم َحرَّ

 على َعلَى

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 دين ِدينَه مْ 

 لهو لَْهًوا

 لعب َولَِعبًا

تْه م    غرر َوَغرَّ

 حيي اْلَحيَاة  

ْنيَادنو ال  دُّ

 يوم فَاْليَْومَ 

 نسي نَنَساه مْ 

 كما َكَما

 نسي نَس وا

 لقي ِلقَاءَ 

 يوم يَْوِمِهمْ 

 هذا َهذَا

 ما َوَما

 كون َكان وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 جحد يَْجَحد ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 جيء ِجئْنَاه م

 كتب بِِكتَاب  

ْلنَاه    فصل فَصَّ

 على َعلَى

 علم ِعْلم  

 هدي ه ًدى

 ةً رحم َوَرْحمَ 

 قوم ل ِقَْوم  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 هل َهلْ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

 ءن إِالَّ 

 ءول تَأِْويلَه  

 يوم يَْومَ 

 ءتي يَأْتِي

 ءول تَأِْويل ه  

 قول يَق ول  

 ءلل الَِّذينَ 

 نسي نَس وه  

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءتْ 

س ل    رسل ر 

 ربب َرب ِنَا

 حقق بِاْلَحق ِ 

 هل فََهل

 نَالنا لَّ 

 مـن ِمن

 شفع ش فَعَاءَ 

 شفع فَيَْشفَع وا

 لنا لَنَا

 ءو أَوْ 

 ردد ن َردُّ 

 عمل فَنَْعَملَ 

 غير َغْيرَ 

 ءلل الَِّذي

 كون ك نَّا

 عمل نَْعَمل  

 قد قَدْ 

وا  خسر َخِسر 

 نفس أَنف َسه مْ 

 ضلل َوَضلَّ 

 عن َعْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

ونَ   فري يَْفتَر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 م  ربب َربَّك  

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 في فِي

 ستت ِستَّةِ 

 يوم أَيَّام  

 ثم ث مَّ 

 سوي اْستََوى

 على َعلَى

 عرش اْلعَْرِش 

 غشو ي ْغِشي

 ليل الَّْيلَ 

 نهر النََّهارَ 

 طلب يَْطل ب ه  

 حثث َحثِيثًا

 شمس َوالشَّْمسَ 

 قمر َواْلقََمرَ 
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ومَ نجم وَ   النُّج 

َرات   َسخَّ  سخر م 

 ءمر بِأَْمِرهِ 

 ال أاَلَ 

 له لَه  

 خلق اْلَخْلق  

 ءمر َواألَْمر  

 برك تَبَاَركَ 

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 دعو اْدع وا

 ربب َربَّك مْ 

ًعا  ضرع تََضرُّ

ْفيَةً   خفي َوخ 

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْعتَِدينَ   عدو اْلم 

@ @ 

 ال َوالَ 

 فسد ت ْفِسد وا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 بعد بَْعدَ 

 صلح إِْصالَِحَها

 دعو َواْدع وه  

 خوف َخْوفًا

 طمع َوَطَمعًا

 ءن إِنَّ 

 رحم َرْحَمتَ 

 ءله اللَّهِ 

 قرب قَِريب  

نَ   مـن م ِ

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 رسل ي ْرِسل  

يَاحَ   روح الر ِ

 بشر ب ْشًرا

 ن بَْينَ بي

 يدي يََديْ 

 رحم َرْحَمتِهِ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 قلل أَقَلَّتْ 

 سحب َسَحابًا

 ثقل ثِقَاالً 

 سوق س ْقنَاه  

 بلد ِلبَلَد  

ي ِت    موت مَّ

 نزل فَأَنَزْلنَا

 ب بِهِ 

 موه اْلَماءَ 

 خرج فَأَْخَرْجنَا

 ب بِهِ 

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 ثمر الثََّمَراتِ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 خرج ن ْخِرج  

 موت اْلَمْوتَى

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 بلد َواْلبَلَد  

 طيب الطَّي ِب  

ج    خرج يَْخر 

 نبت نَبَات ه  

 ءذن بِِإْذنِ 

 ربب َرب ِهِ 

 ءلل َوالَِّذي

 خبث َخب ثَ 

 ال الَ 

ج    خرج يَْخر 

 ءن إِالَّ 

 نكد نَِكًدا

 ذلك َكذَِلكَ 

ف    صرف ن َصر ِ

 ءيه األَيَاتِ 

 قوم ِلقَْوم  

ونَ   شكر يَْشك ر 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 نوح ن وًحا

 ءلى إِلَى

 قوم قَْوِمهِ 

 قول فَقَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 ما َما

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 ءله إِلَه  

ه    غير َغْير 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 على َعلَْيك مْ 

 عذب َعذَابَ 

 يوم يَْوم  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 قول قَالَ 

 ملء اْلَمأل  

 مـن ِمن

 قوم قَْوِمهِ 

 ءن إِنَّا

 رءي لَنََراكَ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 ليس لَْيسَ 

 ب بِي

 ضلل َضالَلة  

 لكن َولَِكن ِي

 رسل َرس ول  

ن  مـن م ِ

ب ِ   ربب رَّ

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 بلغ أ بَل ِغ ك مْ 

 االَتِ رسل ِرسَ 

 ربب َرب ِي

 نصح َوأَنَصح  

 لك لَك مْ 

 علم َوأَْعلَم  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 عجب أََوَعِجْبت مْ 

 ءن أَن

 جيء َجاَءك مْ 

 ذكر ِذْكر  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 على َعلَى

ل    رجل َرج 

نك مْ   مـن م ِ

 نذر ِلي نِذَرك مْ 

َّق وا  وقي َوِلتَت

 لعل َولَعَلَّك مْ 

ونَ   رحم ت ْرَحم 

@ @ 

 كذب فََكذَّب وه  

 نجو فَأَنَجْينَاه  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 مع َمعَه  

 في فِي

 فلك اْلف ْلكِ 

 غرق َوأَْغَرْقنَا

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 قوم قَْوًما

 عمي َعِمينَ 

@ @ 

 ءلى َوإِلَى

 اد  عاد عَ 

 ءخو أََخاه مْ 

 هود ه وًدا
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 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 ما َما

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 ءله إِلَه  

ه    غير َغْير 

 ال أَفاَلَ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 قول قَالَ 

 ملء اْلَمأل  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمن

 قوم قَْوِمهِ 

 ءن إِنَّا

 رءي لَنََراكَ 

 فِي في

 سفه َسفَاَهة  

 ءن َوإِنَّا

 ظنن لَنَظ نُّكَ 

 مـن ِمنَ 

 كذب اْلَكاِذبِينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 ليس لَْيسَ 

 ب بِي

 سفه َسفَاَهة  

 لكن َولَِكن ِي

 رسل َرس ول  

ن  مـن م ِ

ب ِ   ربب رَّ

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 بلغ أ بَل ِغ ك مْ 

 رسل ِرَساالَتِ 

 ربب َرب ِي

 اءنا َوأَنَ 

 لك لَك مْ 

 نصح نَاِصح  

 ءمن أَِمين  

@ @ 

 عجب أََوَعِجْبت مْ 

 ءن أَن

 جيء َجاَءك مْ 

 ذكر ِذْكر  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 على َعلَى

ل    رجل َرج 

نك مْ   مـن م ِ

 نذر ِلي نِذَرك مْ 

وا  ذكر َواْذك ر 

 ءذ إِذْ 

 جعل َجعَلَك مْ 

لَفَاءَ   خلف خ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 قوم قَْومِ 

 وح  نوح ن  

 زيد َوَزاَدك مْ 

 في فِي

 خلق اْلَخْلقِ 

 بسط بَْصَطةً 

وا  ذكر فَاْذك ر 

 ءلي َءاالَءَ 

 ءله اللَّهِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   فلح ت ْفِلح 

@ @ 

 قول قَال وا

 جيء أَِجئْتَنَا

 عبد ِلنَْعب دَ 

 ءله اللَّهَ 

 وحد َوْحَده  

 وذر َونَذَرَ 

 ما َما

 كون َكانَ 

 عبد يَْعب د  

نَ   اءبو َءابَاؤ 

 ءتي فَأْتِنَا

 ما بَِما

نَا  وعد تَِعد 

 ءن إِن

 كون ك نتَ 

 مـن ِمنَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 قد قَدْ 

 وقع َوقَعَ 

 على َعلَْيك م

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 رجس ِرْجس  

 غضب َوَغَضب  

 جدل أَت َجاِدل ونَنِي

 في فِي

 سمى أَْسَماء  

وَها ْيت م   سمى َسمَّ

 ءنت أَنت مْ 

ك م ءبو  َوَءابَاؤ 

ا  ما مَّ

لَ   نزل نَزَّ

 ءله اللَّه  

 ب بَِها

 مـن ِمن

 سلط س ْلَطان  

وا  نظر فَانتَِظر 

 ءن إِن ِي

 مع َمعَك م

نَ   مـن م ِ

نتَِظِرينَ   نظر اْلم 

@ @ 

 نجو فَأَنَجْينَاه  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 مع َمعَه  

 رحم بَِرْحَمة  

نَّا  مـن م ِ

 قطع َوقََطْعنَا

 دبر َدابِرَ 

 ِذينَ ءلل الَّ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ما َوَما

 كون َكان وا

ْؤِمنِينَ   ءمن م 

@ @ 

 ءلى َوإِلَى

ودَ   ثمود ثَم 

 ءخو أََخاه مْ 

 صلح َصاِلًحا

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 ما َما

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 ءله إِلَه  

ه    غير َغْير 

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءتْك م

 ن بَي ِنَة  بي

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 هذا َهِذهِ 

 نوق نَاقَة  

 ءله اللَّهِ 

 لك لَك مْ 

 ءيه َءايَةً 

وَها  وذر فَذَر 

 ءكل تَأْك لْ 

 في فِي

 ءرض أَْرِض 

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 مسس تََمسُّوَها

 سوء بِس وء  

ذَك مْ   ءخذ فَيَأْخ 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

وا  ذكر َواْذك ر 

 ذْ ءذ إِ 

 جعل َجعَلَك مْ 

لَفَاءَ   خلف خ 

 مـن ِمن
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 بعد بَْعدِ 

 عاد َعاد  

أَك مْ   بوء َوبَوَّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

َِّخذ ونَ   ءخذ تَت

 مـن ِمن

 سهل س ه وِلَها

 قصر ق ص وًرا

 نحت َوتَْنِحت ونَ 

 جبل اْلِجبَالَ 

 بيت ب ي وتًا

وا  ذكر فَاْذك ر 

 ءلي َءاالَءَ 

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 ثَْواعثو تَعْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

ْفِسِدينَ   فسد م 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ملء اْلَمأل  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كبر اْستَْكبَر 

 مـن ِمن

 قوم قَْوِمهِ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ضعف اْست ْضِعف وا

 من ِلَمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 مـن ِمْنه مْ 

ونَ   علم أَتَْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 صلح َصاِلًحا

ْرَسل    رسل مُّ

ن  مـن م ِ

ب ِهِ  ربب  رَّ

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 ما بَِما

 رسل أ ْرِسلَ 

 ب بِهِ 

ْؤِمن ونَ   ءمن م 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كبر اْستَْكبَر 

 ءن إِنَّا

 ءلل بِالَِّذي

 ءمن َءاَمنت م

 ب بِهِ 

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

وا  عقر فَعَقَر 

 نوق النَّاقَةَ 

 عتو َوَعتَْوا

 عن َعنْ 

 ءمر أَْمرِ 

 ب ِِهمْ ربب رَ 

 قول َوقَال وا

 صلح يَاَصاِلح  

 ءتي ائْتِنَا

 ما بَِما

نَا  وعد تَِعد 

 ءن إِن

 كون ك نتَ 

 مـن ِمنَ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءخذ فَأََخذَتْه م  

ْجفَة    رجف الرَّ

وا  صبح فَأَْصبَح 

 في فِي

 دور َداِرِهمْ 

 جثم َجاثِِمينَ 

@ @ 

 ولي فَتََولَّى

مْ   عن َعْنه 

 قول َوقَالَ 

 يَاقَْومِ  قوم

 قد لَقَدْ 

 بلغ أَْبلَْغت ك مْ 

 رسل ِرَسالَةَ 

 ربب َرب ِي

 نصح َونََصْحت  

 لك لَك مْ 

 لكن َولَِكن

 ال الَّ 

 حبب ت ِحبُّونَ 

 نصح النَّاِصِحينَ 

@ @ 

 لوط َول وًطا

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 قوم ِلقَْوِمهِ 

 ءتي أَتَأْت ونَ 

 فحش اْلفَاِحَشةَ 

 ما َما

 سبق َسبَقَك م

 ب بَِها

 ـن ِمنْ م

 وحد أََحد  

نَ   مـن م ِ

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّك مْ 

 ءتي لَتَأْت ونَ 

َجالَ   رجل الر ِ

 شهو َشْهَوةً 

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 نسو الن َِساءِ 

 بل بَلْ 

 ءنت أَنت مْ 

 قوم قَْوم  

ْسِرف ونَ   سرف مُّ

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 جوب َجَوابَ 

 قوم قَْوِمهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 ول قَال واق

وه م  خرج أَْخِرج 

ن  مـن م ِ

 قري قَْريَتِك مْ 

مْ   ءن إِنَّه 

 نسو أ نَاس  

ونَ   طهر يَتََطهَّر 

@ @ 

 نجو فَأَنَجْينَاه  

 ءهل َوأَْهلَه  

 ءن إِالَّ 

 مرء اْمَرأَتَه  

 كون َكانَتْ 

 مـن ِمنَ 

 غبر اْلغَابِِرينَ 

@ @ 

 مطر َوأَْمَطْرنَا

 على َعلَْيِهم

َطًرا  مطر مَّ

 انظ رْ نظر فَ 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

@ @ 

 ءلى َوإِلَى

 مدين َمْديَنَ 

 ءخو أََخاه مْ 

 شعيب ش عَْيبًا

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 ما َما

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 ءله إِلَه  

ه    غير َغْير 

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءتْك م

 بين بَي ِنَة  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 وفي فَأَْوف وا

 كيل اْلَكْيلَ 

 وزن َواْلِميَزانَ 

 ال َوالَ 

 بخس تَْبَخس وا
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 نوس النَّاسَ 

 شيء أَْشيَاَءه مْ 

 ال َوالَ 

 فسد ت ْفِسد وا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 بعد بَْعدَ 

 صلح إِْصالَِحَها

 ذلك ذَِلك مْ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ ءمن   مُّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 قعد تَْقع د وا

 كل بِك ل ِ 

 صرط ِصَراط  

 وعد ت وِعد ونَ 

دُّونَ   صدد َوتَص 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 من َمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 ب بِهِ 

 بغي َوتَْبغ ونََها

 عوج ِعَوًجا

وا  ذكر َواْذك ر 

 ءذ إِذْ 

 كون ك نت مْ 

 قلل قَِليالً 

 كثر فََكثََّرك مْ 

وانظر   َوانظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

ْفِسِدينَ   فسد اْلم 

@ @ 

 ءن َوإِن

 كون َكانَ 

 طوف َطائِفَة  

نك مْ   مـن م ِ

 ءمن َءاَمن وا

 ءلل بِالَِّذي

 رسل أ ْرِسْلت  

 ب بِهِ 

 طوف َوَطائِفَة  

 لم لَّمْ 

 ءمن ي ْؤِمن وا

وا  صبر فَاْصبِر 

 حتى َحتَّى

 حكم يَْحك مَ 

 ءله اللَّه  

 بين بَْينَنَا

 هو َوه وَ 

 خير َخْير  

 حكم اْلَحاِكِمينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ملء اْلَمأل  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كبر اْستَْكبَر 

 مـن ِمن

 قوم قَْوِمهِ 

 خرج لَن ْخِرَجنَّكَ 

 شعيب يَاش عَْيب  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مع َمعَكَ 

 مـن ِمن

 قري قَْريَتِنَا

 ءو أَوْ 

 نَّ عود لَتَع ود  

 في فِي

 ملل ِملَّتِنَا

 قول قَالَ 

 لو أََولَوْ 

 كون ك نَّا

 كره َكاِرِهينَ 

@ @ 

 قد قَدِ 

 فري اْفتََرْينَا

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

 ءن إِنْ 

 عود ع ْدنَا

 في فِي

 ملل ِملَّتِك م

 بعد بَْعدَ 

 ءذ إِذْ 

انَا  نجو نَجَّ

 ءله اللَّه  

 مـن ِمْنَها

 ما َوَما

 كون يَك ون  

 لنا لَنَا

 ءن أَن

 عوذ نَّع ودَ 

 في فِيَها

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 شيء يََشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّنَا

 وسع َوِسعَ 

 ربب َربُّنَا

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 علم ِعْلًما

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 وكل تََوكَّْلنَا

 ربب َربَّنَا

 فتح اْفتَحْ 

 بين بَْينَنَا

 بين َوبَْينَ 

 قوم قَْوِمنَا

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءنت َوأَنتَ 

 خير َخْير  

 فتح اْلفَاتِِحينَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ملء اْلَمأل  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمن

 قوم قَْوِمهِ 

 ءن لَئِنِ 

 تبع اتَّبَْعت مْ 

 شعيب ش عَْيبًا

 ءن إِنَّك مْ 

 ءذ إِذًا

ونَ   خسر لََّخاِسر 

@ @ 

 ءخذ فَأََخذَتْه م  

ْجفَة    رجف الرَّ

واصب  ح فَأَْصبَح 

 في فِي

 دور َداِرِهمْ 

 جثم َجاثِِمينَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 شعيب ش عَْيبًا

 كأن َكأَن

 لم لَّمْ 

 غني يَْغنَْوا

 في فِيَها

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 شعيب ش عَْيبًا

 كون َكان وا

 هم ه م  

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

@ @ 

 ولي فَتََولَّى

مْ   عن َعْنه 

 َوقَالَ  قول

 قوم يَاقَْومِ 

 قد لَقَدْ 

 بلغ أَْبلَْغت ك مْ 

 رسل ِرَساالَتِ 

 ربب َرب ِي

 نصح َونََصْحت  

 لك لَك مْ 

 كيف فََكْيفَ 

 ءسي َءاَسى

 على َعلَى
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 قوم قَْوم  

 كفر َكافِِرينَ 

@ @ 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَا

 في فِي

 قري قَْريَة  

ن  مـن م ِ

 نبء نَّبِي   

 ءن إِالَّ 

 اءخذ أََخْذنَ 

 ءهل أَْهلََها

 بءس بِاْلبَأَْساءِ 

اءِ  رَّ  ضرر َوالضَّ

مْ   لعل لَعَلَّه 

ع ونَ  رَّ  ضرع يَضَّ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

ْلنَا  بدل بَدَّ

 مكن َمَكانَ 

 سوء السَّي ِئَةِ 

 حسن اْلَحَسنَةَ 

 حتى َحتَّى

 عفو َعفَْوا

 قول َوقَال وا

 قد قَدْ 

 مسس َمسَّ 

 ءبو َءابَاَءنَا

اء   رَّ  ضرر الضَّ

اء  سرر َوالسَّ   رَّ

 ءخذ فَأََخْذنَاه م

 بغت بَْغتَةً 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 ءن أَنَّ 

 ءهل أَْهلَ 

 قري اْلق َرى

 ءمن َءاَمن وا

 وقي َواتَّقَْوا

 فتح لَفَتَْحنَا

 على َعلَْيِهم

 برك بََرَكات  

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 لكن َولَِكن

 ب واكذب َكذَّ 

 ءخذ فَأََخْذنَاه م

 ما بَِما

 كون َكان وا

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

 ءمن أَفَأَِمنَ 

 ءهل أَْهل  

 قري اْلق َرى

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَه م

 بءس بَأْس نَا

 بيت بَيَاتًا

 هم َوه مْ 

ونَ   نوم نَائِم 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 ءمن أَِمنَ 

 ءهل أَْهل  

 قري اْلق َرى

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَه م

 س نَابءس بَأْ 

 ضحو ض ًحى

 هم َوه مْ 

 لعب يَْلعَب ونَ 

@ @ 

 ءمن أَفَأَِمن وا

 مكر َمْكرَ 

 ءله اللَّهِ 

 ال فاَلَ 

 ءمن يَأَْمن  

 مكر َمْكرَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِالَّ 

 قوم اْلقَْوم  

ونَ   خسر اْلَخاِسر 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 هدي يَْهدِ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ورث يَِرث ونَ 

 ءرض األَْرضَ 

 مـن ِمن

 عد بَْعدِ ب

 ءهل أَْهِلَها

 ءن أَن

 لو لَّوْ 

 شيء نََشاء  

 صوب أََصْبنَاه م

 ذنب بِذ ن وبِِهمْ 

 طبع َونَْطبَع  

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

 قري اْلق َرى

 قصص نَق صُّ 

 على َعلَْيكَ 

 مـن ِمنْ 

 نبء أَنبَائَِها

 قد َولَقَدْ 

 اَءتْه مْ جيء جَ 

س ل ه م  رسل ر 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 ما فََما

 كون َكان وا

 ءمن ِلي ْؤِمن وا

 ما بَِما

 كذب َكذَّب وا

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ذلك َكذَِلكَ 

 طبع يَْطبَع  

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ما َوَما

 وجد َوَجْدنَا

 كثر ألَْكثَِرِهم

نْ   مـن م ِ

 عهد َعْهد  

 ءن َوإِن

 وجد َوَجْدنَا

 كثر أَْكثََره مْ 

 فسق لَفَاِسِقينَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 بعث بَعَثْنَا

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهم

وَسى  موسى مُّ

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءلى إِلَى

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ملء َوَمِليهِ 

وا  ظلم فََظلَم 

 ب بَِها

 نظر فَانظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 بَة  عقب َعاقِ 

ْفِسِدينَ   فسد اْلم 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

وَسى  موسى م 

 فرعون يَافِْرَعْون  

 ءن إِن ِي

 رسل َرس ول  

ن  مـن م ِ

ب ِ   ربب رَّ

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 حقق َحِقيق  

 على َعلَى

 ءن أَن

 ال الَّ 
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 قول أَق ولَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِالَّ 

 حقق اْلَحقَّ 

 قد قَدْ 

 جيء ِجئْت ك م

 بِبَي ِنَة  بين 

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 رسل فَأَْرِسلْ 

 مع َمِعيَ 

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِن

 كون ك نتَ 

 جيء ِجئْتَ 

 ءيه بِأَيَة  

 ءتي فَأْتِ 

 ب بَِها

 ءن إِن

 كون ك نتَ 

 مـن ِمنَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

 لقي فَأَْلقَى

 عصو َعَصاه  

 ءذ فَِإذَا

 يَ هي هِ 

 ثعب ث ْعبَان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 نزع َونََزعَ 

 يدي يََده  

 ءذ فَِإذَا

 هي ِهيَ 

 بيض بَْيَضاء  

 نظر ِللنَّاِظِرينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ملء اْلَمأل  

 مـن ِمن

 قوم قَْومِ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 سحر لََساِحر  

 علم َعِليم  

@ @ 

 رود ي ِريد  

 ءن أَن

 خرج ي ْخِرَجك م

نْ   مـن م ِ

 ءرض أَْرِضك مْ 

 ماذا فََماذَا

ونَ  ر   ءمر تَأْم 

@ @ 

 قول قَال وا

 رجو أَْرِجهْ 

 ءخو َوأََخاه  

 رسل َوأَْرِسلْ 

 في فِي

 دين اْلَمَدائِنِ 

 حشر َحاِشِرينَ 

@ @ 

 ءتي يَأْت وكَ 

 كل بِك ل ِ 

 سحر َساِحر  

 علم َعِليم  

@ @ 

 جيء َوَجاءَ 

 سحر السََّحَرة  

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ول قَال واق

 ءن إِنَّ 

 لنا لَنَا

 ءجر ألَْجًرا

 ءن إِن

 كون ك نَّا

 نحن نَْحن  

 غلب اْلغَاِلبِينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 نعم نَعَمْ 

 ءن َوإِنَّك مْ 

 مـن لَِمنَ 

بِينَ  قَرَّ  قرب اْلم 

@ @ 

 قول قَال وا

وَسى  موسى يَام 

ا  ءم إِمَّ

 ءن أَن

 لقي ت ْلِقيَ 

ا  ءم َوإِمَّ

 ءن أَن

 كون نَّك ونَ 

 ن نَْحن  نح

ْلِقينَ   لقي اْلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 لقي أَْلق وا

ا  لم فَلَمَّ

 لقي أَْلقَْوا

وا  سحر َسَحر 

 عين أَْعي نَ 

 نوس النَّاِس 

 رهب َواْستَْرَهب وه مْ 

 جيء َوَجاء و

 سحر بِِسْحر  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 وحي َوأَْوَحْينَا

 ءلى إِلَى

وَسى  موسى م 

 ءن أَنْ 

 لقي أَْلقِ 

 عصو َعَصاكَ 

 فَِإذَا ءذ

 هي ِهيَ 

 لقف تَْلقَف  

 ما َما

 ءفك يَأْفِك ونَ 

@ @ 

 وقع فََوقَعَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 بطل َوبََطلَ 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 غلب فَغ ِلب وا

 هنا ه نَاِلكَ 

 قلب َوانقَلَب وا

 صغر َصاِغِرينَ 

@ @ 

 لقي َوأ ْلِقيَ 

 سحر السََّحَرة  

 سجد َساِجِدينَ 

@ @ 

 ال واقول قَ 

 ءمن َءاَمنَّا

 ربب بَِرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ربب َرب ِ 

وَسى  موسى م 

ونَ   هارون َوَهار 

@ @ 

 قول قَالَ 

 فرعون فِْرَعْون  

 ءمن َءاَمنت م

 ب بِهِ 

 قبل قَْبلَ 

 ءن أَنْ 

 ءذن َءاذَنَ 

 لك لَك مْ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 مكر لََمْكر  

وه   َكْرت م   مكر مَّ

 في فِي

 نَةِ دين اْلَمِدي

وا  خرج ِلت ْخِرج 

 مـن ِمْنَها

 ءهل أَْهلََها

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

عَنَّ   قطع أل قَط ِ

 يدي أَْيِديَك مْ 
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لَك م  رجل َوأَْرج 

نْ   مـن م ِ

 خلف ِخالَف  

 ثم ث مَّ 

بَنَّك مْ   صلب أل َصل ِ

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِنَا

نقَِلب ونَ قلب   م 

@ @ 

 ما َوَما

 نقم تَنِقم  

 مـن ِمنَّا

 ءن إِالَّ 

 ءن أَنْ 

 ءمن َءاَمنَّا

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ربب َرب ِنَا

ا  لم لَمَّ

 جيء َجاَءتْنَا

 ربب َربَّنَا

 فرغ أَْفِرغْ 

 على َعلَْينَا

 صبر َصْبًرا

 وفي َوتََوفَّنَا

ْسِلِمينَ   سلم م 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ملء اْلَمأل  

 مـن ِمن

 وم قَْومِ ق

 فرعون فِْرَعْونَ 

 وذر أَتَذَر  

وَسى  موسى م 

 قوم َوقَْوَمه  

 فسد ِلي ْفِسد وا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 وذر َويَذََركَ 

 ءله َوَءاِلَهتَكَ 

 قول قَالَ 

 قتل َسن قَت ِل  

 بنو أَْبنَاَءه مْ 

 حيي َونَْستَْحيِ 

 نسو نَِساَءه مْ 

 ءن َوإِنَّا

 فوق فَْوقَه مْ 

ونَ   قهر قَاِهر 

@ @ 

 قول قَالَ 

وَسى  موسى م 

 قوم ِلقَْوِمهِ 

 عون اْستَِعين وا

 ءله بِاللَّهِ 

وا  صبر َواْصبِر 

 ءن إِنَّ 

 ءرض األَْرضَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ورث ي وِرث َها

 من َمن

 شيء يََشاء  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 عقب َواْلعَاقِبَة  

تَِّقينَ   وقي ِلْلم 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءذي أ وِذينَا

 مـن ِمن

 بل قَْبلِ ق

 ءن أَن

 ءتي تَأْتِيَنَا

 مـن َوِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء ِجئْتَنَا

 قول قَالَ 

 عسى َعَسى

 ربب َربُّك مْ 

 ءن أَن

 هلك ي ْهِلكَ 

ك مْ   عدو َعد وَّ

 خلف َويَْستَْخِلفَك مْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 نظر فَيَنظ رَ 

 كيف َكْيفَ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 اءخذ أََخْذنَ 

 ءلي َءالَ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

نِينَ   سنه بِالس ِ

 نقص َونَْقص  

نَ   مـن م ِ

 ثمر الثََّمَراتِ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

ونَ   ذكر يَذَّكَّر 

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 جيء َجاَءتْه م  

 حسن اْلَحَسنَة  

 قول قَال وا

 لنا لَنَا

 هذا َهِذهِ 

 ءن َوإِن

 صوب ت ِصْبه مْ 

 سوء َسي ِئَة  

وا  طير يَطَّيَّر 

وَسى  موسى بِم 

 من َوَمن

عَه    مع مَّ

 ال أاَلَ 

 ءن إِنََّما

ه مْ   طير َطائِر 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثََره مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ما َمْهَما

 ءتي تَأْتِنَا

 ب بِهِ 

 مـن ِمنْ 

 ءيه َءايَة  

 سحر ل ِتَْسَحَرنَا

 ب بَِها

 ما فََما

 ن نَْحن  نح

 لك لَكَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن بِم 

@ @ 

 رسل فَأَْرَسْلنَا

 على َعلَْيِهم  

 طوف الطُّوفَانَ 

 جرد َواْلَجَرادَ 

لَ   قمل َواْلق مَّ

فَاِدعَ   ضفدع َوالضَّ

 دمم َوالدَّمَ 

 ءيه َءايَات  

فَصَّالَت    فصل مُّ

وا  كبر فَاْستَْكبَر 

 كون َوَكان وا

 قوم قَْوًما

ْجِرِمينَ   جرم مُّ

@ @ 

ا لم  َولَمَّ

 وقع َوقَعَ 

 على َعلَْيِهم  

ْجز    رجز الر ِ

 قول قَال وا

وَسى  موسى يَام 

 دعو اْدع  

 لنا لَنَا

 ربب َربَّكَ 

 ما بَِما

 عهد َعِهدَ 

 عند ِعنَدكَ 

 ءن لَئِن

 كشف َكَشْفتَ 

 عن َعنَّا

ْجزَ   رجز الر ِ

 ءمن لَن ْؤِمنَنَّ 

 لك لَكَ 

 رسل َولَن ْرِسلَنَّ 
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 مع َمعَكَ 

 بنو بَنِي

 ائيل إِْسَراِءيلَ إسر

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 كشف َكَشْفنَا

م    عن َعْنه 

ْجزَ   رجز الر ِ

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

 هم ه م

 بلغ بَاِلغ وه  

 ءذ إِذَا

 هم ه مْ 

 نكث يَنك ث ونَ 

@ @ 

 نقم فَانتَقَْمنَا

 مـن ِمْنه مْ 

 غرق فَأَْغَرْقنَاه مْ 

 في فِي

 يمم اْليَم ِ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 كذب َكذَّب وا

 يه بِأَيَاتِنَاء

 كون َوَكان وا

 عن َعْنَها

 غفل َغافِِلينَ 

@ @ 

 ورث َوأَْوَرثْنَا

 قوم اْلقَْومَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كون َكان وا

 ضعف ي ْستَْضعَف ونَ 

 شرق َمَشاِرقَ 

 ءرض األَْرِض 

 غرب َوَمغَاِربََها

 ءلل الَّتِي

 برك بَاَرْكنَا

 في فِيَها

تْ   تمم َوتَمَّ

 كلم َكِلَمت  

 كَ ربب َرب ِ 

ْسنَى  حسن اْلح 

 على َعلَى

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 ما بَِما

وا  صبر َصبَر 

ْرنَا  دمر َوَدمَّ

 ما َما

 كون َكانَ 

 صنع يَْصنَع  

 فرعون فِْرَعْون  

ه    قوم َوقَْوم 

 ما َوَما

 كون َكان وا

 عرش يَْعِرش ونَ 

@ @ 

 جوز َوَجاَوْزنَا

 بنو بِبَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 اْلبَْحرَ بحر 

 ءتي فَأَتَْوا

 على َعلَى

 قوم قَْوم  

 عكف يَْعك ف ونَ 

 على َعلَى

 صنم أَْصنَام  

مْ   له لَّه 

 قول قَال وا

وَسى  موسى يَام 

 جعل اْجعَل

 لنا لَّنَا

 ءله إِلًَها

 كما َكَما

مْ   له لَه 

 ءله َءاِلَهة  

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّك مْ 

 قوم قَْوم  

 جهل تَْجَهل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

الَءِ ءل  ي َهؤ 

تَبَّر    تبر م 

ا  ما مَّ

 هم ه مْ 

 في فِيهِ 

 بطل َوبَاِطل  

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 غير أََغْيرَ 

 ءله اللَّهِ 

 بغي أَْبِغيك مْ 

 ءله إِلًَها

 هو َوه وَ 

لَك مْ   فضل فَضَّ

 على َعلَى

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 نجو أَنَجْينَاك م

نْ مـ  ن م ِ

 ءلي َءالِ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

ونَك مْ   سوم يَس وم 

 سوء س وءَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

 قتل ي قَت ِل ونَ 

 بنو أَْبنَاَءك مْ 

 حيي َويَْستَْحي ونَ 

 نسو نَِساَءك مْ 

 في َوفِي

 ذلك ذَِلك م

 بلو باَلَء  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 وعد َوَواَعْدنَا

وَسى  موسى م 

 ثاَلَثِينَ ثلث 

 ليل لَْيلَةً 

 تمم َوأَتَْمْمنَاَها

 عشر بِعَْشر  

 تمم فَتَمَّ 

 وقت ِميقَات  

 ربب َرب ِهِ 

 ربع أَْربَِعينَ 

 ليل لَْيلَةً 

 قول َوقَالَ 

وَسى  موسى م 

 ءخو ألَِخيهِ 

ونَ   هارون َهار 

 خلف اْخل ْفنِي

 في فِي

 قوم قَْوِمي

 صلح َوأَْصِلحْ 

 ال َوالَ 

َّبِعْ   تبع تَت

 يلَ سبل َسبِ 

ْفِسِدينَ   فسد اْلم 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 جيء َجاءَ 

وَسى  موسى م 

 وقت ِلِميقَاتِنَا

 كلم َوَكلََّمه  

 ربب َربُّه  

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 رءي أَِرنِي

 نظر أَنظ رْ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 قول قَالَ 

 لن لَن

 رءي تََرانِي

 لكن َولَِكنِ 

 نظر انظ رْ 

 ءلى إِلَى

 جبل اْلَجبَلِ 

 ءن فَِإنِ 

 اْستَقَرَّ قرر 

 مكن َمَكانَه  

 سوف فََسْوفَ 

 رءي تََرانِي

ا  لم فَلَمَّ

 جلو تََجلَّى

 ربب َربُّه  
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 جبل ِلْلَجبَلِ 

 جعل َجعَلَه  

 دكك َدكًّا

 خرر َوَخرَّ 

وَسى  موسى م 

 صعق َصِعقًا

ا  لم فَلَمَّ

 فوق أَفَاقَ 

 قول قَالَ 

 سبح س ْبَحانَكَ 

 توب ت ْبت  

 ءلى إِلَْيكَ 

 ءنا َوأَنَا

 ل  ءول أَوَّ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

وَسى  موسى يَام 

 ءن إِن ِي

 صفو اْصَطفَْيت كَ 

 على َعلَى

 نوس النَّاِس 

 رسل بِِرَساالَتِي

 كلم َوبَِكالَِمي

ذْ   ءخذ فَخ 

 ما َما

 ءتي َءاتَْيت كَ 

 كون َوك ن

نَ   مـن م ِ

 شكر الشَّاِكِرينَ 

@ @ 

 كتب َوَكتَْبنَا

 له لَه  

 في فِي

 َواحِ لوح األَلْ 

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

ْوِعَظةً   وعظ مَّ

 فصل َوتَْفِصيالً 

 كل ل ِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

ْذَها  ءخذ فَخ 

ة    قوي بِق وَّ

رْ   ءمر َوأْم 

 قوم قَْوَمكَ 

ذ وا  ءخذ يَأْخ 

 حسن بِأَْحَسنَِها

 رءي َسأ وِريك مْ 

 دور َدارَ 

 فسق اْلفَاِسِقينَ 

@ @ 

 صرف َسأَْصِرف  

 عن َعنْ 

 يَاتِيَ ءيه َءا

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   كبر يَتََكبَّر 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ءن َوإِن

 رءي يََرْوا

 كل ك لَّ 

 ءيه َءايَة  

 ال الَّ 

 ءمن ي ْؤِمن وا

 ب بَِها

 ءن َوإِن

 رءي يََرْوا

 سبل َسبِيلَ 

ْشدِ   رشد الرُّ

 ال الَ 

 ءخذ يَتَِّخذ وه  

 سبل َسبِيالً 

 ءن َوإِن

 يََرْوا رءي

 سبل َسبِيلَ 

 ِ  غوي اْلغَي 

 ءخذ يَتَِّخذ وه  

 سبل َسبِيالً 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 كون َوَكان وا

 عن َعْنَها

 غفل َغافِِلينَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 لقي َوِلقَاءِ 

 ءخر األَِخَرةِ 

 حبط َحبَِطتْ 

 ل أَْعَمال ه مْ عم

 هل َهلْ 

 جزي ي ْجَزْونَ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءخذ َواتََّخذَ 

 قوم قَْوم  

وَسى  موسى م 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

 مـن ِمنْ 

ِلي ِِهمْ   حلي ح 

 عجل ِعْجالً 

 جسد َجَسًدا

 له لَّه  

َوار    خور خ 

 لم أَلَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءن أَنَّه  

 ال الَ 

مْ  ه   كلم ي َكل ِم 

 ال َوالَ 

 هدي يَْهِديِهمْ 

 سبل َسبِيالً 

 ءخذ اتََّخذ وه  

 كون َوَكان وا

 ظلم َظاِلِمينَ 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 سقط س ِقطَ 

 في فِي

 يدي أَْيِديِهمْ 

 رءي َوَرأَْوا

مْ   ءن أَنَّه 

 قد قَدْ 

 ضلل َضلُّوا

 قول قَال وا

 ءن لَئِن

 لم لَّمْ 

 رحم يَْرَحْمنَا

 اربب َربُّنَ 

 غفر َويَْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 كون لَنَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 رجع َرَجعَ 

وَسى  موسى م 

 ءلى إِلَى

 قوم قَْوِمهِ 

 غضب َغْضبَانَ 

 ءسف أَِسفًا

 قول قَالَ 

 بءس بِئَْسَما

ونِي  خلف َخلَْفت م 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدي

 عجل أََعِجْلت مْ 

 ءمر أَْمرَ 

 ب ِك مْ ربب رَ 

 لقي َوأَْلقَى

 لوح األَْلَواحَ 

 ءخذ َوأََخذَ 

 رءس بَِرأِْس 

 ءخو أَِخيهِ 

ه   رُّ  جرر يَج 

 ءلى إِلَْيهِ 

 قول قَالَ 

 بنو اْبنَ 

 ءمم أ مَّ 

 ءن إِنَّ 

 قوم اْلقَْومَ 
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 ضعف اْستَْضعَف ونِي

 كود َوَكاد وا

 قتل يَْقت ل ونَنِي

 ال فاَلَ 

 شمت ت ْشِمتْ 

 ب بِيَ 

 عدو األَْعَداءَ 

 َوالَ  ال

 جعل تَْجعَْلنِي

 مع َمعَ 

 قوم اْلقَْومِ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 غفر اْغِفرْ 

 لي ِلي

 ءخو َوألَِخي

 دخل َوأَْدِخْلنَا

 في فِي

 رحم َرْحَمتِكَ 

 ءنت َوأَنتَ 

 رحم أَْرَحم  

اِحِمينَ   رحم الرَّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 عجل اْلِعْجلَ 

مْ   نيل َسيَنَال ه 

 غضب َغَضب  

ن  مـن م ِ

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 ذلل َوِذلَّة  

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

ْفتَِرينَ   فري اْلم 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 عمل َعِمل وا

 سوء السَّي ِئَاتِ 

 ثم ث مَّ 

 توب تَاب وا

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدَها

 ن واءمن َوَءامَ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدَها

 غفر لَغَف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 سكت َسَكتَ 

 عن َعن

وَسى  موسى مُّ

 غضب اْلغََضب  

 ءخذ أََخذَ 

 لوح األَْلَواحَ 

 في َوفِي

 نسخ ن ْسَختَِها

 هدي ه ًدى

 رحم َوَرْحَمة  

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 ربب ِلَرب ِِهمْ 

 ب يَْرَهب ونَ ره

@ @ 

 خير َواْختَارَ 

وَسى  موسى م 

 قوم قَْوَمه  

 سبع َسْبِعينَ 

الً   رجل َرج 

 وقت ل ِِميقَاتِنَا

ا  لم فَلَمَّ

م    ءخذ أََخذَتْه 

ْجفَة    رجف الرَّ

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 لو لَوْ 

 شيء ِشئْتَ 

 هلك أَْهلَْكتَه م

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبل  

 ءيي َوإِيَّايَ 

 اهلك أَت ْهِلك نَ 

 ما بَِما

 فعل فَعَلَ 

 سفه السُّفََهاء  

 مـن ِمنَّا

 ءن إِنْ 

 هي ِهيَ 

 ءن إِالَّ 

 فتن فِتْنَت كَ 

 ضلل ت ِضلُّ 

 ب بَِها

 من َمن

 شيء تََشاء  

 هدي َوتَْهِدي

 من َمن

 شيء تََشاء  

 ءنت أَنتَ 

 ولي َوِليُّنَا

 غفر فَاْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 رحم َواْرَحْمنَا

 ءنت َوأَنتَ 

 خير َخْير  

 اْلغَافِِرينَ غفر 

@ @ 

 كتب َواْكت بْ 

 لنا لَنَا

 في فِي

 هذا َهِذهِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 حسن َحَسنَةً 

 في َوفِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 ءن إِنَّا

 هود ه ْدنَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 قول قَالَ 

 عذب َعذَابِي

 صوب أ ِصيب  

 ب بِهِ 

 من َمنْ 

 شيء أََشاء  

 رحم َوَرْحَمتِي

 وسع َوِسعَتْ 

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 كتب فََسأَْكت ب َها

 ءلل ِللَِّذينَ 

 وقي يَتَّق ونَ 

 ءتي َوي ْؤت ونَ 

َكاةَ   زكو الزَّ

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هم ه م

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

َّبِع ونَ   تبع يَت

س ولَ   رسل الرَّ

 نبء النَّبِيَّ 

يَّ   ءمم األ م ِ

 ءلل الَِّذي

 وجد يَِجد ونَه  

 وبًاكتب َمْكت  

 عند ِعنَده مْ 

 في فِي

 تور التَّْوَراةِ 

 نجل َواإِلنِجيلِ 

ه م ر   ءمر يَأْم 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 نهي َويَْنَهاه مْ 

 عن َعنِ 

نَكرِ   نكر اْلم 

 حلل َوي ِحلُّ 

م    له لَه 

 طيب الطَّي ِبَاتِ 

م    حرم َوي َحر ِ

 على َعلَْيِهم  

 خبث اْلَخبَائِثَ 

 وضع َويََضع  

مْ   عن َعْنه 

 إِْصَره مْ ءصر 

 غلل َواألَْغالَلَ 
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 ءلل الَّتِي

 كون َكانَتْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ءلل فَالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ب بِهِ 

وه   ر   عزر َوَعزَّ

وه    نصر َونََصر 

 تبع َواتَّبَع وا

 نور النُّورَ 

 ءلل الَِّذي

 نزل أ نِزلَ 

 مع َمعَه  

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ  ْفِلح   فلح اْلم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 ءن إِن ِي

 رسل َرس ول  

 ءله اللَّهِ 

 ءلى إِلَْيك مْ 

 جمع َجِميعًا

 ءلل الَِّذي

 له لَه  

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 حيي ي ْحيِ 

 موت َوي ِميت  

 ءمن فَأَِمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

 ِلهِ رسل َوَرس و

 ِ  نبء النَّبِي 

 ِ ي   ءمم األ م ِ

 ءلل الَِّذي

 ءمن ي ْؤِمن  

 ءله بِاللَّهِ 

 كلم َوَكِلَماتِهِ 

 تبع َواتَّبِع وه  

 لعل لَعَلَّك مْ 

 هدي تَْهتَد ونَ 

@ @ 

 مـن َوِمن

 قوم قَْومِ 

وَسى  موسى م 

ة    ءمم أ مَّ

 هدي يَْهد ونَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ب َوبِهِ 

 عدل يَْعِدل ونَ 

@ @ 

 طَّْعنَاه م  قطع َوقَ 

 ثني اثْنَتَيْ 

 عشر َعْشَرةَ 

 سبط أَْسبَاًطا

 ءمم أ َمًما

 وحي َوأَْوَحْينَا

 ءلى إِلَى

وَسى  موسى م 

 ءذ إِذِ 

 سقي اْستَْسقَاه  

ه    قوم قَْوم 

 ءن أَنِ 

 ضرب اْضِرب

 عصو ب ِعََصاكَ 

 حجر اْلَحَجرَ 

 بجس فَانبََجَستْ 

 مـن ِمْنه  

 ثني اثْنَتَا

 عشر َعْشَرةَ 

 نًاعين َعيْ 

 قد قَدْ 

 علم َعِلمَ 

 كل ك لُّ 

 نسو أ نَاس  

ْشَربَه مْ   شرب مَّ

 ظلل َوَظلَّْلنَا

 على َعلَْيِهم  

 غمم اْلغََمامَ 

 نزل َوأَنَزْلنَا

 على َعلَْيِهم  

 منن اْلَمنَّ 

 سلي َوالسَّْلَوى

 ءكل ك ل وا

 مـن ِمن

 طيب َطي ِبَاتِ 

 ما َما

 رزق َرَزْقنَاك مْ 

 ما َوَما

ونَا  ظلم َظلَم 

 ن َولَِكنلك

 كون َكان وا

 نفس أَنف َسه مْ 

ونَ   ظلم يَْظِلم 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قِيلَ 

م    له لَه 

 سكن اْسك ن وا

 هذا َهِذهِ 

 قري اْلقَْريَةَ 

 ءكل َوك ل وا

 مـن ِمْنَها

 حيث َحْيث  

 شيء ِشئْت مْ 

 قول َوق ول وا

 حطط ِحطَّة  

ل وا  دخل َواْدخ 

 بوب اْلبَابَ 

ًدا  سجد س جَّ

 رْ غفر نَّْغفِ 

 لك لَك مْ 

 خطء َخِطيئَاتِك مْ 

 زيد َسنَِزيد  

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 بدل فَبَدَّلَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 مـن ِمْنه مْ 

 قول قَْوالً 

 غير َغْيرَ 

 ءلل الَِّذي

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 رسل فَأَْرَسْلنَا

 على َعلَْيِهمْ 

 رجز ِرْجًزا

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 اما بِمَ 

 كون َكان وا

ونَ   ظلم يَْظِلم 

@ @ 

 سءل َوْسئَْله مْ 

 عن َعنِ 

 قري اْلقَْريَةِ 

 ءلل الَّتِي

 كون َكانَتْ 

 حضر َحاِضَرةَ 

 بحر اْلبَْحرِ 

 ءذ إِذْ 

 عدو يَْعد ونَ 

 في فِي

 سبت السَّْبتِ 

 ءذ إِذْ 

 ءتي تَأْتِيِهمْ 

 حوت ِحيتَان ه مْ 

 يوم يَْومَ 

 سبت َسْبتِِهمْ 

ًعا  شرع ش رَّ

 يَْومَ يوم وَ 

 ال الَ 

 سبت يَْسبِت ونَ 

 ال الَ 

 ءتي تَأْتِيِهمْ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 بلو نَْبل وه م

 ما بَِما

 كون َكان وا

 فسق يَْفس ق ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَتْ 

ة    ءمم أ مَّ
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ْنه مْ   مـن م ِ

 لم ِلمَ 

 وعظ تَِعظ ونَ 

 قوم قَْوًما

 ءله اللَّه  

ْهِلك ه مْ   هلك م 

 ءو أَوْ 

ب ه   عَذ ِ  مْ عذب م 

 عذب َعذَابًا

 شدد َشِديًدا

 قول قَال وا

 عذر َمْعِذَرةً 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِك مْ 

مْ   لعل َولَعَلَّه 

 وقي يَتَّق ونَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 نسي نَس وا

 ما َما

وا ر   ذكر ذ ك ِ

 ب بِهِ 

 نجو أَنَجْينَا

 ءلل الَِّذينَ 

 نهي يَْنَهْونَ 

 عن َعنِ 

 سوء السُّوءِ 

 ءخذ َوأََخْذنَا

 ِذينَ ءلل الَّ 

وا  ظلم َظلَم 

 عذب بِعَذَاب  

 بءس بَئِيس  

 ما بَِما

 كون َكان وا

 فسق يَْفس ق ونَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 عتو َعتَْوا

 عن َعن

ا  ما مَّ

 نهي ن ه وا

 عن َعْنه  

 قول ق ْلنَا

مْ   له لَه 

 كون ك ون وا

 قرد قَِرَدةً 

 خسء َخاِسئِينَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 ءذن تَأَذَّنَ 

 ربب َربُّكَ 

 ْبعَثَنَّ بعث لَيَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 من َمن

ه مْ   سوم يَس وم 

 سوء س وءَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 سرع لََسِريع  

 عقب اْلِعقَابِ 

 ءن َوإِنَّه  

 غفر لَغَف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 قطع َوقَطَّْعنَاه مْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 اءمم أ َممً 

ْنه م    مـن م ِ

ونَ  اِلح   صلح الصَّ

 مـن َوِمْنه مْ 

 دون د ونَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 بلو َوبَلَْونَاه م

 حسن بِاْلَحَسنَاتِ 

 سوء َوالسَّي ِئَاتِ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 خلف فََخلَفَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهمْ 

 خلف َخْلف  

 ورث َوِرث وا

 كتب اْلِكتَابَ 

ذ ونَ   ءخذ يَأْخ 

 عرض َعَرضَ 

 هذا َهذَا

 دنو األَْدنَى

 قول َويَق ول ونَ 

 غفر َسي ْغفَر  

 لنا لَنَا

 ءن َوإِن

 ءتي يَأْتِِهمْ 

 عرض َعَرض  

ثْل ه    مثل م ِ

ذ وه    ءخذ يَأْخ 

 لم أَلَمْ 

 ءخذ ي ْؤَخذْ 

 على َعلَْيِهم

يثَاق    وثق م ِ

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءن أَن

 ال الَّ 

 قول يَق ول وا

 على َعلَى

 هِ ءله اللَّ 

 ءن إِالَّ 

 حقق اْلَحقَّ 

 درس َوَدَرس وا

 ما َما

 في فِيهِ 

 دور َوالدَّار  

 ءخر األَِخَرة  

 خير َخْير  

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 وقي يَتَّق ونَ 

 ال أَفاَلَ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

ك ونَ   مسك ي َمس ِ

 كتب بِاْلِكتَابِ 

وا  قوم َوأَقَام 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءن إِنَّا

 ال الَ 

 ضيع ن ِضيع  

 ءجر أَْجرَ 

ْصِلِحينَ   صلح اْلم 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 نتق نَتَْقنَا

 جبل اْلَجبَلَ 

 فوق فَْوقَه مْ 

 كأن َكأَنَّه  

 ظلل ظ لَّة  

 ظنن َوَظنُّوا

 ءن أَنَّه  

 وقع َواقِع  

 ب بِِهمْ 

ذ وا  ءخذ خ 

 ما َما

 ءتي َءاتَْينَاك م

ة    قوي بِق وَّ

وا  ذكر َواْذك ر 

 ما َما

 في فِيهِ 

 عل لَعَلَّك مْ ل

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 ءخذ أََخذَ 

 ربب َربُّكَ 

 مـن ِمن

 بنو بَنِي

 ءدم َءاَدمَ 

 مـن ِمن

 ظهر ظ ه وِرِهمْ 

يَّتَه مْ   ذرر ذ ر ِ

 شهد َوأَْشَهَده مْ 

 على َعلَى

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 ليس أَلَْست  

 ربب بَِرب ِك مْ 

 قول قَال وا

 بلو بَلَى

 شهد َشِهْدنَا
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 ءن أَن

 قول تَق ول وا

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 عن َعنْ 

 هذا َهذَا

 غفل َغافِِلينَ 

@ @ 

 ءو أَوْ 

 قول تَق ول وا

 ءن إِنََّما

 شرك أَْشَركَ 

نَا  ءبو َءابَاؤ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 كون َوك نَّا

يَّةً   ذرر ذ ر ِ

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعِدِهمْ 

 هلك أَفَت ْهِلك نَا

 ا بَِمام

 فعل فَعَلَ 

ْبِطل ونَ   بطل اْلم 

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

ل    فصل ن فَص ِ

 ءيه األَيَاتِ 

مْ   لعل َولَعَلَّه 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 تلو َواتْل  

 على َعلَْيِهمْ 

 َ  نبء نَبَأ

 ءلل الَِّذي

 ءتي َءاتَْينَاه  

 ءيه َءايَاتِنَا

 سلخ فَانَسلَخَ 

 مـن ِمْنَها

 تبع فَأَتْبَعَه  

 شَّْيَطان  شطن ال

 كون فََكانَ 

 مـن ِمنَ 

 غوي اْلغَاِوينَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 شيء ِشئْنَا

 رفع لََرفَْعنَاه  

 ب بَِها

 لكن َولَِكنَّه  

 خلد أَْخلَدَ 

 ءلى إِلَى

 ءرض األَْرِض 

 تبع َواتَّبَعَ 

 هوي َهَواه  

 مثل فََمثَل ه  

 مثل َكَمثَلِ 

 كلب اْلَكْلبِ 

 ءن إِن

 حمل تَْحِملْ 

 على َعلَْيهِ 

 ث يَْلَهثْ له

 ءو أَوْ 

ْكه    ترك تَتْر 

 لهث يَْلَهث

 ذلك ذَِّلكَ 

 مثل َمثَل  

 قوم اْلقَْومِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 قصص فَاْقص ِص 

 قصص اْلقََصصَ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

ونَ   فكر يَتَفَكَّر 

@ @ 

 سوء َساءَ 

 مثل َمثاَلً 

 قوم اْلقَْوم  

 ءلل الَِّذينَ 

 واكذب َكذَّب  

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 نفس َوأَنف َسه مْ 

 كون َكان وا

ونَ   ظلم يَْظِلم 

@ @ 

 من َمن

 هدي يَْهدِ 

 ءله اللَّه  

 هو فَه وَ 

ْهتَِدي  هدي اْلم 

 من َوَمن

 ضلل ي ْضِللْ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   خسر اْلَخاِسر 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ذرء ذََرأْنَا

 جهم ِلَجَهنَّمَ 

 كثر َكثِيًرا

 نَ مـن م ِ 

 جنن اْلِجن ِ 

 ءنس َواإِلنِس 

مْ   له لَه 

 قلب ق ل وب  

 ال الَّ 

 فقه يَْفقَه ونَ 

 ب بَِها

مْ   له َولَه 

 عين أَْعي ن  

 ال الَّ 

ونَ   بصر ي ْبِصر 

 ب بَِها

مْ   له َولَه 

 ءذن َءاذَان  

 ال الَّ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

 ب بَِها

 ءلي أ ولَئِكَ 

 نعم َكاألَْنعَامِ 

 بل بَلْ 

 هم ه مْ 

 ضلل أََضلُّ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

 غفل اْلغَافِل ونَ 

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

 سمى األَْسَماء  

ْسنَى  حسن اْلح 

 دعو فَاْدع وه  

 ب بَِها

وا  وذر َوذَر 

 ءلل الَِّذينَ 

 لحد ي ْلِحد ونَ 

 في فِي

 سمى أَْسَمائِهِ 

 جزي َسي ْجَزْونَ 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

نْ   من َوِممَّ

 لَْقنَاخلق خَ 

ة    ءمم أ مَّ

 هدي يَْهد ونَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ب َوبِهِ 

 عدل يَْعِدل ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

ه م  درج َسنَْستَْدِرج 

نْ   مـن م ِ

 حيث َحْيث  

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ملي َوأ ْمِلي

مْ   له لَه 

 ءن إِنَّ 

 كيد َكْيِدي

 متن َمتِين  

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

وا  فكر يَتَفَكَّر 

 ما َما

 صحب بَِصاِحبِِهم
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ن  مـن م ِ

 جنن ِجنَّة  

 ءن إِنْ 

 هو ه وَ 

 ءن إِالَّ 

 نذر نَِذير  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

وا  نظر يَنظ ر 

 في فِي

 ملك َملَك وتِ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

 خلق َخلَقَ 

 ءله اللَّه  

 نمـن مِ 

 شيء َشْيء  

 ءن َوأَنْ 

 عسى َعَسى

 ءن أَن

 كون يَك ونَ 

 قد قَدِ 

 قرب اْقتََربَ 

مْ   ءجل أََجل ه 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 حدث َحِديث  

 بعد بَْعَده  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 من َمن

 ضلل ي ْضِللِ 

 ءله اللَّه  

 ال فاَلَ 

 هدي َهاِديَ 

 له لَه  

ه مْ   وذر َويَذَر 

 في فِي

 طغو ط ْغيَانِِهمْ 

 ْعَمه ونَ عمه يَ 

@ @ 

 سءل يَْسئَل ونَكَ 

 عن َعنِ 

 سوع السَّاَعةِ 

 ءيي أَيَّانَ 

ْرَساَها  رسو م 

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

َها  علم ِعْلم 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِي

 ال الَ 

 جلو ي َجل ِيَها

 وقت ِلَوْقتَِها

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ثقل ثَق لَتْ 

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ال الَ 

 ءتي تَأْتِيك مْ 

 ءن إِالَّ 

 بغت بَْغتَةً 

 سءل يَْسئَل ونَكَ 

 كأن َكأَنَّكَ 

 حفي َحِفي  

 عن َعْنَها

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

َها  علم ِعْلم 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 قول ق ل

 ال الَّ 

 ملك أَْمِلك  

 ْفِسينفس ِلنَ 

 نفع نَْفعًا

 ال َوالَ 

ا  ضرر َضرًّ

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 لو َولَوْ 

 كون ك نت  

 علم أَْعلَم  

 غيب اْلغَْيبَ 

 كثر الَْستَْكثَْرت  

 مـن ِمنَ 

 خير اْلَخْيرِ 

 ما َوَما

 مسس َمسَّنِيَ 

 سوء السُّوء  

 ءن إِنْ 

 ءنا أَنَا

 ءن إِالَّ 

 نذر نَِذير  

 بشر َوبَِشير  

 قوم ل ِقَْوم  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَك م

ن  مـن م ِ

 نفس نَّْفس  

 وحد َواِحَدة  

 جعل َوَجعَلَ 

 مـن ِمْنَها

 زوج َزْوَجَها

 سكن ِليَْسك نَ 

 ءلى إِلَْيَها

ا  لم فَلَمَّ

 غشو تَغَشَّاَها

 حمل َحَملَتْ 

 حمل َحْمالً 

 خفف َخِفيفًا

تْ   مرر فََمرَّ

 هِ ب بِ 

ا  لم فَلَمَّ

 ثقل أَثْقَلَت

 دعو دََّعَوا

 ءله اللَّهَ 

َما  ربب َربَّه 

 ءن لَئِنْ 

 ءتي َءاتَْيتَنَا

 صلح َصاِلًحا

 كون لَّنَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

 شكر الشَّاِكِرينَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 ءتي َءاتَاه َما

 صلح َصاِلًحا

 جعل َجعاَلَ 

 له لَه  

 شرك ش َرَكاءَ 

 في فِيَما

 اءتي َءاتَاه مَ 

 علو فَتَعَالَى

 ءله اللَّه  

ا  عن َعمَّ

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 شرك أَي ْشِرك ونَ 

 ما َما

 ال الَ 

 خلق يَْخل ق  

 شيء َشْيئًا

 هم َوه مْ 

 خلق ي ْخلَق ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

مْ   له لَه 

 نصر نَْصًرا

 ال َوالَ 

 نفس أَنف َسه مْ 

ونَ   نصر يَنص ر 

@ @ 

 ءن َوإِن

 ْدع وه مْ دعو تَ 

 ءلى إِلَى
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 هدي اْله َدى

 ال الَ 

َّبِع وك مْ   تبع يَت

 سوي َسَواء  

 على َعلَْيك مْ 

وه مْ   دعو أََدَعْوت م 

 ءم أَمْ 

 ءنت أَنت مْ 

 صمت َصاِمت ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 دعو تَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 عبد ِعبَاد  

 مثل أَْمثَال ك مْ 

 ه مْ دعو فَاْدع و  

 جوب فَْليَْستَِجيب وا

 لك لَك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

مْ   له أَلَه 

ل    رجل أَْرج 

 مشي يَْمش ونَ 

 ب بَِها

 ءم أَمْ 

مْ   له لَه 

 يدي أَْيد  

 بطش يَْبِطش ونَ 

 ب بَِها

 ءم أَمْ 

مْ   له لَه 

 عين أَْعي ن  

ونَ   بصر ي ْبِصر 

 ب بَِها

 ءم أَمْ 

مْ   له لَه 

 ذَان  ءذن َءا

 سمع يَْسَمع ونَ 

 ب بَِها

 قول ق لِ 

 دعو اْدع وا

 شرك ش َرَكاَءك مْ 

 ثم ث مَّ 

 كيد ِكيد ونِ 

 ال فاَلَ 

ونِ   نظر ت نِظر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ولي َوِلي ِيَ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

لَ   نزل نَزَّ

 كتب اْلِكتَابَ 

 هو َوه وَ 

 ولي يَتََولَّى

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 دعو تَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ال الَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

 نصر نََصَرك مْ 

 ال َوالَ 

 نفس أَنف َسه مْ 

ونَ   نصر يَنص ر 

@ @ 

 ءن َوإِن

 دعو تَْدع وه مْ 

 ءلى إِلَى

 هدي اْله َدى

 ال الَ 

 سمع يَْسَمع وا

 رءي َوتََراه مْ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

 ءلى إِلَْيكَ 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ بصر ي    ْبِصر 

@ @ 

ذِ   ءخذ خ 

 عفو اْلعَْفوَ 

رْ   ءمر َوأْم 

 عرف بِاْلع ْرفِ 

 عرض َوأَْعِرضْ 

 عن َعنِ 

 جهل اْلَجاِهِلينَ 

@ @ 

ا  ءم َوإِمَّ

 نزغ يَنَزَغنَّكَ 

 مـن ِمنَ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 نزغ نَْزغ  

 عوذ فَاْستَِعذْ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ءن إِنَّه  

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 لل الَِّذينَ ء

 وقي اتَّقَْوا

 ءذ إِذَا

 مسس َمسَّه مْ 

 طوف َطائِف  

نَ   مـن م ِ

 شطن الشَّْيَطانِ 

وا  ذكر تَذَكَّر 

 ءذ فَِإذَا

 هم ه م

ونَ  ْبِصر   بصر مُّ

@ @ 

 ءخو َوإِْخَوان ه مْ 

دُّونَه مْ   مدد يَم 

 في فِي

 ِ  غوي اْلغَي 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

ونَ   قصر ي ْقِصر 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 لم لَمْ 

 ءتي تَأْتِِهم

 ءيه بِأَيَة  

 قول قَال وا

 لو لَْوالَ 

 جبي اْجتَبَْيتََها

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

َّبِع    تبع أَت

 ما َما

 وحي ي وَحى

 ءلى إِلَيَّ 

 مـن ِمن

ب ِي  ربب رَّ

 هذا َهذَا

 بصر بََصائِر  

 مـن ِمن

ب ِك مْ   ربب رَّ

 هدي َوه ًدى

 رحم َوَرْحَمة  

 قوم ل ِقَْوم  

 ونَ ءمن ي ْؤِمن  

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قرء ق ِرئَ 

 قرء اْلق ْرَءان  

 سمع فَاْستَِمع وا

 له لَه  

 نصت َوأَنِصت وا

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   رحم ت ْرَحم 

@ @ 

 ذكر َواْذك ر

بَّكَ   ربب رَّ

 في فِي

 نفس نَْفِسكَ 

ًعا  ضرع تََضرُّ

 خوف َوِخيفَةً 

 دون َود ونَ 

 جهر اْلَجْهرِ 

 مـن ِمنَ 

 قول اْلقَْولِ 

 ْلغ د و ِ غدو بِا

 ءصل َواألََصالِ 

 ال َوالَ 
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 كون تَك ن

نَ   مـن م ِ

 غفل اْلغَافِِلينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِكَ 

 ال الَ 

ونَ   كبر يَْستَْكبِر 

 عن َعنْ 

 عبد ِعبَاَدتِهِ 

ونَه    سبح َوي َسب ِح 

 له َولَه  

د ونَ   سجد يَْسج 

# # 

@ @ 

 سءل يَْسئَل ونَكَ 

 عن َعنِ 

 ل األَنفَالِ نف

 قول ق لِ 

 نفل األَنفَال  

 ءله ِللَّهِ 

س ولِ   رسل َوالرَّ

 وقي فَاتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

وا  صلح َوأَْصِلح 

 ذو ذَاتَ 

 بين بَْينِك مْ 

 طوع َوأَِطيع وا

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ءن إِنََّما

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

 ِذينَ ءلل الَّ 

 ءذ إِذَا

 ذكر ذ ِكرَ 

 ءله اللَّه  

 وجل َوِجلَتْ 

 قلب ق ل وب ه مْ 

 ءذ َوإِذَا

 تلو ت ِليَتْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَات ه  

 زيد َزاَدتْه مْ 

 ءمن إِيَمانًا

 على َوَعلَى

 ربب َرب ِِهمْ 

 وكل يَتََوكَّل ونَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   قوم ي ِقيم 

 صلو الصَّالَةَ 

ا  ما َوِممَّ

 رزق َرَزْقنَاه مْ 

 نفق ي نِفق ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

 حقق َحقًّا

مْ   له لَّه 

 درج َدَرَجات  

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 غفر َوَمْغِفَرة  

 رزق َوِرْزق  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 كما َكَما

 خرج أَْخَرَجكَ 

 ربب َربُّكَ 

 مـن ِمن

 بيت بَْيتِكَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءن َوإِنَّ 

 فرق فَِريقًا

نَ   مـن م ِ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 كره لََكاِره ونَ 

@ @ 

 جدل ي َجاِدل ونَكَ 

 في فِي

 حقق اْلَحق ِ 

 بعد بَْعدَ 

 ما َما

 بين تَبَيَّنَ 

 كأن َكأَنََّما

 سوق ي َساق ونَ 

 ءلى إِلَى

 موت اْلَمْوتِ 

 هم َوه مْ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 وعد يَِعد ك م  

 ه اللَّه  ءل

 وحد إِْحَدى

 طوف الطَّائِفَتَْينِ 

 ءن أَنََّها

 لك لَك مْ 

 ودد َوتََودُّونَ 

 ءن أَنَّ 

 غير َغْيرَ 

 ذو ذَاتِ 

 شوك الشَّْوَكةِ 

 كون تَك ون  

 لك لَك مْ 

 رود َوي ِريد  

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 حقق ي ِحقَّ 

 حقق اْلَحقَّ 

 كلم بَِكِلَماتِهِ 

 قطع َويَْقَطعَ 

 دبر َدابِرَ 

 اْلَكافِِرينَ كفر 

@ @ 

 حقق ِلي ِحقَّ 

 حقق اْلَحقَّ 

 بطل َوي ْبِطلَ 

 بطل اْلبَاِطلَ 

 لو َولَوْ 

 كره َكِرهَ 

ونَ  ْجِرم   جرم اْلم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 غيث تَْستَِغيث ونَ 

 ربب َربَّك مْ 

 جوب فَاْستََجابَ 

 لك لَك مْ 

 ءن أَن ِي

ِمدُّك م  مدد م 

 ءلف بِأَْلف  

نَ   مـن م ِ

 ملك اْلَمالَئَِكةِ 

ْرِدفِينَ رد  ف م 

@ @ 

 ما َوَما

 جعل َجعَلَه  

 ءله اللَّه  

 ءن إِالَّ 

 بشر ب ْشَرى

 طمءن َوِلتَْطَمئِنَّ 

 ب بِهِ 

 قلب ق ل وب ك مْ 

 ما َوَما

 نصر النَّْصر  

 ءن إِالَّ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عزز َعِزيز  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ءذ إِذْ 

يك م    غشو ي غَش ِ

 نعس النُّعَاسَ 

 ءمن أََمنَةً 

ْنه    مـن م ِ

ل    نزل َوي نَز ِ

 على َعلَْيك م

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

َرك م  طهر ل ِي َطه ِ
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 ب بِهِ 

 ذهب َوي ْذِهبَ 

 عن َعنك مْ 

 رجز ِرْجزَ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 ربط َوِليَْربِطَ 

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِك مْ 

 ثبت َوي ثَب ِتَ 

 ب بِهِ 

 األَْقَدامَ قدم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 وحي ي وِحي

 ربب َربُّكَ 

 ءلى إِلَى

 ملك اْلَمالَئَِكةِ 

 ءن أَن ِي

 مع َمعَك مْ 

 ثبت فَثَب ِت وا

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 لقي َسأ ْلِقي

 في فِي

 قلب ق ل وبِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

ْعبَ   رعب الرُّ

 ضرب فَاْضِرب وا

 فوق فَْوقَ 

 قِ عنق األَْعنَا

 ضرب َواْضِرب وا

 مـن ِمْنه مْ 

 كل ك لَّ 

 بنن بَنَان  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 شقق َشاقُّوا

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 من َوَمن

 شقق ي َشاقِقِ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 شدد َشِديد  

 عقب اْلِعقَابِ 

@ @ 

 ذلك ذَِلك مْ 

 ذوق فَذ وق وه  

 ءن َوأَنَّ 

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 عذب َعذَابَ 

 نور النَّارِ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءذ إِذَا

 لقي لَِقيت م  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 زحف َزْحفًا

 ال فاَلَ 

 ولي ت َولُّوه م  

 دبر األَْدبَارَ 

@ @ 

 من َوَمن

 ولي ي َول ِِهمْ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 د ب َره  دبر 

 ءن إِالَّ 

فًا تََحر ِ  حرف م 

 قتل ل ِِقتَال  

 ءو أَوْ 

تََحي ًِزا  حوز م 

 ءلى إِلَى

 فيء فِئَة  

 قد فَقَدْ 

 بوء بَاءَ 

 غضب بِغََضب  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ءوي َوَمأَْواه  

 جهم َجَهنَّم  

 بءس َوبِئْسَ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 لم فَلَمْ 

 قتل تَْقت ل وه مْ 

 لكن َولَِكنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 قتل قَتَلَه مْ 

 ما َوَما

 رمي َرَمْيتَ 

 ءذ إِذْ 

 رمي َرَمْيتَ 

 لكن َولَِكنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 رمي َرَمى

 بلو َوِلي ْبِليَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 مـن ِمْنه  

 بلو باَلَءً 

 حسن َحَسنًا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ذلك ذَِلك مْ 

 ءن َوأَنَّ 

 لَّهَ ءله ال

وِهن    وهن م 

 كيد َكْيدِ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءن إِن

وا  فتح تَْستَْفتِح 

 قد فَقَدْ 

 جيء َجاَءك م  

 فتح اْلفَتْح  

 ءن َوإِن

 نهي تَنتَه وا

 هو فَه وَ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 ءن َوإِن

 عود تَع ود وا

 عدو نَع دْ 

 لن َولَن

 غني ت ْغنِيَ 

 عن َعنك مْ 

 فيء فِئَت ك مْ 

 َشْيئًاشيء 

 لو َولَوْ 

 كثر َكث َرتْ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 مع َمعَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 طوع أَِطيع وا

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 ال َوالَ 

 ولي تََولَّْوا

 عن َعْنه  

 ءنت َوأَنت مْ 

 سمع تَْسَمع ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 ون واكون تَك  

 ءلل َكالَِّذينَ 

 قول قَال وا

 سمع َسِمْعنَا

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 شرر َشرَّ 

 دبب الدََّواب ِ 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

مُّ   صمم الصُّ

 بكم اْلب ْكم  
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 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 علم َعِلمَ 

 ءله اللَّه  

 في فِيِهمْ 

 ر َخْيًراخي

 سمع ألَْسَمعَه مْ 

 لو َولَوْ 

 سمع أَْسَمعَه مْ 

 ولي لَتََولَّْوا

 هم َوه م

ْعِرض ونَ   عرض مُّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 جوب اْستَِجيب وا

 ءله ِللَّهِ 

س ولِ   رسل َوِللرَّ

 ءذ إِذَا

 دعو َدَعاك مْ 

 لم ِلَما

 حيي ي ْحيِيك مْ 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

ول    حول يَح 

 بين بَْينَ 

 مرء اْلَمْرءِ 

 قلب َوقَْلبِهِ 

 ءن َوأَنَّه  

 ءلى إِلَْيهِ 

ونَ   حشر ت ْحَشر 

@ @ 

 وقي َواتَّق وا

 فتن فِتْنَةً 

 ال الَّ 

 صوب ت ِصيبَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 مـن ِمنك مْ 

ةً   خصص َخاصَّ

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 هَ ءله اللَّ 

 شدد َشِديد  

 عقب اْلِعقَابِ 

@ @ 

وا  ذكر َواْذك ر 

 ءذ إِذْ 

 ءنت أَنت مْ 

 قلل قَِليل  

ْستَْضعَف ونَ   ضعف مُّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 خوف تََخاف ونَ 

 ءن أَن

 خطف يَتََخطَّفَك م  

 نوس النَّاس  

 ءوي فَأََواك مْ 

 ءيد َوأَيََّدك م

 نصر بِنَْصِرهِ 

 رزق َوَرَزقَك م

نَ   مـن م ِ

 الطَّي ِبَاتِ  طيب

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

ون وا  خون تَخ 

 ءله اللَّهَ 

س ولَ   رسل َوالرَّ

ون وا  خون َوتَخ 

 ءمن أََمانَاتِك مْ 

 ءنت َوأَنت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنََّما

 مْ مول أَْمَوال ك  

 ولد َوأَْوالَد ك مْ 

 فتن فِتْنَة  

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عند ِعنَده  

 ءجر أَْجر  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن إِن

َّق وا  وقي تَت

 ءله اللَّهَ 

 جعل يَْجعَل

 لك لَّك مْ 

 فرق ف ْرقَانًا

 كفر َوي َكف ِرْ 

 عن َعنك مْ 

 مْ سوء َسي ِئَاتِك  

 غفر َويَْغِفرْ 

 لك لَك مْ 

 ءله َواللَّه  

 ذو ذ و

 فضل اْلفَْضلِ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 مكر يَْمك ر  

 ب بِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ثبت ِلي ثْبِت وكَ 

 ءو أَوْ 

 قتل يَْقت ل وكَ 

 ءو أَوْ 

وكَ   خرج ي ْخِرج 

ونَ   مكر َويَْمك ر 

 مكر َويَْمك ر  

 ءله اللَّه  

 اللَّه  ءله وَ 

 خير َخْير  

 مكر اْلَماِكِرينَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَات نَا

 قول قَال وا

 قد قَدْ 

 سمع َسِمْعنَا

 لو لَوْ 

 شيء نََشاء  

 قول لَق ْلنَا

 مثل ِمثْلَ 

 هذا َهذَا

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 سطر أََساِطير  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 ذْ ءذ َوإِ 

 قول قَال وا

مَّ   ءله اللَّه 

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 هذا َهذَا

 هو ه وَ 

 حقق اْلَحقَّ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعنِدكَ 

 مطر فَأَْمِطرْ 

 على َعلَْينَا

 حجر ِحَجاَرةً 

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ءو أَوِ 

 ءتي ائْتِنَا

 عذب بِعَذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 ءله اللَّه  

بَه مْ عذب ِلي    عَذ ِ
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 ءنت َوأَنتَ 

 في فِيِهمْ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 ءله اللَّه  

بَه مْ  عَذ ِ  عذب م 

 هم َوه مْ 

ونَ   غفر يَْستَْغِفر 

@ @ 

 ما َوَما

مْ   له لَه 

 ءن أاَلَّ 

بَه م    عذب ي عَذ ِ

 ءله اللَّه  

 هم َوه مْ 

دُّونَ   صدد يَص 

 عن َعنِ 

 سجد اْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 ما َوَما

 ان واكون كَ 

 ولي أَْوِليَاَءه  

 ءن إِنْ 

ه    ولي أَْوِليَاؤ 

 ءن إِالَّ 

تَّق ونَ   وقي اْلم 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثََره مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

مْ   صلو َصالَت ه 

 عند ِعندَ 

 بيت اْلبَْيتِ 

 ءن إِالَّ 

َكاءً   مكو م 

 صدو َوتَْصِديَةً 

 ذوق فَذ وق وا

 عَذَابَ عذب الْ 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

ونَ   كفر تَْكف ر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 نفق ي نِفق ونَ 

مْ   مول أَْمَوالَه 

دُّوا  صدد ِليَص 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 نفق فََسي نِفق ونََها

 ثم ث مَّ 

 كون تَك ون  

 على َعلَْيِهمْ 

 حسر َحْسَرةً 

 ثم ث مَّ 

 ونَ غلب ي ْغلَب  

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءلى إِلَى

 جهم َجَهنَّمَ 

ونَ   حشر ي ْحَشر 

@ @ 

 ميز ِليَِميزَ 

 ءله اللَّه  

 خبث اْلَخبِيثَ 

 مـن ِمنَ 

 طيب الطَّي ِبِ 

 جعل َويَْجعَلَ 

 خبث اْلَخبِيثَ 

 بعض بَْعَضه  

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 ركم فَيَْرك َمه  

 جمع َجِميعًا

 جعل فَيَْجعَلَه  

 فِي في

 جهم َجَهنَّمَ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   خسر اْلَخاِسر 

@ @ 

 قول ق ل

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءن إِن

 نهي يَنتَه وا

 غفر ي ْغفَرْ 

 له لَه م

ا  ما مَّ

 قد قَدْ 

 سلف َسلَفَ 

 ءن َوإِن

 عود يَع ود وا

 قد فَقَدْ 

 مضي َمَضتْ 

 سنن س نَّت  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 تِل وه مْ قتل َوقَا

 حتى َحتَّى

 ال الَ 

 كون تَك ونَ 

 فتن فِتْنَة  

 كون َويَك ونَ 

ين    دين الد ِ

 كل ك لُّه  

 ءله ِللَّهِ 

 ءن فَِإنِ 

 نهي انتََهْوا

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ما بَِما

 عمل يَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 ءن َوإِن

 ولي تََولَّْوا

وا  علم فَاْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 َمْوالَك مْ ولي 

 نعم نِْعمَ 

 ولي اْلَمْولَى

 نعم َونِْعمَ 

 نصر النَِّصير  

@ @ 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنََّما

 غنم َغنِْمت م

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

 ءن فَأَنَّ 

 ءله ِللَّهِ 

َسه   م   خمس خ 

س ولِ   رسل َوِللرَّ

 ذو َوِلِذي

 قرب اْلق ْربَى

 يتم َواْليَتَاَمى

 سكن َواْلَمَساِكينِ 

 اْبنِ بنو وَ 

 سبل السَّبِيلِ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 ءمن َءاَمنت م

 ءله بِاللَّهِ 

 ما َوَما

 نزل أَنَزْلنَا

 على َعلَى

 عبد َعْبِدنَا

 يوم يَْومَ 

 فرق اْلف ْرقَانِ 

 يوم يَْومَ 

 لقي اْلتَقَى

 جمع اْلَجْمعَانِ 

 ءله َواللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 أَنت م ءنت

 عدو بِاْلع ْدَوةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 هم َوه م

 عدو بِاْلع ْدَوةِ 

 قصو اْلق ْصَوى
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ْكب    ركب َوالرَّ

 سفل أَْسفَلَ 

 مـن ِمنك مْ 

 لو َولَوْ 

 وعد تََواَعدتُّمْ 

 خلف الَْختَلَْفت مْ 

 في فِي

 وعد اْلِميعَادِ 

 لكن َولَِكن

 قضي ل ِيَْقِضيَ 

 ءله اللَّه  

 ءمر أَْمًرا

 كون َكانَ 

 فعل َمْفع والً 

 هلك ل ِيَْهِلكَ 

 من َمنْ 

 هلك َهلَكَ 

 عن َعن

 بين بَي ِنَة  

 حيي َويَْحيَى

 من َمنْ 

 حيي َحيَّ 

 عن َعن

 بين بَي ِنَة  

 ءن َوإِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سمع لََسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 رءي ي ِريَكه م  

 ءله اللَّه  

 في فِي

 نوم َمنَاِمكَ 

 قلل قَِليالً 

 لو َولَوْ 

 رءي أََراَكه مْ 

 كثر َكثِيًرا

 فشل لَّفَِشْلت مْ 

 نزع َولَتَنَاَزْعت مْ 

 في فِي

 ءمر األَْمرِ 

 لكن َولَِكنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سلم َسلَّمَ 

 ءن إِنَّه  

 علم َعِليم  

 ذو بِذَاتِ 

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

وه مْ   رءي ي ِريك م 

 ءذ إِذِ 

 لقي اْلتَقَْيت مْ 

 في فِي

 ك مْ عين أَْعي نِ 

 قلل قَِليالً 

 قلل َوي قَل ِل ك مْ 

 في فِي

 عين أَْعي نِِهمْ 

 قضي ِليَْقِضيَ 

 ءله اللَّه  

 ءمر أَْمًرا

 كون َكانَ 

 فعل َمْفع والً 

 ءلى َوإِلَى

 ءله اللَّهِ 

 رجع ت ْرَجع  

ور    ءمر األ م 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءذ إِذَا

 لقي لَِقيت مْ 

 َ  ةً فيء فِئ

 ثبت فَاثْب ت وا

وا  ذكر َواْذك ر 

 ءله اللَّهَ 

 كثر َكثِيًرا

 لعل لَّعَلَّك مْ 

ونَ   فلح ت ْفِلح 

@ @ 

 طوع َوأَِطيع وا

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 ال َوالَ 

 نزع تَنَاَزع وا

 فشل فَتَْفَشل وا

 ذهب َوتَْذَهبَ 

ك مْ   روح ِريح 

وا  صبر َواْصبِر 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 مع َمعَ 

ابِِرينَ   صبر الصَّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 كون تَك ون وا

 ءلل َكالَِّذينَ 

وا  خرج َخَرج 

 مـن ِمن

 دور ِديَاِرِهم

 بطر بََطًرا

 رءي َوِرئَاءَ 

 نوس النَّاِس 

دُّونَ   صدد َويَص 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل يَْعَمل ونَ 

ِحيط    حوط م 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 يَّنَ زين زَ 

م    له لَه 

 شطن الشَّْيَطان  

مْ   عمل أَْعَمالَه 

 قول َوقَالَ 

 ال الَ 

 غلب َغاِلبَ 

 لك لَك م  

 يوم اْليَْومَ 

 مـن ِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 ءن َوإِن ِي

 جور َجار  

 لك لَّك مْ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي تََراَءتِ 

 فيء اْلِفئَتَانِ 

 نكص نََكصَ 

 على َعلَى

 عقب َعِقبَْيهِ 

 قول َوقَالَ 

 ن ِيءن إِ 

 برء بَِريء  

نك مْ   مـن م ِ

 ءن إِن ِي

 رءي أََرى

 ما َما

 ال الَ 

 رءي تََرْونَ 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 ءله اللَّهَ 

 ءله َواللَّه  

 شدد َشِديد  

 عقب اْلِعقَابِ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول يَق ول  

نَافِق ونَ   نفق اْلم 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم

َرض    مرض مَّ

 غرر َغرَّ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 دين ِدين ه مْ 

 من َوَمن

 وكل يَتََوكَّلْ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عزز َعِزيز  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 لو َولَوْ 
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 رءي تََرى

 ءذ إِذْ 

 وفي يَتََوفَّى

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 ضرب يَْضِرب ونَ 

وَهه مْ  ج   وجه و 

 ْدبَاَره مْ دبر َوأَ 

 ذوق َوذ وق وا

 عذب َعذَابَ 

 حرق اْلَحِريقِ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ما بَِما

 قدم قَدََّمتْ 

 يدي أَْيِديك مْ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ليس لَْيسَ 

 ظلم بَِظالَّم  

 عبد ل ِْلعَبِيدِ 

@ @ 

 دءب َكَدأْبِ 

 ءلي َءالِ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

وا  كفر َكفَر 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءخذ فَأََخذَه م  

 ءله اللَّه  

 ذنب بِذ ن وبِِهمْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 قوي قَِوي  

 شدد َشِديد  

 عقب اْلِعقَابِ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 لم لَمْ 

 كون يَك  

غَي ًِرا  غير م 

 نعم ن ِْعَمةً 

 نعم أَْنعََمَها

 على َعلَى

 قوم قَْوم  

 حتى َحتَّى

وا  غير ي غَي ِر 

 ما َما

 نفس بِأَنف ِسِهمْ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 دءب َكَدأْبِ 

 ءلي َءالِ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 هلك فَأَْهلَْكنَاه م

 ذنب بِذ ن وبِِهمْ 

 غرق َوأَْغَرْقنَا

 ءلي َءالَ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 كل َوك ل  

 كون َكان وا

 ظلم َظاِلِمينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 شرر َشرَّ 

 دبب الدََّواب ِ 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 عهد َعاَهدتَّ 

 ن ِمْنه مْ مـ

 ثم ث مَّ 

 نقض يَنق ض ونَ 

 عهد َعْهَده مْ 

 في فِي

 كل ك ل ِ 

ة    مرر َمرَّ

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

 وقي يَتَّق ونَ 

@ @ 

ا  ءم فَِإمَّ

 ثقف تَثْقَفَنَّه مْ 

 في فِي

 حرب اْلَحْربِ 

دْ   شرد فََشر ِ

 ب بِِهم

نْ   من مَّ

مْ   خلف َخْلفَه 

مْ   لعل لَعَلَّه 

ونَ   ذكر يَذَّكَّر 

@ @ 

اءم وَ   إِمَّ

 خوف تََخافَنَّ 

 مـن ِمن

 قوم قَْوم  

 خون ِخيَانَةً 

 نبذ فَانبِذْ 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 على َعلَى

 سوي َسَواء  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 خون اْلَخائِنِينَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 حسب يَْحَسبَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 سبق َسبَق وا

مْ   ءن إِنَّه 

 ال الَ 

ونَ عجز   ي ْعِجز 

@ @ 

 عدد َوأَِعدُّوا

 له لَه م

ا  ما مَّ

 طوع اْستََطْعت م

ن  مـن م ِ

ة    قوي ق وَّ

 مـن َوِمن

بَاطِ   ربط ر ِ

 خيل اْلَخْيلِ 

 رهب ت ْرِهب ونَ 

 ب بِهِ 

 عدو َعد وَّ 

 ءله اللَّهِ 

ك مْ   عدو َوَعد وَّ

 ءخر َوَءاَخِرينَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِِهمْ 

 ال الَ 

ونَه م    علم تَْعلَم 

 له اللَّه  ء

مْ  ه   علم يَْعلَم 

 ما َوَما

 نفق ت نِفق وا

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 وفي ي َوفَّ 

 ءلى إِلَْيك مْ 

 ءنت َوأَنت مْ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم ت ْظلَم 

@ @ 

 ءن َوإِن
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وا  جنح َجنَح 

 سلم ِللسَّْلمِ 

 جنح فَاْجنَحْ 

 له لََها

 وكل َوتََوكَّلْ 

 على َعلَى

 له اللَّهِ ء

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 ءن َوإِن

 رود ي ِريد وا

 ءن أَن

 خدع يَْخَدع وكَ 

 ءن فَِإنَّ 

 حسب َحْسبَكَ 

 ءله اللَّه  

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 ءيد أَيََّدكَ 

 نصر بِنَْصِرهِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن َوبِاْلم 

@ @ 

 ءلف َوأَلَّفَ 

 بين بَْينَ 

 بِِهمْ قلب ق ل و

 لو لَوْ 

 نفق أَنفَْقتَ 

 ما َما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 جمع َجِميعًا

ا  ما مَّ

 ءلف أَلَّْفتَ 

 بين بَْينَ 

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 لكن َولَِكنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ءلف أَلَّفَ 

 بين بَْينَه مْ 

 ءن إِنَّه  

 عزز َعِزيز  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نبء النَّبِيُّ 

 حسب َحْسب كَ 

 ه اللَّه  ءل

 من َوَمنِ 

 تبع اتَّبَعَكَ 

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نبء النَّبِيُّ 

ِض   حرض َحر ِ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 على َعلَى

 قتل اْلِقتَالِ 

 ءن إِن

 كون يَك ن

نك مْ   مـن م ِ

ونَ   عشر ِعْشر 

ونَ   صبر َصابِر 

 غلب يَْغِلب وا

 مءه ِمائَتَْينِ 

 ءن َوإِن

 يَك ن كون

نك م  مـن م ِ

ائَة    مءه م ِ

 غلب يَْغِلب وا

 ءلف أَْلفًا

نَ   مـن م ِ

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 قوم قَْوم  

 ال الَّ 

 فقه يَْفقَه ونَ 

@ @ 

 ءين األَنَ 

 خفف َخفَّفَ 

 ءله اللَّه  

 عن َعنك مْ 

 علم َوَعِلمَ 

 ءن أَنَّ 

 في فِيك مْ 

 ضعف َضْعفًا

 ءن فَِإن

 ك نكون يَ 

نك م  مـن م ِ

ائَة    مءه م ِ

 صبر َصابَِرة  

 غلب يَْغِلب وا

 مءه ِمائَتَْينِ 

 ءن َوإِن

 كون يَك ن

نك مْ   مـن م ِ

 ءلف أَْلف  

 غلب يَْغِلب وا

 ءلف أَْلفَْينِ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 مع َمعَ 

ابِِرينَ   صبر الصَّ

@ @ 

 ما َما

 كون َكانَ 

 نبء ِلنَبِي   

 ءن أَن

 ن يَك ونَ كو

 له لَه  

 سري أَْسَرى

 حتى َحتَّى

 ثخن ي ثِْخنَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 رود ت ِريد ونَ 

 عرض َعَرضَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءله َواللَّه  

 رود ي ِريد  

 ءخر األَِخَرةَ 

 ءله َواللَّه  

 عزز َعِزيز  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 لو لَّْوالَ 

 كتب ِكتَاب  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 سبق َسبَقَ 

 سس لََمسَّك مْ م

 في فِيَما

 ءخذ أََخْذت مْ 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءكل فَك ل وا

ا  ما ِممَّ

 غنم َغنِْمت مْ 

 حلل َحالاَلً 

 طيب َطي ِبًا

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نبء النَّبِيُّ 

 قول ق ل

 نمن ل ِمَ 

 في فِي

 يدي أَْيِديك م

نَ   مـن م ِ

 ءسر األَْسَرى

 ءن إِن

 علم يَْعلَمِ 

 ءله اللَّه  

 في فِي

 قلب ق ل وبِك مْ 

 خير َخْيًرا

 ءتي ي ْؤتِك مْ 

 خير َخْيًرا

ا مَّ  ما م ِ

 ءخذ أ ِخذَ 

 مـن ِمنك مْ 
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 غفر َويَْغِفرْ 

 لك لَك مْ 

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءن َوإِن

 ي ِريد وا رود

 خون ِخيَانَتَكَ 

 قد فَقَدْ 

 خون َخان وا

 ءله اللَّهَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 مكن فَأَْمَكنَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

وا  هجر َوَهاَجر 

 جهد َوَجاَهد وا

 مول بِأَْمَواِلِهمْ 

 نفس َوأَنف ِسِهمْ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءوي َءاَووا

وا نََصر   نصر وَّ

 ءلي أ ولَئِكَ 

ه مْ   بعض بَْعض 

 ولي أَْوِليَاء  

 بعض بَْعض  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 لم َولَمْ 

وا  هجر ي َهاِجر 

 ما َما

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 ولي َوالَيَتِِهم

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

 تَّىحتى حَ 

وا  هجر ي َهاِجر 

 ءن َوإِنِ 

وك مْ   نصر اْستَنَصر 

 في فِي

ينِ   دين الد ِ

 على فَعَلَْيك م  

 نصر النَّْصر  

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 قوم قَْوم  

 بين بَْينَك مْ 

 بين َوبَْينَه م

يثَاق    وثق م ِ

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

واكفر َكفَ   ر 

ه مْ   بعض بَْعض 

 ولي أَْوِليَاء  

 بعض بَْعض  

 ءن إِالَّ 

 فعل تَْفعَل وه  

 كون تَك ن

 فتن فِتْنَة  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 فسد َوفََساد  

 كبر َكبِير  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

وا  هجر َوَهاَجر 

 جهد َوَجاَهد وا

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءوي َءاَووا

وا نََصر   نصر وَّ

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

 حقق َحقًّا

 له لَّه م

ْغِفَرة    غفر مَّ

 رزق َوِرْزق  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مـن ِمن

 بعد بَْعد  

وا  هجر َوَهاَجر 

 جهد َوَجاَهد وا

 مع َمعَك مْ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 مـن ِمنك مْ 

 ءلي َوأ ول وا

 رحم األَْرَحامِ 

ه مْ   بعض بَْعض 

 ولي أَْولَى

 بعض بِبَْعض  

 في فِي

 كتب ِكتَابِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

# # 

@ @ 

 برء بََراَءة  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 عهد َعاَهدتُّم

نَ م  ـن م ِ

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

@ @ 

وا  سيح فَِسيح 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ربع أَْربَعَةَ 

 شهر أَْشه ر  

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّك مْ 

 غير َغْير  

ْعِجِزي  عجز م 

 ءله اللَّهِ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

ْخِزي  خزي م 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءذن َوأَذَان  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 َوَرس وِلهِ  رسل

 ءلى إِلَى

 نوس النَّاِس 

 يوم يَْومَ 

 ِ  حجج اْلَحج 

 كبر األَْكبَرِ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 برء بَِريء  

نَ   مـن م ِ

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

 رسل َوَرس ول ه  

 ءن فَِإن

 توب ت ْبت مْ 

 هو فَه وَ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 ءن َوإِن

 ولي تََولَّْيت مْ 

وا  علم فَاْعلَم 

 ك مْ ءن أَنَّ 
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 غير َغْير  

ْعِجِزي  عجز م 

 ءله اللَّهِ 

رِ   بشر َوبَش ِ

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 عذب بِعَذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 عهد َعاَهدتُّم

نَ   مـن م ِ

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

 ثم ث مَّ 

 لم لَمْ 

 نقص يَنق ص وك مْ 

 شيء َشْيئًا

 لم َولَمْ 

وا  ظهر ي َظاِهر 

 لى َعلَْيك مْ ع

 وحد أََحًدا

وا  تمم فَأَتِمُّ

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 عهد َعْهَده مْ 

 ءلى إِلَى

دَّتِِهمْ   مدد م 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حبب ي ِحبُّ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 سلخ انَسلَخَ 

 شهر األَْشه ر  

م   ر   حرم اْلح 

 قتل فَاْقت ل وا

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

 حيث َحْيث  

وه مْ وجد   َوَجدتُّم 

ذ وه مْ   ءخذ َوخ 

وه مْ  ر   حصر َواْحص 

 قعد َواْقع د وا

مْ   له لَه 

 كل ك لَّ 

 رصد َمْرَصد  

 ءن فَِإن

 توب تَاب وا

وا  قوم َوأَقَام 

 صلو الصَّالَةَ 

ا  ءتي َوَءاتَو 

َكاةَ   زكو الزَّ

 خلو فََخلُّوا

 سبل َسبِيلَه مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءن َوإِنْ 

 وحد أََحد  

نَ   مـن م ِ

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

 جور اْستََجاَركَ 

 ءجر فَأَِجْره  

 حتى َحتَّى

 سمع يَْسَمعَ 

 كلم َكالَمَ 

 ءله اللَّهِ 

 ثم ث مَّ 

 بلغ أَْبِلْغه  

 ءمن َمأَْمنَه  

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 قوم قَْوم  

 ال الَّ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 كيف َكْيفَ 

 ك ون  كون يَ 

ْشِرِكينَ   شرك ِلْلم 

 عهد َعْهد  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 عند َوِعندَ 

 رسل َرس وِلهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 عهد َعاَهدتُّمْ 

 عند ِعندَ 

 سجد اْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 ما فََما

وا  قوم اْستَقَام 

 لك لَك مْ 

وا  قوم فَاْستَِقيم 

مْ   له لَه 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ي ِحبُّ حبب 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 كيف َكْيفَ 

 ءن َوإِن

وا  ظهر يَْظَهر 

 على َعلَْيك مْ 

 ال الَ 

 رقب يَْرق ب وا

 في فِيك مْ 

 ءلل إِالًّ 

 ال َوالَ 

ةً   ذمم ِذمَّ

 رضي ي ْرض ونَك م

 فوه بِأَْفَواِهِهمْ 

 ءبي َوتَأْبَى

 قلب ق ل وب ه مْ 

ه مْ   كثر َوأَْكثَر 

 فسق فَاِسق ونَ 

@ @ 

 تََرْواشري اشْ 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ثمن ثََمنًا

 قلل قَِليالً 

 صدد فََصدُّوا

 عن َعن

 سبل َسبِيِلهِ 

مْ   ءن إِنَّه 

 سوء َساءَ 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ال الَ 

 رقب يَْرق ب ونَ 

 في فِي

ْؤِمن    ءمن م 

 ءلل إِالًّ 

 ال َوالَ 

ةً   ذمم ِذمَّ

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ْعتَد ونَ   عدو اْلم 

@ @ 

 ءن فَِإن

 توب تَاب وا

وا  قوم َوأَقَام 

 صلو الصَّالَةَ 

ا  ءتي َوَءاتَو 

َكاةَ   زكو الزَّ

 ءخو فَِإْخَوان ك مْ 

 في فِي

ينِ   دين الد ِ

ل    فصل َون فَص ِ

 ءيه األَيَاتِ 

 قوم ِلقَْوم  

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءن َوإِن

 نكث نََّكث وا

 يمن أَْيَمانَه م

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 عهد َعْهِدِهمْ 

 طعن َوَطعَن وا

 في فِي

 دين ِدينِك مْ 

 قتل فَقَاتِل وا

ةَ   ءمم أَئِمَّ

 كفر اْلك ْفرِ 

مْ   ءن إِنَّه 

 ال الَ 
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 يمن أَْيَمانَ 

مْ   له لَه 

مْ   لعل لَعَلَّه 

 نهي يَنتَه ونَ 

@ @ 

 ال أاَلَ 

 قتل ت قَاتِل ونَ 

 قوم قَْوًما

 نكث نََّكث وا

 يمن أَْيَمانَه مْ 

وا  همم َوَهمُّ

 خرج بِِإْخَراجِ 

س ولِ   رسل الرَّ

 هم َوه م

وك مْ   بدء بََدء 

لَ   ءول أَوَّ

ة    مرر َمرَّ

 خشي أَتَْخَشْونَه مْ 

 ءله فَاللَّه  

 حقق أََحقُّ 

 ءن أَن

 خشي تَْخَشْوه  

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 قتل قَاتِل وه مْ 

ْبه م    عذب ي عَذ ِ

 ءله اللَّه  

 َ  ْيِديك مْ يدي بِأ

 خزي َوي ْخِزِهمْ 

ْرك مْ   نصر َويَنص 

 على َعلَْيِهمْ 

 شفي َويَْشفِ 

د ورَ   صدر ص 

 قوم قَْوم  

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ذهب َوي ْذِهبْ 

 غيظ َغْيظَ 

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 توب َويَت وب  

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ءم أَمْ 

 حسب َحِسْبت مْ 

 ءن أَن

 ترك ت تَْرك وا

ا  لم َولَمَّ

 علم يَْعلَمِ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 جهد َجاَهد وا

 مـن ِمنك مْ 

 لم َولَمْ 

 ءخذ يَتَِّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 رسل َرس وِلهِ 

 ال َوالَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 ولج َوِليَجةً 

 ءله َواللَّه  

 خبر َخبِير  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ما َما

 كون َكانَ 

ْشِرِكينَ   شرك ِلْلم 

 ءن أَن

وا ر   عمر يَْعم 

 سجد َمَساِجدَ 

 ءله اللَّهِ 

 شهد َشاِهِدينَ 

 على َعلَى

 نفس أَنف ِسِهم

 كفر بِاْلك ْفرِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 حبط َحبَِطتْ 

مْ   عمل أَْعَمال ه 

 في َوفِي

 نور النَّارِ 

 مْ هم ه  

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 ءن إِنََّما

ر    عمر يَْعم 

 سجد َمَساِجدَ 

 ءله اللَّهِ 

 من َمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 قوم َوأَقَامَ 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوَءاتَى

َكاةَ   زكو الزَّ

 لم َولَمْ 

 خشي يَْخشَ 

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عسى فَعََسى

 ئِكَ ءلي أ ولَ 

 ءن أَن

 كون يَك ون وا

 مـن ِمنَ 

ْهتَِدينَ   هدي اْلم 

@ @ 

 جعل أََجعَْلت مْ 

 سقي ِسقَايَةَ 

 ِ  حجج اْلَحاج 

 عمر َوِعَماَرةَ 

 سجد اْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 من َكَمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 جهد َوَجاَهدَ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 هِ ءله اللَّ 

 ال الَ 

نَ   سوي يَْستَو 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

وا  هجر َوَهاَجر 

 جهد َوَجاَهد وا

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 مول بِأَْمَواِلِهمْ 

 نفس َوأَنف ِسِهمْ 

 م  عظم أَْعظَ 

 درج َدَرَجةً 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   فوز اْلفَائِز 

@ @ 

ه مْ  ر   بشر ي بَش ِ

 ربب َربُّه م

 رحم بَِرْحَمة  

ْنه    مـن م ِ

 رضي َوِرْضَوان  

 جنن َوَجنَّات  

مْ   له لَّه 

 في فِيَها

 نعم نَِعيم  

ِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 خلد َخاِلِدينَ 
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 في فِيَها

 ًداءبد أَبَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عند ِعنَده  

 ءجر أَْجر  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

َِّخذ وا  ءخذ تَت

 ءبو َءابَاَءك مْ 

 ءخو َوإِْخَوانَك مْ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 ءن إِنِ 

 حبب اْستََحبُّوا

 كفر اْلك ْفرَ 

 على َعلَى

 ءمن اإِليَمانِ 

 نمن َومَ 

 ولي يَتََولَّه م

نك مْ   مـن م ِ

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِن

 كون َكانَ 

ك مْ   ءبو َءابَاؤ 

ك مْ   بنو َوأَْبنَاؤ 

 ءخو َوإِْخَوان ك مْ 

ك مْ   زوج َوأَْزَواج 

 عشر َوَعِشيَرت ك مْ 

 مول َوأَْمَوال  

وَها  قرف اْقتََرْفت م 

 تجر َوتَِجاَرة  

 شي تَْخَشْونَ خ

 كسد َكَساَدَها

 سكن َوَمَساِكن  

 رضي تَْرَضْونََها

 حبب أََحبَّ 

 ءلى إِلَْيك م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 جهد َوِجَهاد  

 في فِي

 سبل َسبِيِلهِ 

 ربص فَتََربَّص وا

 حتى َحتَّى

 ءتي يَأْتِيَ 

 ءله اللَّه  

 ءمر بِأَْمِرهِ 

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 يَْهِديهدي 

 قوم اْلقَْومَ 

 فسق اْلفَاِسِقينَ 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 نصر نََصَرك م  

 ءله اللَّه  

 في فِي

 وطن َمَواِطنَ 

 كثر َكثِيَرة  

 يوم َويَْومَ 

نَْين    حنن ح 

 ءذ إِذْ 

 عجب أَْعَجبَتْك مْ 

 كثر َكثَْرت ك مْ 

 لم فَلَمْ 

 غني ت ْغنِ 

 عن َعنك مْ 

 شيء َشْيئًا

 ضيق َوَضاقَتْ 

 م  على َعلَْيك  

 ءرض األَْرض  

 ما بَِما

بَتْ   رحب َرح 

 ثم ث مَّ 

 ولي َولَّْيت م

ْدبِِرينَ   دبر مُّ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 سكن َسِكينَتَه  

 على َعلَى

 رسل َرس وِلهِ 

 على َوَعلَى

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 نزل َوأَنَزلَ 

ن وًدا  جند ج 

 لم لَّمْ 

 رءي تََرْوَها

 عذب َوَعذَّبَ 

 لَِّذينَ ءلل ا

وا  كفر َكفَر 

 ذلك َوذَِلكَ 

 جزي َجَزاء  

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 توب يَت وب  

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 على َعلَى

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 َماءن إِنَّ 

ْشِرك ونَ   شرك اْلم 

 نجس نََجس  

 ال فاَلَ 

 قرب يَْقَرب وا

 سجد اْلَمْسِجدَ 

 حرم اْلَحَرامَ 

 بعد بَْعدَ 

 عوم َعاِمِهمْ 

 هذا َهذَا

 ءن َوإِنْ 

 خوف ِخْفت مْ 

 عيل َعْيلَةً 

 سوف فََسْوفَ 

 غني ي ْغنِيك م  

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 ءن إِن

 شيء َشاءَ 

 ءن إِنَّ 

 هَ ءله اللَّ 

 علم َعِليم  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 قتل قَاتِل وا

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ال َوالَ 

 يوم بِاْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 ال َوالَ 

ونَ  م   حرم ي َحر ِ

 ما َما

مَ   حرم َحرَّ

 ءله اللَّه  

 رسل َوَرس ول ه  

 ال َوالَ 

 دين يَِدين ونَ 

 دين ِدينَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ـن ِمنَ م

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 حتى َحتَّى

 عطو ي ْعط وا

 جزي اْلِجْزيَةَ 

 عن َعن
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 يدي يَد  

 هم َوه مْ 

ونَ   صغر َصاِغر 

@ @ 

 قول َوقَالَتِ 

 هود اْليَه ود  

 عزر ع َزْير  

 بنو اْبن  

 ءله اللَّهِ 

 قول َوقَالَتِ 

 نصر النََّصاَرى

 مسح اْلَمِسيح  

 بنو اْبن  

 اللَّهِ  ءله

 ذلك ذَِلكَ 

 قول قَْول ه م

 فوه بِأَْفَواِهِهمْ 

 ضهي ي َضاِهئ ونَ 

 قول قَْولَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 قتل قَاتَلَه م  

 ءله اللَّه  

 ءن أَنَّى

 ءفك ي ْؤفَك ونَ 

@ @ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 حبر أَْحبَاَره مْ 

ْهبَانَه مْ   رهب َور 

 ربب أَْربَابًا

نمـ  ن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 مسح َواْلَمِسيحَ 

 بنو اْبنَ 

 مريم َمْريَمَ 

 ما َوَما

وا  ءمر أ ِمر 

 ءن إِالَّ 

 عبد ِليَْعب د وا

 ءله إِلًَها

 وحد َواِحًدا

 ال الَّ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 سبح س ْبَحانَه  

ا  عن َعمَّ

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 رود ي ِريد ونَ 

 ءن أَن

 ِفئ واطفء ي طْ 

 نور ن ورَ 

 ءله اللَّهِ 

 فوه بِأَْفَواِهِهمْ 

 ءبي َويَأْبَى

 ءله اللَّه  

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 تمم ي تِمَّ 

 نور ن وَره  

 لو َولَوْ 

 كره َكِرهَ 

ونَ   كفر اْلَكافِر 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 رسل أَْرَسلَ 

 رسل َرس ولَه  

 هدي بِاْله َدى

 دين َوِدينِ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ِهَره  ظهر ِلي ظْ 

 على َعلَى

ينِ   دين الد ِ

 كل ك ل ِهِ 

 لو َولَوْ 

 كره َكِرهَ 

ْشِرك ونَ   شرك اْلم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن إِنَّ 

 كثر َكثِيًرا

نَ   مـن م ِ

 حبر األَْحبَارِ 

ْهبَانِ   رهب َوالرُّ

 ءكل لَيَأْك ل ونَ 

 مول أَْمَوالَ 

 نوس النَّاِس 

 لِ بطل بِاْلبَاطِ 

دُّونَ   صدد َويَص 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

ونَ   كنز يَْكنِز 

 ذهب الذََّهبَ 

ةَ   فضض َواْلِفضَّ

 ال َوالَ 

 نفق ي نِفق ونََها

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

ْره م  بشر فَبَش ِ

 عذب بِعَذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 حمو ي ْحَمى

 على َعلَْيَها

 في فِي

 نور نَارِ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 كوي فَت ْكَوى

 ب بَِها

 جبه ِجبَاه ه مْ 

ن وب ه مْ   جنب َوج 

ه مْ   ظهر َوظ ه ور 

 هذا َهذَا

 ما َما

 كنز َكنَْزت مْ 

 نفس ألَنف ِسك مْ 

 ذوق فَذ وق وا

 ما َما

 كون ك نت مْ 

ونَ   كنز تَْكنِز 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 عدد ِعدَّةَ 

 شهر الشُّه ورِ 

 عند ِعندَ 

 اللَّهِ  ءله

 ثني اثْنَا

 عشر َعَشرَ 

 شهر َشْهًرا

 في فِي

 كتب ِكتَابِ 

 ءله اللَّهِ 

 يوم يَْومَ 

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 مـن ِمْنَها

 ربع أَْربَعَة  

م   ر   حرم ح 

 ذلك ذَِلكَ 

ين    دين الد ِ

 قوم اْلقَي ِم  

 ال فاَلَ 

وا  ظلم تَْظِلم 

 في فِيِهنَّ 

 نفس أَنف َسك مْ 

 قتل َوقَاتِل وا

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

 كفف َكافَّةً 

 كما َكَما

 قتل ي قَاتِل ونَك مْ 

 كفف َكافَّةً 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 مع َمعَ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 نسء النَِّسيء  

 زيد ِزيَاَدة  
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 في فِي

 كفر اْلك ْفرِ 

 ضلل ي َضلُّ 

 ب بِهِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 حلل ي ِحلُّونَه  

 عوم َعاًما

ونَه   م   حرم َوي َحر ِ

 عوم َعاًما

 وطء ل ِي َواِطئ وا

 عدد ِعدَّةَ 

 ما َما

مَ   حرم َحرَّ

 ءله اللَّه  

 حلل فَي ِحلُّوا

 ما َما

مَ   حرم َحرَّ

 ءله اللَّه  

ي ِنَ   زين ز 

مْ   له لَه 

 سوء س وء  

 عمل أَْعَماِلِهمْ 

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 يَْهِدي هدي

 قوم اْلقَْومَ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ما َما

 لك لَك مْ 

 ءذ إِذَا

 قول قِيلَ 

 لك لَك م  

وا  نفر انِفر 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ثقل اثَّاقَْلت مْ 

 ءلى إِلَى

 ءرض األَْرِض 

 رضي أََرِضيت م

 حيي بِاْلَحيَاةِ 

ْنيَادنو   الدُّ

 مـن ِمنَ 

 ءخر األَِخَرةِ 

 ما فََما

 متع َمتَاع  

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليل  

@ @ 

 ءن إِالَّ 

وا  نفر تَنِفر 

ْبك مْ   عذب ي عَذ ِ

 عذب َعذَابًا

 ءلم أَِليًما

 بدل َويَْستَْبِدلْ 

 قوم قَْوًما

 غير َغْيَرك مْ 

 ال َوالَ 

وه   رُّ  ضرر تَض 

 شيء َشْيئًا

 ءله َواللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ءن إِالَّ 

وه   ر   نصر تَنص 

 قد فَقَدْ 

 نصر نََصَره  

 ءله اللَّه  

 ءذ إِذْ 

 خرج أَْخَرَجه  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ثني ثَانِيَ 

 ثني اثْنَْينِ 

 ءذ إِذْ 

 هم ه َما

 في فِي

 ارِ غور اْلغَ 

 ءذ إِذْ 

 قول يَق ول  

 صحب ِلَصاِحبِهِ 

 ال الَ 

 حزن تَْحَزنْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 مع َمعَنَا

 نزل فَأَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 سكن َسِكينَتَه  

 على َعلَْيهِ 

 ءيد َوأَيََّده  

ن ود    جند بِج 

 لم لَّمْ 

 رءي تََرْوَها

 جعل َوَجعَلَ 

 كلم َكِلَمةَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ل السُّْفلَىسف

 كلم َوَكِلَمة  

 ءله اللَّهِ 

 هي ِهيَ 

 علو اْلع ْليَا

 ءله َواللَّه  

 عزز َعِزيز  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

وا  نفر انِفر 

 خفف ِخفَافًا

 ثقل َوثِقَاالً 

 جهد َوَجاِهد وا

 مول بِأَْمَواِلك مْ 

 نفس َوأَنف ِسك مْ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ذلك ذَِلك مْ 

 خير َخْير  

 ك لَّك مْ ل

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 لو لَوْ 

 كون َكانَ 

 عرض َعَرًضا

 قرب قَِريبًا

 سفر َوَسفًَرا

 قصد قَاِصًدا

 تبع الَّتَّبَع وكَ 

 لكن َولَِكن

 بعد بَع َدتْ 

 على َعلَْيِهم  

 شقق الشُّقَّة  

 حلف َوَسيَْحِلف ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 لو لَوِ 

 طوع اْستََطْعنَا

 لََخَرْجنَاخرج 

 مع َمعَك مْ 

 هلك ي ْهِلك ونَ 

 نفس أَنف َسه مْ 

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

مْ   ءن إِنَّه 

 كذب لََكاِذب ونَ 

@ @ 

 عفو َعفَا

 ءله اللَّه  

 عن َعنكَ 

 لم ِلمَ 

 ءذن أَِذنتَ 

مْ   له لَه 

 حتى َحتَّى

 بين يَتَبَيَّنَ 

 لك لَكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 صدق َصَدق وا

 علم َوتَْعلَمَ 

 ذب اْلَكاِذبِينَ ك
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@ @ 

 ال الَ 

 ءذن يَْستَئِْذن كَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 ءن أَن

 جهد ي َجاِهد وا

 مول بِأَْمَواِلِهمْ 

 نفس َوأَنف ِسِهمْ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

تَِّقينَ   وقي بِاْلم 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 ن كَ ءذن يَْستَئْذِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 ريب َواْرتَابَتْ 

 قلب ق ل وب ه مْ 

 هم فَه مْ 

 في فِي

 ريب َرْيبِِهمْ 

 ردد يَتََردَّد ونَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 رود أََراد وا

وجَ  ر   خرج اْلخ 

 عدد ألََعدُّوا

 له لَه  

 عدد ع دَّةً 

 ِكنلكن َولَ 

 كره َكِرهَ 

 ءله اللَّه  

 بعث انبِعَاثَه مْ 

 ثبط فَثَبََّطه مْ 

 قول َوقِيلَ 

 قعد اْقع د وا

 مع َمعَ 

 قعد اْلقَاِعِدينَ 

@ @ 

 لو لَوْ 

وا  خرج َخَرج 

 في فِيك م

ا  ما مَّ

 زيد َزاد وك مْ 

 ءن إِالَّ 

 خبل َخبَاالً 

 وضع َوألَْوَضع وا

 خلل ِخالَلَك مْ 

 بغي يَْبغ ونَك م  

 تْنَةَ فتن اْلفِ 

 في َوفِيك مْ 

اع ونَ   سمع َسمَّ

مْ   له لَه 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 ظلم بِالظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 قد لَقَدِ 

ا  بغي اْبتَغَو 

 فتن اْلِفتْنَةَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 قلب َوقَلَّب وا

 لك لَكَ 

ور    ءمر األ م 

 حتى َحتَّى

 جيء َجاءَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 ظهر َوَظَهرَ 

 ءمر أَْمر  

 اللَّهِ  ءله

 هم َوه مْ 

 كره َكاِره ونَ 

@ @ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 قول يَق ول  

 ءذن ائْذَن

 لي ل ِي

 ال َوالَ 

 فتن تَْفتِن ِي

 ال أاَلَ 

 في فِي

 فتن اْلِفتْنَةِ 

 سقط َسقَط وا

 ءن َوإِنَّ 

 جهم َجَهنَّمَ 

ِحيَطة    حوط لَم 

 كفر بِاْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءن إِن

 صوب ت ِصْبكَ 

 حسن َحَسنَة  

 سوء تَس ْؤه مْ 

 ءن َوإِن

 صوب ت ِصْبكَ 

ِصيبَة    صوب م 

 قول يَق ول وا

 قد قَدْ 

 ءخذ أََخْذنَا

 ءمر أَْمَرنَا

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ولي َويَتََولَّوا

ه مْ   هم وَّ

ونَ   فرح فَِرح 

@ @ 

 قول ق ل

 لن لَّن

 صوب ي ِصيبَنَا

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 كتب َكتَبَ 

 ءله اللَّه  

 لنا لَنَا

 هو ه وَ 

 ولي َمْوالَنَا

 على َوَعلَى

 ءله اللَّهِ 

 وكل فَْليَتََوكَّلِ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 هل َهلْ 

 ربص تََربَّص ونَ 

 ب بِنَا

 ءن إِالَّ 

 وحد إِْحَدى

ْسنَيَْينِ   حسن اْلح 

 نحن َونَْحن  

 ربص نَتََربَّص  

 ب بِك مْ 

 ءن أَن

 صوب ي ِصيبَك م  

 ءله اللَّه  

 عذب بِعَذَاب  

نْ م  ـن م ِ

 عند ِعنِدهِ 

 ءو أَوْ 

 يدي بِأَْيِدينَا

 ربص فَتََربَّص وا

 ءن إِنَّا

 مع َمعَك م

تََرب ِص ونَ   ربص مُّ

@ @ 

 قول ق لْ 

 نفق أَنِفق وا

 طوع َطْوًعا

 ءو أَوْ 

 كره َكْرًها

 لن لَّن

 قبل ي تَقَبَّلَ 

 مـن ِمنك مْ 

 ءن إِنَّك مْ 

 كون ك نت مْ 

 قوم قَْوًما

 فسق فَاِسِقينَ 

@ @ 

 ما َوَما

 منع َمنَعَه مْ 

 ءن أَن

 قبل ت ْقبَلَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 نفق نَفَقَات ه مْ 
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 ءن إِالَّ 

مْ   ءن أَنَّه 

وا  كفر َكفَر 

 ءله بِاللَّهِ 

 رسل َوبَِرس وِلهِ 

 ال َوالَ 

 ءتي يَأْت ونَ 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءن إِالَّ 

 هم َوه مْ 

 كسل ك َسالَى

 ال َوالَ 

 نفق ي نِفق ونَ 

 ءن إِالَّ 

 هم َوه مْ 

 كره َكاِره ونَ 

@ @ 

 ال فاَلَ 

 عجب ت ْعِجْبكَ 

مْ   مول أَْمَوال ه 

 ال َوالَ 

 ولد أَْوالَد ه مْ 

 ءن إِنََّما

 رود ي ِريد  

 ءله اللَّه  

بَه م  عذب ِلي عَذ ِ

 ب بَِها

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 زهق َوتَْزَهقَ 

 نفس أَنف س ه مْ 

 هم َوه مْ 

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

 يَْحِلف ونَ حلف وَ 

 ءله بِاللَّهِ 

مْ   ءن إِنَّه 

 مـن لَِمنك مْ 

 ما َوَما

 هم ه م

نك مْ   مـن م ِ

مْ   لكن َولََكنَّه 

 قوم قَْوم  

 فرق يَْفَرق ونَ 

@ @ 

 لو لَوْ 

 وجد يَِجد ونَ 

 لجء َمْلَجئًا

 ءو أَوْ 

 غور َمغَاَرات  

 ءو أَوْ 

دََّخالً   دخل م 

 ولي لََّولَّْوا

 ءلى إِلَْيهِ 

 هم َوه مْ 

ونَ جمح   يَْجَمح 

@ @ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

كَ   لمز يَْلِمز 

 في فِي

َدقَاتِ   صدق الصَّ

 ءن فَِإنْ 

 عطو أ ْعط وا

 مـن ِمْنَها

وا  رضي َرض 

 ءن َوإِن

 لم لَّمْ 

 عطو ي ْعَطْوا

 مـن ِمْنَها

 ءذ إِذَا

 هم ه مْ 

 سخط يَْسَخط ونَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

مْ   ءن أَنَّه 

وا  رضي َرض 

 ما َما

 م  ءتي َءاتَاه  

 ءله اللَّه  

 رسل َوَرس ول ه  

 قول َوقَال وا

 حسب َحْسب نَا

 ءله اللَّه  

 ءتي َسي ْؤتِينَا

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 رسل َوَرس ول ه  

 ءن إِنَّا

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 رغب َراِغب ونَ 

@ @ 

 ءن إِنََّما

َدقَات    صدق الصَّ

 فقر ِلْلف قََراءِ 

 سكن َواْلَمَساِكينِ 

 عمل َواْلعَاِمِلينَ 

 على َعلَْيَها

َؤلَّفَةِ   ءلف َواْلم 

 قلب ق ل وب ه مْ 

 في َوفِي

قَابِ   رقب الر ِ

 غرم َواْلغَاِرِمينَ 

 في َوفِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 بنو َواْبنِ 

 سبل السَّبِيلِ 

 فرض فَِريَضةً 

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 َوِمْنه م   مـن

 ءلل الَِّذينَ 

 ءذي ي ْؤذ ونَ 

 نبء النَّبِيَّ 

 قول َويَق ول ونَ 

 هو ه وَ 

 ءذن أ ذ ن  

 قول ق لْ 

 ءذن أ ذ ن  

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 ءمن ي ْؤِمن  

 ءله بِاللَّهِ 

 ءمن َوي ْؤِمن  

ْؤِمنِينَ   ءمن ِلْلم 

 رحم َوَرْحَمة  

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مـن ِمنك مْ 

 َوالَِّذينَ ءلل 

 ءذي ي ْؤذ ونَ 

 رسل َرس ولَ 

 ءله اللَّهِ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 حلف يَْحِلف ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 لك لَك مْ 

وك مْ   رضي ِلي ْرض 

 ءله َواللَّه  

 رسل َوَرس ول ه  

 حقق أََحقُّ 

 ءن أَن

وه    رضي ي ْرض 

 ءن إِن

 كون َكان وا

ْؤِمنِينَ   ءمن م 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

وا  علم يَْعلَم 

 ءن أَنَّه  

 من َمن

 حدد ي َحاِددِ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 ءن فَأَنَّ 

 له لَه  

 نور نَارَ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 خلد َخاِلًدا

 في فِيَها

 ذلك ذَِلكَ 
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 خزي اْلِخْزي  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 حذر يَْحذَر  

نَافِق ونَ   نفق اْلم 

 ءن أَن

لَ   نزل ت نَزَّ

 على َعلَْيِهمْ 

 سور س وَرة  

 نبء ت نَب ِئ ه م

 ما بَِما

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 قول ق لِ 

 هزء اْستَْهِزء وا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

ْخِرج    خرج م 

ا  ما مَّ

ونَ   حذر تَْحذَر 

@ @ 

 ءن َولَئِن

 سءل َسأَْلتَه مْ 

 قول لَيَق ول نَّ 

 ءن إِنََّما

 كون ك نَّا

وض    خوض نَخ 

 لعب َونَْلعَب  

 قول ق لْ 

 ه أَبِاللَّهِ ءل

 ءيه َوَءايَاتِهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 كون ك نت مْ 

 هزء تَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 ال الَ 

وا  عذر تَْعتَِذر 

 قد قَدْ 

 كفر َكفَْرت م

 بعد بَْعدَ 

 ءمن إِيَمانِك مْ 

 ءن إِن

 عفو نَّْعف  

 عن َعن

 طوف َطائِفَة  

نك مْ   مـن م ِ

بْ   عذب ن عَذ ِ

 طوف َطائِفَةً 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 َكان وا كون

ْجِرِمينَ   جرم م 

@ @ 

نَافِق ونَ   نفق اْلم 

نَافِقَات    نفق َواْلم 

ه م  بعض بَْعض 

ن  مـن م ِ

 بعض بَْعض  

ونَ  ر   ءمر يَأْم 

نَكرِ   نكر بِاْلم 

 نهي َويَْنَهْونَ 

 عن َعنِ 

وفِ   عرف اْلَمْعر 

 قبض َويَْقبِض ونَ 

 يدي أَْيِديَه مْ 

 نسي نَس وا

 ءله اللَّهَ 

 نسي فَنَِسيَه مْ 

 ن إِنَّ ء

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

 هم ه م  

 فسق اْلفَاِسق ونَ 

@ @ 

 وعد َوَعدَ 

 ءله اللَّه  

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

نَافِقَاتِ   نفق َواْلم 

 كفر َواْلك فَّارَ 

 نور نَارَ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 هي ِهيَ 

 حسب َحْسب ه مْ 

م    لعن َولَعَنَه 

 ءله اللَّه  

مْ   له َولَه 

 ب َعذَاب  عذ

ِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ءلل َكالَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك مْ 

 كون َكان وا

 شدد أََشدَّ 

 مـن ِمنك مْ 

ةً   قوي ق وَّ

 كثر َوأَْكثَرَ 

 مول أَْمَواالً 

 ولد َوأَْوالًَدا

 متع فَاْستَْمتَع وا

 خلق بَِخالَقِِهمْ 

 متع فَاْستَْمتَْعت م

 خلق بَِخالَقِك مْ 

 كما َكَما

 ْمتَعَ متع اْستَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك م

 خلق بَِخالَقِِهمْ 

ْضت مْ   خوض َوخ 

 ءلل َكالَِّذي

وا  خوض َخاض 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 حبط َحبَِطتْ 

مْ   عمل أَْعَمال ه 

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   خسر اْلَخاِسر 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 ءتي يَأْتِِهمْ 

 نبء نَبَأ  

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 قوم قَْومِ 

 نوح ن وح  

 عاد َوَعاد  

ودَ   ثمود َوثَم 

 قوم َوقَْومِ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 صحب َوأَْصَحابِ 

 مدين َمْديَنَ 

ْؤتَِفَكاتِ   ءفك َواْلم 

 ءتي أَتَتْه مْ 

س ل ه م  رسل ر 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 ما فََما

 كون َكانَ 

 اللَّه   ءله

مْ   ظلم ِليَْظِلَمه 

 لكن َولَِكن

 كون َكان وا

 نفس أَنف َسه مْ 

ونَ   ظلم يَْظِلم 

@ @ 

ْؤِمن ونَ   ءمن َواْلم 

ْؤِمنَات    ءمن َواْلم 

ه مْ   بعض بَْعض 

 ولي أَْوِليَاء  

 بعض بَْعض  

ونَ  ر   ءمر يَأْم 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 نهي َويَْنَهْونَ 

 عن َعنِ 

نَكرِ   نكر اْلم 

 يم ونَ قوم َوي قِ 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوي ْؤت ونَ 

َكاةَ   زكو الزَّ

 طوع َوي ِطيع ونَ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 ءلي أ ولَئِكَ 

ه م    رحم َسيَْرَحم 

 ءله اللَّه  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عزز َعِزيز  
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 حكم َحِكيم  

@ @ 

 وعد َوَعدَ 

 ءله اللَّه  

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

ْؤِمنَاتِ   ءمن َواْلم 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 سكن َوَمَساِكنَ 

 طيب َطي ِبَةً 

 في فِي

 جنن َجنَّاتِ 

 عدن َعْدن  

 رضي َوِرْضَوان  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 كبر أَْكبَر  

 ذلك ذَِلكَ 

 هو ه وَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 يَاأَيَُّهاءيي 

 نبء النَّبِيُّ 

 جهد َجاِهدِ 

 كفر اْلك فَّارَ 

نَافِِقينَ   نفق َواْلم 

 غلظ َواْغل ظْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ءوي َوَمأَْواه مْ 

 جهم َجَهنَّم  

 بءس َوبِئْسَ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 حلف يَْحِلف ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ما َما

 قول قَال وا

 قد َولَقَدْ 

 قول قَال وا

 كلم َكِلَمةَ 

 كفر اْلك ْفرِ 

وا  كفر َوَكفَر 

 بعد بَْعدَ 

 سلم إِْسالَِمِهمْ 

وا  همم َوَهمُّ

 ما بَِما

 لم لَمْ 

 نيل يَنَال وا

 ما َوَما

وا  نقم نَقَم 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَنْ 

 غني أَْغنَاه م  

 ءله اللَّه  

 رسل َوَرس ول ه  

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 ءن فَِإن

 توب يَت وب وا

 كون يَك  

 خير َخْيًرا

 ه مْ له لَّ 

 ءن َوإِن

 ولي يَتََولَّْوا

ْبه م    عذب ي عَذ ِ

 ءله اللَّه  

 عذب َعذَابًا

 ءلم أَِليًما

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 ما َوَما

مْ   له لَه 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 مـن ِمن

 ولي َوِلي   

 ال َوالَ 

 نصر نَِصير  

@ @ 

 مـن َوِمْنه م

نْ   من مَّ

 عهد َعاَهدَ 

 هَ ءله اللَّ 

 ءن لَئِنْ 

 ءتي َءاتَانَا

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

دَّقَنَّ   صدق لَنَصَّ

 كون َولَنَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 ءتي َءاتَاه م

ن  مـن م ِ

 فضل فَْضِلهِ 

 بخل بَِخل وا

 ب بِهِ 

 ولي َوتََولَّْوا

ه م  هم وَّ

ْعِرض ونَ   عرض مُّ

@ @ 

 عقب فَأَْعقَبَه مْ 

 نِفَاقًا نفق

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 لقي يَْلقَْونَه  

 ما بَِما

 خلف أَْخلَف وا

 ءله اللَّهَ 

 ما َما

 وعد َوَعد وه  

 ما َوبَِما

 كون َكان وا

 كذب يَْكِذب ونَ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

وا  علم يَْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم يَْعلَم  

ه مْ   سرر ِسرَّ

 اه مْ نجو َونَْجوَ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم َعالَّم  

 غيب اْلغ ي وبِ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   لمز يَْلِمز 

ِعينَ  ِ طَّو   طوع اْلم 

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 في فِي

َدقَاتِ   صدق الصَّ

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ال الَ 

 وجد يَِجد ونَ 

 ءن إِالَّ 

ْهَده مْ   جهد ج 

ونَ   سخر فَيَْسَخر 

 مـن ِمْنه مْ 

 سخر َسِخرَ 

 ءله اللَّه  

 مـن ِمْنه مْ 

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 غفر اْستَْغِفرْ 

مْ   له لَه 

 ءو أَوْ 

 ال الَ 

 غفر تَْستَْغِفرْ 

مْ   له لَه 

 ءن إِن

 غفر تَْستَْغِفرْ 

مْ   له لَه 

 سبع َسْبِعينَ 

ةً   مرر َمرَّ

 لن فَلَن

 غفر يَْغِفرَ 

 ءله اللَّه  
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مْ   له لَه 

 كَ ذلك ذَلِ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

وا  كفر َكفَر 

 ءله بِاللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 فسق اْلفَاِسِقينَ 

@ @ 

 فرح فَِرحَ 

َخلَّف ونَ   خلف اْلم 

 قعد بَِمْقعَِدِهمْ 

 خلف ِخالَفَ 

 رسل َرس ولِ 

 ءله اللَّهِ 

 كره َوَكِره وا

 ءن أَن

 جهد ي َجاِهد وا

 ول بِأَْمَواِلِهمْ م

 نفس َوأَنف ِسِهمْ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 قول َوقَال وا

 ال الَ 

وا  نفر تَنِفر 

 في فِي

 حرر اْلَحر ِ 

 قول ق لْ 

 نور نَار  

 جهم َجَهنَّمَ 

 شدد أََشدُّ 

ا  حرر َحرًّ

 لو لَّوْ 

 كون َكان وا

 فقه يَْفقَه ونَ 

@ @ 

 ضحك فَْليَْضَحك وا

 قلل قَِليالً 

 َوْليَْبك وابكي 

 كثر َكثِيًرا

 جزي َجَزاءً 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

 ءن فَِإن

َجعَكَ   رجع رَّ

 ءله اللَّه  

 ءلى إِلَى

 طوف َطائِفَة  

ْنه مْ   مـن م ِ

 ءذن فَاْستَئْذَن وكَ 

وجِ  ر   خرج ِلْلخ 

 قول فَق ل

 لن لَّن

وا ج   خرج تَْخر 

 مع َمِعيَ 

 ءبد أَبًَدا

 لن َولَن

 ت قَاتِل وا قتل

 مع َمِعيَ 

ا  عدو َعد وًّ

 ءن إِنَّك مْ 

 رضي َرِضيت م

 قعد بِاْلق ع ودِ 

لَ   ءول أَوَّ

ة    مرر َمرَّ

 قعد فَاْقع د وا

 مع َمعَ 

 خلف اْلَخاِلِفينَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 صلو ت َصل ِ 

 على َعلَى

 وحد أََحد  

ْنه م  مـن م ِ

اتَ   موت مَّ

 ءبد أَبًَدا

 ال َوالَ 

 قوم تَق مْ 

 على َعلَى

 قبر قَْبِرهِ 

مْ   ءن إِنَّه 

وا  كفر َكفَر 

 ءله بِاللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 موت َوَمات وا

 هم َوه مْ 

 فسق فَاِسق ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 عجب ت ْعِجْبكَ 

مْ   مول أَْمَوال ه 

 ولد َوأَْوالَد ه مْ 

 ءن إِنََّما

 رود ي ِريد  

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

بَه م  عذب ي عَذ ِ

 ب بَِها

 في فِي

ْنيَادنو ال  دُّ

 زهق َوتَْزَهقَ 

 نفس أَنف س ه مْ 

 هم َوه مْ 

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 نزل أ نِزلَتْ 

 سور س وَرة  

 ءن أَنْ 

 ءمن َءاِمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

 جهد َوَجاِهد وا

 مع َمعَ 

 رسل َرس وِلهِ 

 ءذن اْستَئْذَنَكَ 

 ءلي أ ول وا

 طول الطَّْولِ 

 مـن ِمْنه مْ 

 قول َوقَال وا

 ْرنَاوذر ذَ 

 كون نَك ن

عَ   مع مَّ

 قعد اْلقَاِعِدينَ 

@ @ 

وا  رضي َرض 

 ءن بِأَن

 كون يَك ون وا

 مع َمعَ 

 خلف اْلَخَواِلفِ 

 طبع َوط بِعَ 

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 فقه يَْفقَه ونَ 

@ @ 

 لكن لَِكنِ 

س ول    رسل الرَّ

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مع َمعَه  

 َهد واجهد َجا

 مول بِأَْمَواِلِهمْ 

 نفس َوأَنف ِسِهمْ 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

م    له لَه 

 خير اْلَخْيَرات  

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ  ْفِلح   فلح اْلم 

@ @ 

 عدد أََعدَّ 

 ءله اللَّه  

مْ   له لَه 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ذلك ذَِلكَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 جيء َوَجاءَ 
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ونَ  ر  عَذ ِ  عذر اْلم 

 مـن ِمنَ 

 عرب األَْعَرابِ 

 ءذن ِلي ْؤذَنَ 

مْ   له لَه 

 قعد َوقَعَدَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَب وا

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 صوب َسي ِصيب  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمْنه مْ 

 اب  عذب َعذَ 

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ليس لَّْيسَ 

 على َعلَى

عَفَاءِ   ضعف الضُّ

 ال َوالَ 

 على َعلَى

 مرض اْلَمْرَضى

 ال َوالَ 

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 وجد يَِجد ونَ 

 ما َما

 نفق ي نِفق ونَ 

 حرج َحَرج  

 ءذ إِذَا

وا  نصح نََصح 

 ءله ِللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 ما َما

 على َعلَى

 ْحِسنِينَ حسن اْلم  

 مـن ِمن

 سبل َسبِيل  

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ءذ إِذَا

 ما َما

 ءتي أَتَْوكَ 

 حمل ِلتَْحِملَه مْ 

 قول ق ْلتَ 

 ال الَ 

 وجد أَِجد  

 ما َما

 حمل أَْحِمل ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 ولي تََولَّْوا

 عين َوأَْعي ن ه مْ 

 يض تَِفيض  ف

 مـن ِمنَ 

ْمعِ   دمع الدَّ

 حزن َحَزنًا

 ءن أاَلَّ 

 وجد يَِجد وا

 ما َما

 نفق ي نِفق ونَ 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 سبل السَّبِيل  

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ءذن يَْستَئِْذن ونَكَ 

 هم َوه مْ 

 غني أَْغنِيَاء  

وا  رضي َرض 

 ءن بِأَن

 كون يَك ون وا

 مع َمعَ 

 خلف اْلَخَواِلفِ 

 َوَطبَعَ  طبع

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

ونَ   عذر يَْعتَِذر 

 ءلى إِلَْيك مْ 

 ءذ إِذَا

 رجع َرَجْعت مْ 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 قول ق ل

 ال الَّ 

وا  عذر تَْعتَِذر 

 لن لَن

 ءمن نُّْؤِمنَ 

 لك لَك مْ 

 قد قَدْ 

 نبء نَبَّأَنَا

 ءله اللَّه  

 مـن ِمنْ 

 خبر أَْخبَاِرك مْ 

 رءي َوَسيََرى

 ءله اللَّه  

 عمل َعَملَك مْ 

 رسل َوَرس ول ه  

 ثم ث مَّ 

 ردد ت َردُّونَ 

 ءلى إِلَى

 علم َعاِلمِ 

 غيب اْلغَْيبِ 

 شهد َوالشََّهاَدةِ 

 نبء فَي نَب ِئ ك م

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 حلف َسيَْحِلف ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ك لَك مْ ل

 ءذ إِذَا

 قلب انقَلَْبت مْ 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

وا  عرض ِلت ْعِرض 

مْ   عن َعْنه 

وا  عرض فَأَْعِرض 

مْ   عن َعْنه 

مْ   ءن إِنَّه 

 رجس ِرْجس  

 ءوي َوَمأَْواه مْ 

 جهم َجَهنَّم  

 جزي َجَزاءً 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

 حلف يَْحِلف ونَ 

 لك لَك مْ 

 ارضي ِلتَْرَضوْ 

مْ   عن َعْنه 

 ءن فَِإن

 رضي تَْرَضْوا

مْ   عن َعْنه 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 رضي يَْرَضى

 عن َعنِ 

 قوم اْلقَْومِ 

 فسق اْلفَاِسِقينَ 

@ @ 

 عرب األَْعَراب  

 شدد أََشدُّ 

 كفر ك ْفًرا

 نفق َونِفَاقًا

 جدر َوأَْجَدر  

 ءن أاَلَّ 

وا  علم يَْعلَم 

د ودَ   حدد ح 

 ما َما

 نَزلَ نزل أَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 رسل َرس وِلهِ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 عرب األَْعَرابِ 
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 من َمن

 ءخذ يَتَِّخذ  

 ما َما

 نفق ي نِفق  

 غرم َمْغَرًما

 ربص َويَتََربَّص  

 ب بِك م  

َوائِرَ   دور الدَّ

 على َعلَْيِهمْ 

 دور َدائَِرة  

 سوء السَّْوءِ 

 َواللَّه  ءله 

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 عرب األَْعَرابِ 

 من َمن

 ءمن ي ْؤِمن  

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 ءخذ َويَتَِّخذ  

 ما َما

 نفق ي نِفق  

بَات    قرب ق ر 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 صلو َوَصلََواتِ 

س ولِ   رسل الرَّ

 ال أاَلَ 

 ءن إِنََّها

 ْربَة  قرب ق  

مْ   له لَّه 

م    دخل َسي ْدِخل ه 

 ءله اللَّه  

 في فِي

 رحم َرْحَمتِهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 سبق َوالسَّابِق ونَ 

ل ونَ   ءول األَوَّ

 مـن ِمنَ 

َهاِجِرينَ   هجر اْلم 

 نصر َواألَنَصارِ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 تبع اتَّبَع وه م

 حسن بِِإْحَسان  

ِضيَ رض  ي رَّ

 ءله اللَّه  

مْ   عن َعْنه 

وا  رضي َوَرض 

 عن َعْنه  

 عدد َوأََعدَّ 

مْ   له لَه 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 تحت تَْحتََها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ءبد أَبًَدا

 ذلك ذَِلكَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

نْ   من َوِممَّ

 حول َحْولَك م

نَ   مـن م ِ

 ب األَْعَرابِ عر

نَافِق ونَ   نفق م 

 مـن َوِمنْ 

 ءهل أَْهلِ 

 دين اْلَمِدينَةِ 

 مرد َمَرد وا

 على َعلَى

 نفق الن ِفَاقِ 

 ال الَ 

مْ  ه   علم تَْعلَم 

 نحن نَْحن  

مْ  ه   علم نَْعلَم 

ب ه م  عذب َسن عَذ ِ

تَْينِ  رَّ  مرر مَّ

 ثم ث مَّ 

 ردد ي َردُّونَ 

 ءلى إِلَى

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

 @@ 

ونَ   ءخر َوَءاَخر 

 عرف اْعتََرف وا

 ذنب بِذ ن وبِِهمْ 

 خلط َخلَط وا

 عمل َعَمالً 

 صلح َصاِلًحا

 ءخر َوَءاَخرَ 

 سوء َسي ِئًا

 عسى َعَسى

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 توب يَت وبَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

ذْ   ءخذ خ 

 مـن ِمنْ 

 مْ مول أَْمَواِلهِ 

 صدق َصَدقَةً 

ه مْ  ر   طهر ت َطه ِ

يِهم  زكو َوت َزك ِ

 ب بَِها

 صلو َوَصل ِ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ءن إِنَّ 

 صلو َصالَتَكَ 

 سكن َسَكن  

مْ   له لَّه 

 ءله َواللَّه  

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

وا  علم يَْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 قبل ي ْقبَل  

 توب التَّْوبَةَ 

 عن َعنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

ذ    ءخذ َويَأْخ 

َدقَاتِ   صدق الصَّ

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

اب    توب التَّوَّ

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 قول َوق لِ 

 عمل اْعَمل وا

 رءي فََسيََرى

 ءله اللَّه  

 عمل َعَملَك مْ 

 رسل َوَرس ول ه  

ْؤِمن ونَ   ءمن َواْلم 

 ردد َوَست َردُّونَ 

 ءلى إِلَى

 م َعاِلمِ عل

 غيب اْلغَْيبِ 

 شهد َوالشََّهاَدةِ 

 نبء فَي نَب ِئ ك م

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

ونَ   ءخر َوَءاَخر 

ْرَجْونَ   رجو م 

 ءمر ألَْمرِ 

 ءله اللَّهِ 

ا  ءم إِمَّ

ب ه مْ   عذب ي عَذ ِ

ا  ءم َوإِمَّ

 توب يَت وب  

 على َعلَْيِهمْ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  
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 َحِكيم  حكم 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 سجد َمْسِجًدا

 ضرر ِضَراًرا

 كفر َوك ْفًرا

 فرق َوتَْفِريقًا

 بين بَْينَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 رصد َوإِْرَصاًدا

 من ل َِمنْ 

 حرب َحاَربَ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 حلف َولَيَْحِلف نَّ 

 ءن إِنْ 

 نَارود أََردْ 

 ءن إِالَّ 

ْسنَى  حسن اْلح 

 ءله َواللَّه  

 شهد يَْشَهد  

مْ   ءن إِنَّه 

 كذب لََكاِذب ونَ 

@ @ 

 ال الَ 

 قوم تَق مْ 

 في فِيهِ 

 ءبد أَبًَدا

 سجد لََّمْسِجد  

سَ   ءسس أ س ِ

 على َعلَى

 وقي التَّْقَوى

 مـن ِمنْ 

لِ   ءول أَوَّ

 يوم يَْوم  

 حقق أََحقُّ 

 ءن أَن

 قوم تَق ومَ 

 في فِيهِ 

 فِيهِ  في

 رجل ِرَجال  

 حبب ي ِحبُّونَ 

 ءن أَن

وا ر   طهر يَتََطهَّ

 ءله َواللَّه  

 حبب ي ِحبُّ 

ِرينَ  طَّه ِ  طهر اْلم 

@ @ 

 من أَفََمنْ 

 ءسس أَسَّسَ 

 بني ب ْنيَانَه  

 على َعلَى

 وقي تَْقَوى

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 رضي َوِرْضَوان  

 خير َخْير  

 ءم أَم

نْ   من مَّ

 ءسس أَسَّسَ 

 يَانَه  بني ب نْ 

 على َعلَى

 شفي َشفَا

ف   ر   جرف ج 

 هور َهار  

 نهر فَاْنَهارَ 

 ب بِهِ 

 في فِي

 نور نَارِ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ال الَ 

 زول يََزال  

 بني ب ْنيَان ه م  

 ءلل الَِّذي

 بني بَنَْوا

 ريب ِريبَةً 

 في فِي

 ل وبِِهمْ قلب ق  

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 قطع تَقَطَّعَ 

 قلب ق ل وب ه مْ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 شري اْشتََرى

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 نفس أَنف َسه مْ 

 مول َوأَْمَوالَه م

 ءن بِأَنَّ 

م    له لَه 

 جنن اْلَجنَّةَ 

 قتل ي قَاتِل ونَ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 قتل فَيَْقت ل ونَ 

 قتل َوي ْقتَل ونَ 

 وعد َوْعًدا

 على َعلَْيهِ 

 حقق َحقًّا

 في فِي

 تور التَّْوَراةِ 

 نجل َواإِلنِجيلِ 

 قرء َواْلق ْرَءانِ 

 من َوَمنْ 

 وفي أَْوفَى

 عهد بِعَْهِدهِ 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

وا  بشر فَاْستَْبِشر 

 بيع بِبَْيِعك م  

 الَِّذيءلل 

 بيع بَايَْعت م

 ب بِهِ 

 ذلك َوذَِلكَ 

 هو ه وَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 توب التَّائِب ونَ 

 عبد اْلعَابِد ونَ 

 حمد اْلَحاِمد ونَ 

ونَ   سيح السَّائِح 

اِكع ونَ   ركع الرَّ

 سجد السَّاِجد ونَ 

ونَ   ءمر األَِمر 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 نهي َوالنَّاه ونَ 

 عن َعنِ 

نَكرِ  نكر  اْلم 

 حفظ َواْلَحافِظ ونَ 

د ودِ   حدد ِلح 

 ءله اللَّهِ 

رِ   بشر َوبَش ِ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ما َما

 كون َكانَ 

 ِ  نبء ِللنَّبِي 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن أَن

وا  غفر يَْستَْغِفر 

ْشِرِكينَ   شرك ِلْلم 

 لو َولَوْ 

 كون َكان وا

 ولي أ وِلي

 قرب ق ْربَى

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 بين تَبَيَّنَ 

مْ   له لَه 

مْ   ءن أَنَّه 

 صحب أَْصَحاب  

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 ما َوَما
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 كون َكانَ 

 غفر اْستِْغفَار  

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 ءبو ألَبِيهِ 

 ءن إِالَّ 

 عن َعن

ْوِعَدة    وعد مَّ

 وعد َوَعَدَها

 ءيي إِيَّاه  

ا  لم فَلَمَّ

 بين تَبَيَّنَ 

 له لَه  

 أَنَّه  ءن 

 عدو َعد و  

 ءله ل ِلَّهِ 

أَ   برء تَبَرَّ

 مـن ِمْنه  

 ءن إِنَّ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

اه    ءوه ألَوَّ

 حلم َحِليم  

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 ءله اللَّه  

 ضلل ِلي ِضلَّ 

 قوم قَْوًما

 بعد بَْعدَ 

 ءذ إِذْ 

 هدي َهَداه مْ 

 حتى َحتَّى

 بين ي بَي ِنَ 

 له لَه م

ا  ما مَّ

 تَّق ونَ وقي يَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 له لَه  

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 حيي ي ْحيِ 

 موت َوي ِميت  

 ما َوَما

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 ولي َوِلي   

 ال َوالَ 

 نصر نَِصير  

@ @ 

 قد لَّقَد

 توب تَّابَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 ِ  نبء النَّبِي 

َهاِجِرينَ   هجر َواْلم 

 نصر َواألَنَصارِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 تبع اتَّبَع وه  

 في فِي

 سوع َساَعةِ 

 عسر اْلع ْسَرةِ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 كود َكادَ 

 زيغ يَِزيغ  

 قلب ق ل وب  

 فرق فَِريق  

ْنه مْ   مـن م ِ

 مَّ ثم ث  

 توب تَابَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ءن إِنَّه  

 ب بِِهمْ 

 رءف َرء وف  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 على َوَعلَى

 ثلث الثَّالَثَةِ 

 ءلل الَِّذينَ 

ل ِف وا  خلف خ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 ضيق َضاقَتْ 

 على َعلَْيِهم  

 ءرض األَْرض  

 ما بَِما

بَتْ   رحب َرح 

 ضيق َوَضاقَتْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 س ه مْ نفس أَنف  

 ظنن َوَظنُّوا

 ءن أَن

 ال الَّ 

 لجء َمْلَجأَ 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 ثم ث مَّ 

 توب تَابَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 توب ِليَت وب وا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

اب    توب التَّوَّ

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 تَّق واوقي ا

 ءله اللَّهَ 

 كون َوك ون وا

 مع َمعَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

 ما َما

 كون َكانَ 

 ءهل ألَْهلِ 

 دين اْلَمِدينَةِ 

 من َوَمنْ 

 حول َحْولَه م

نَ   مـن م ِ

 عرب األَْعَرابِ 

 ءن أَن

 خلف يَتََخلَّف وا

 عن َعن

س ولِ   رسل رَّ

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 رغب يَْرَغب وا

 مْ نفس بِأَنف ِسهِ 

 عن َعن

 نفس نَّْفِسهِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 ال الَ 

 صوب ي ِصيب ه مْ 

 ظمء َظَمأ  

 ال َوالَ 

 نصب نََصب  

 ال َوالَ 

 خمص َمْخَمَصة  

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 وطء يََطئ ونَ 

 وطء َمْوِطئًا

 غيظ ي ِغيظ  

 كفر اْلك فَّارَ 

 ال َوالَ 

 نيل يَنَال ونَ 

 مـن ِمنْ 

 عدو َعد و   

 نيل نَّْيالً 

 ءن إِالَّ 

 كتب ك تِبَ 

 له لَه م

 ب بِهِ 



163 

 

 عمل َعَمل  

 صلح َصاِلح  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 ضيع ي ِضيع  

 ءجر أَْجرَ 

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 ال َوالَ 

 نفق ي نِفق ونَ 

 نفق نَفَقَةً 

 صغر َصِغيَرةً 

 ال َوالَ 

 كبر َكبِيَرةً 

 ال َوالَ 

 نَ قطع يَْقَطع و

 ودي َواِديًا

 ءن إِالَّ 

 كتب ك تِبَ 

مْ   له لَه 

 جزي ِليَْجِزيَه م  

 ءله اللَّه  

 حسن أَْحَسنَ 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

وا  نفر ِليَنِفر 

 كفف َكافَّةً 

 لو فَلَْوالَ 

 نفر نَفَرَ 

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 فرق فِْرقَة  

 ْنه مْ مـن م ِ 

 طوف َطائِفَة  

 فقه ل ِيَتَفَقَّه وا

 في فِي

ينِ   دين الد ِ

وا  نذر َوِلي نِذر 

 قوم قَْوَمه مْ 

 ءذ إِذَا

 رجع َرَجع وا

 ءلى إِلَْيِهمْ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

ونَ   حذر يَْحذَر 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 قتل قَاتِل وا

 ءلل الَِّذينَ 

 ولي يَل ونَك م

نَ   مـن م ِ

 كفر اْلك فَّارِ 

 وجد َوْليَِجد وا

 في فِيك مْ 

 غلظ ِغْلَظةً 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 مع َمعَ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 ما َما

 نزل أ نِزلَتْ 

 سور س وَرة  

 مـن فَِمْنه م

 من مَّن

 قول يَق ول  

 ءيي أَيُّك مْ 

 زيد َزاَدتْه  

 هذا َهِذهِ 

 إِيَمانًاءمن 

ا  ءم فَأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 زيد فََزاَدتْه مْ 

 ءمن إِيَمانًا

 هم َوه مْ 

ونَ   بشر يَْستَْبِشر 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم

َرض    مرض مَّ

 زيد فََزاَدتْه مْ 

 رجس ِرْجًسا

 ءلى إِلَى

 رجس ِرْجِسِهمْ 

 موت َوَمات وا

 هم َوه مْ 

ونَ ك  فر َكافِر 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 ال الَ 

 رءي يََرْونَ 

مْ   ءن أَنَّه 

 فتن ي ْفتَن ونَ 

 في فِي

 كل ك ل ِ 

 عوم َعام  

ةً  رَّ  مرر مَّ

 ءو أَوْ 

تَْينِ   مرر َمرَّ

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

 توب يَت وب ونَ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

ونَ   ذكر يَذَّكَّر 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 ما َما

 نزل أ نِزلَتْ 

 سور س وَرة  

 نََّظرَ نظر 

ه مْ   بعض بَْعض 

 ءلى إِلَى

 بعض بَْعض  

 هل َهلْ 

 رءي يََراك م

نْ   مـن م ِ

 وحد أََحد  

 ثم ث مَّ 

 نصر انَصَرف وا

 صرف َصَرفَ 

 ءله اللَّه  

 قلب ق ل وبَه م

 ءن بِأَنَّه مْ 

 قوم قَْوم  

 ال الَّ 

 فقه يَْفقَه ونَ 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 جيء َجاَءك مْ 

 رسل َرس ول  

نْ   مـن م ِ

 ِسك مْ نفس أَنف  

 عزز َعِزيز  

 على َعلَْيهِ 

 ما َما

 عنت َعنِتُّمْ 

 حرص َحِريص  

 على َعلَْيك م

ْؤِمنِينَ   ءمن بِاْلم 

 رءف َرء وف  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءن فَِإن

 ولي تََولَّْوا

 قول فَق لْ 

 حسب َحْسبِيَ 

 ءله اللَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 على َعلَْيهِ 

 وكل تََوكَّْلت  

 و َوه وَ ه

 ربب َربُّ 

 عرش اْلعَْرِش 

 عظم اْلعَِظيمِ 

# # 

@ @ 
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 الر الر

 تلك تِْلكَ 

 ءيه َءايَات  

 كتب اْلِكتَابِ 

 حكم اْلَحِكيمِ 

@ @ 

 كون أََكانَ 

 نوس ِللنَّاِس 

 عجب َعَجبًا

 ءن أَنْ 

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَى

ل    رجل َرج 

ْنه مْ   مـن م ِ

 ءن أَنْ 

 نذر أَنِذرِ 

 نوس النَّاسَ 

رِ بشر   َوبَش ِ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن أَنَّ 

مْ   له لَه 

 قدم قََدمَ 

 صدق ِصْدق  

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 قول قَالَ 

ونَ   كفر اْلَكافِر 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 سحر لََساِحر  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّك م  

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 في فِي

 ستت ِستَّةِ 

 يوم أَيَّام  

 ثم ث مَّ 

 سوي اْستََوى

 على َعلَى

 عرش اْلعَْرِش 

 دبر ي َدب ِر  

 ءمر األَْمرَ 

 ما َما

 مـن ِمن

 شفع َشِفيع  

 ءن إِالَّ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ءذن إِْذنِهِ 

 ذلك ذَِلك م  

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّك مْ 

 عبد فَاْعب د وه  

 ال أَفاَلَ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 رجع َمْرِجع ك مْ 

 جمع َجِميعًا

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 حقق َحقًّا

 ءن إِنَّه  

ا  بدء يَْبَدؤ 

 خلق اْلَخْلقَ 

 ثم ث مَّ 

 عود ي ِعيد ه  

 جزي ِليَْجِزيَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 َوالَِّذينَ  ءلل

وا  كفر َكفَر 

مْ   له لَه 

 شرب َشَراب  

نْ   مـن م ِ

 حمم َحِميم  

 عذب َوَعذَاب  

 ءلم أَِليم  

 ما بَِما

 كون َكان وا

ونَ   كفر يَْكف ر 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 شمس الشَّْمسَ 

 ضوء ِضيَاءً 

 قمر َواْلقََمرَ 

 نور ن وًرا

َره    قدر َوقَدَّ

 نزل َمنَاِزلَ 

واعلم لِ   تَْعلَم 

 عدد َعَددَ 

نِينَ   سنه الس ِ

 حسب َواْلِحَسابَ 

 ما َما

 خلق َخلَقَ 

 ءله اللَّه  

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن إِالَّ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

ل    فصل ي فَص ِ

 ءيه األَيَاتِ 

 قوم ِلقَْوم  

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 خلف اْختاِلَفِ 

 ليل الَّْيلِ 

 نهر َوالنََّهارِ 

 ما َوَما

 َخلَقَ خلق 

 ءله اللَّه  

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 وقي يَتَّق ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

ونَ   رجو يَْرج 

 لقي ِلقَاَءنَا

وا  رضي َوَرض 

 حيي بِاْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 طمءن َواْطَمأَنُّوا

 ب بَِها

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ه مْ هم 

 عن َعنْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

 غفل َغافِل ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءوي َمأَْواه م  

 نور النَّار  

 ما بَِما

 كون َكان وا

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 هدي يَْهِديِهمْ 

 ربب َربُّه م

 ءمن بِِإيَمانِِهمْ 

 ْجِريجري تَ 

 مـن ِمن

 تحت تَْحتِِهم  

 نهر األَْنَهار  

 في فِي

 جنن َجنَّاتِ 

 نعم النَِّعيمِ 

@ @ 

 دعو َدْعَواه مْ 

 في فِيَها
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 سبح س ْبَحانَكَ 

مَّ   ءله اللَّه 

 حيي َوتَِحيَّت ه مْ 

 في فِيَها

 سلم َسالَم  

 ءخر َوَءاِخر  

 دعو َدْعَواه مْ 

 ءن أَنِ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

ل    عجل ي عَج ِ

 ءله اللَّه  

 نوس ِللنَّاِس 

 شرر الشَّرَّ 

 عجل اْستِْعَجالَه م

 خير بِاْلَخْيرِ 

 قضي لَق ِضيَ 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

مْ   ءجل أََجل ه 

 وذر فَنَذَر  

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

ونَ   رجو يَْرج 

 لقي ِلقَاَءنَا

 في فِي

 طغو ط ْغيَانِِهمْ 

 يَْعَمه ونَ  عمه

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 مسس َمسَّ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

رُّ   ضرر الضُّ

 دعو َدَعانَا

 جنب ِلَجنبِهِ 

 ءو أَوْ 

 قعد قَاِعًدا

 ءو أَوْ 

 قوم قَائًِما

ا  لم فَلَمَّ

 كشف َكَشْفنَا

 عن َعْنه  

ه   رَّ  ضرر ض 

 مرر َمرَّ 

 كأن َكأَن

 لم لَّمْ 

 ودع يَْدع نَا

 ءلى إِلَى

ر     ضرر ض 

سَّ   ه  مسس مَّ

 ذلك َكذَِلكَ 

ي ِنَ   زين ز 

ْسِرفِينَ   سرف ِلْلم 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 هلك أَْهلَْكنَا

ونَ   قرن اْلق ر 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك مْ 

ا  لم لَمَّ

وا  ظلم َظلَم 

 جيء َوَجاَءتْه مْ 

س ل ه م  رسل ر 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 ما َوَما

 كون َكان وا

 ْؤِمن واءمن ِلي  

 ذلك َكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

 قوم اْلقَْومَ 

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 جعل َجعَْلنَاك مْ 

 خلف َخالَئِفَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهمْ 

 نظر ِلنَنظ رَ 

 كيف َكْيفَ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَات نَا

 ين بَي ِنَات  ب

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

ونَ   رجو يَْرج 

 لقي ِلقَاَءنَا

 ءتي ائْتِ 

 قرء بِق ْرَءان  

 غير َغْيرِ 

 هذا َهذَا

 ءو أَوْ 

ْله    بدل بَد ِ

 قول ق لْ 

 ما َما

 كون يَك ون  

 لي ِلي

 ءن أَنْ 

لَه    بدل أ بَد ِ

 مـن ِمن

 لقي تِْلقَاِءي

 نفس نَْفِسي

 ءن إِنْ 

َّبِ   ع  تبع أَت

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 وحي ي وَحى

 ءلى إِلَيَّ 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 ءن إِنْ 

 عصي َعَصْيت  

 ربب َرب ِي

 عذب َعذَابَ 

 يوم يَْوم  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 قول ق ل

 لو لَّوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ما َما

 تلو تَلَْوت ه  

 على َعلَْيك مْ 

 ال َوالَ 

 دري أَْدَراك م

 ب بِهِ 

 قد فَقَدْ 

 لَبِثْت   لبث

 في فِيك مْ 

ًرا  عمر ع م 

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلهِ 

 ال أَفاَلَ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 من فََمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

نِ   مـن ِممَّ

 فري اْفتََرى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

 ءو أَوْ 

 كذب َكذَّبَ 

 ءيه بِأَيَاتِهِ 

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 فلح ي ْفِلح  

ونَ  ْجِرم   جرم اْلم 

 @@ 

 عبد َويَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

ه مْ  رُّ  ضرر يَض 

 ال َوالَ 

 نفع يَنفَع ه مْ 
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 قول َويَق ول ونَ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

نَا  شفع ش فَعَاؤ 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 قول ق لْ 

 نبء أَت نَب ِئ ونَ 

 ءله اللَّهَ 

 ما بَِما

 ال الَ 

 علم يَْعلَم  

 في فِي

 لسََّماَواتِ سمو ا

 ال َوالَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 سبح س ْبَحانَه  

 علو َوتَعَالَى

ا  عن َعمَّ

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 نوس النَّاس  

 ءن إِالَّ 

ةً   ءمم أ مَّ

 وحد َواِحَدةً 

 خلف فَاْختَلَف وا

 لو َولَْوالَ 

 كلم َكِلَمة  

 سبق َسبَقَتْ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 ِضيَ قضي لَق  

 بين بَْينَه مْ 

 في فِيَما

 في فِيهِ 

 خلف يَْختَِلف ونَ 

@ @ 

 قول َويَق ول ونَ 

 لو لَْوالَ 

 نزل أ نِزلَ 

 على َعلَْيهِ 

 ءيه َءايَة  

ن  مـن م ِ

ب ِهِ   ربب رَّ

 قول فَق لْ 

 ءن إِنََّما

 غيب اْلغَْيب  

 ءله ِللَّهِ 

وا  نظر فَانتَِظر 

 ءن إِن ِي

 مع َمعَك م

نَ   مـن م ِ

ن  تَِظِرينَ نظر اْلم 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 ذوق أَذَْقنَا

 نوس النَّاسَ 

 رحم َرْحَمةً 

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

اءَ   ضرر َضرَّ

 مسس َمسَّتْه مْ 

 ءذ إِذَا

 له لَه م

ْكر    مكر مَّ

 في فِي

 ءيه َءايَاتِنَا

 قول ق لِ 

 ءله اللَّه  

 سرع أَْسَرع  

 مكر َمْكًرا

 ءن إِنَّ 

س لَنَا  رسل ر 

 كتب يَْكت ب ونَ 

 اما مَ 

ونَ   مكر تَْمك ر 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

ك مْ   سير ي َسي ِر 

 في فِي

 برر اْلبَر ِ 

 بحر َواْلبَْحرِ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 كون ك نت مْ 

 في فِي

 فلك اْلف ْلكِ 

 جري َوَجَرْينَ 

 ب بِِهم

 روح بِِريح  

 طيب َطي ِبَة  

وا  فرح َوفَِرح 

 ب بَِها

 جيء َجاَءتَْها

 روح ِريح  

 ف  عصف َعاِص 

 جيء َوَجاَءه م  

 موج اْلَمْوج  

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 مكن َمَكان  

 ظنن َوَظنُّوا

مْ   ءن أَنَّه 

 حوط أ ِحيطَ 

 ب بِِهمْ 

ا  دعو َدَعو 

 ءله اللَّهَ 

ْخِلِصينَ   خلص م 

 له لَه  

ينَ   دين الد ِ

 ءن لَئِنْ 

 نجو أَنَجْيتَنَا

 مـن ِمنْ 

 هذا َهِذهِ 

 كون لَنَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

 ِرينَ شكر الشَّاكِ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 نجو أَنَجاه مْ 

 ءذ إِذَا

 هم ه مْ 

 بغي يَْبغ ونَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 ءن إِنََّما

 بغي بَْغي ك مْ 

 على َعلَى

 نفس أَنف ِسك م

تَاعَ   متع مَّ

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ثم ث مَّ 

 نَاءلى إِلَيْ 

 رجع َمْرِجع ك مْ 

 نبء فَن نَب ِئ ك م

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 مثل َمثَل  

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 موه َكَماء  

 نزل أَنَزْلنَاه  

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 خلط فَاْختَلَطَ 

 ب بِهِ 

 نبت نَبَات  

 ءرض األَْرِض 

ا  ما ِممَّ

 ل  ءكل يَأْك  

 نوس النَّاس  

 نعم َواألَْنعَام  

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 ءخذ أََخذَتِ 

 ءرض األَْرض  

فََها ْخر   زخرف ز 

يَّنَتْ   زين َوازَّ

 ظنن َوَظنَّ 

 ءهل أَْهل َها

مْ   ءن أَنَّه 
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ونَ   قدر قَاِدر 

 على َعلَْيَها

 ءتي أَتَاَها

نَا  ءمر أَْمر 

 ليل لَْيالً 

 ءو أَوْ 

 نهر نََهاًرا

 اَهاجعل فََجعَْلنَ 

 حصد َحِصيًدا

 كأن َكأَن

 لم لَّمْ 

 غني تَْغنَ 

 مسي بِاألَْمِس 

 ذلك َكذَِلكَ 

ل    فصل ن فَص ِ

 ءيه األَيَاتِ 

 قوم ِلقَْوم  

ونَ   فكر يَتَفَكَّر 

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 دعو يَْدع وا

 ءلى إِلَى

 دور َدارِ 

 سلم السَّالَمِ 

 هدي َويَْهِدي

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 حسن أَْحَسن وا

ْسنَى  حسن اْلح 

 زيد َوِزيَاَدة  

 ال َوالَ 

 رهق يَْرَهق  

وَهه مْ  ج   وجه و 

 قتر قَتَر  

 ال َوالَ 

 ذلل ِذلَّة  

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 جنن اْلَجنَّةِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 َسب واكسب كَ 

 سوء السَّي ِئَاتِ 

 جزي َجَزاء  

 سوء َسي ِئَة  

 مثل بِِمثِْلَها

 رهق َوتَْرَهق ه مْ 

 ذلل ِذلَّة  

ا  ما مَّ

 له لَه م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمنْ 

 عصم َعاِصم  

 كأن َكأَنََّما

 غشو أ ْغِشيَتْ 

وه ه مْ  ج   وجه و 

 قطع قَِطعًا

نَ   مـن م ِ

 ليل الَّْيلِ 

ْظِلًما  ظلم م 

 ي أ ولَئِكَ ءل

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

ه مْ   حشر نَْحش ر 

 جمع َجِميعًا

 ثم ث مَّ 

 قول نَق ول  

 ءلل ِللَِّذينَ 

 شرك أَْشَرك وا

 مكن َمَكانَك مْ 

 ءنت أَنت مْ 

ك مْ   شرك َوش َرَكاؤ 

 زول فََزيَّْلنَا

 بين بَْينَه مْ 

 قَالَ قول وَ 

ه م  شرك ش َرَكاؤ 

ا  ما مَّ

 كون ك نت مْ 

 ءيي إِيَّانَا

 عبد تَْعب د ونَ 

@ @ 

 كفي فََكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 شهد َشِهيًدا

 بين بَْينَنَا

 بين َوبَْينَك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نَّا

 عن َعنْ 

 عبد ِعبَاَدتِك مْ 

 غفل لَغَافِِلينَ 

@ @ 

 هنا ه نَاِلكَ 

 بلو تَْبل وا

 كل ك لُّ 

 س  نفس نَفْ 

ا  ما مَّ

 سلف أَْسلَفَتْ 

دُّوا  ردد َور 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 ولي َمْوالَه م  

 حقق اْلَحق ِ 

 ضلل َوَضلَّ 

 عن َعْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

ونَ   فري يَْفتَر 

@ @ 

 قول ق لْ 

 من َمن

ق ك م  رزق يَْرز 

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءم أَمَّن

 ملك يَْمِلك  

 ْمعَ سمع السَّ 

 بصر َواألَْبَصارَ 

 من َوَمن

 خرج ي ْخِرج  

 حيي اْلَحيَّ 

 مـن ِمنَ 

 موت اْلَمي ِتِ 

 خرج َوي ْخِرج  

 موت اْلَمي ِتَ 

 مـن ِمنَ 

 ِ  حيي اْلَحي 

 من َوَمن

 دبر ي َدب ِر  

 ءمر األَْمرَ 

 قول فََسيَق ول ونَ 

 ءله اللَّه  

 قول فَق لْ 

 ال أَفاَلَ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 م  ذلك فَذَِلك  

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّك م  

 حقق اْلَحقُّ 

 ماذا فََماذَا

 بعد بَْعدَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ءن إِالَّ 

 ضلل الضَّالَل  

 ءنى فَأَنَّى

 صرف ت ْصَرف ونَ 

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 حقق َحقَّتْ 

 كلم َكِلَمت  

 ربب َرب ِكَ 

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 فسق فََسق وا

مْ   ءن أَنَّه 

 ال الَ 
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 ونَ ءمن ي ْؤِمن  

@ @ 

 قول ق لْ 

 هل َهلْ 

 مـن ِمن

 شرك ش َرَكائِك م

 من مَّن

ا  بدء يَْبَدؤ 

 خلق اْلَخْلقَ 

 ثم ث مَّ 

 عود ي ِعيد ه  

 قول ق لِ 

 ءله اللَّه  

ا  بدء يَْبَدؤ 

 خلق اْلَخْلقَ 

 ثم ث مَّ 

 عود ي ِعيد ه  

 ءنى فَأَنَّى

 ءفك ت ْؤفَك ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 هل َهلْ 

 مـن ِمن

 شرك ش َرَكائِك م

 من مَّن

 هدي يَْهِدي

 ءلى إِلَى

 حقق اْلَحق ِ 

 قول ق لِ 

 ءله اللَّه  

 هدي يَْهِدي

 حقق ِلْلَحق ِ 

 من أَفََمن

 هدي يَْهِدي

 ءلى إِلَى

 حقق اْلَحق ِ 

 حقق أََحقُّ 

 ءن أَن

 تبع ي تَّبَعَ 

 ءم أَمَّن

 ال الَّ 

 هدي يَِهد ِي

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 هدي ي ْهَدى

 ما فََما

 لك لَك مْ 

 فَ كيف َكيْ 

ونَ   حكم تَْحك م 

@ @ 

 ما َوَما

َّبِع    تبع يَت

ه مْ   كثر أَْكثَر 

 ءن إِالَّ 

 ظنن َظنًّا

 ءن إِنَّ 

 ظنن الظَّنَّ 

 ال الَ 

 غني ي ْغنِي

 مـن ِمنَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 شيء َشْيئًا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم َعِليم  

 ما بَِما

 فعل يَْفعَل ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 هذا َهذَا

 ْلق ْرَءان  قرء ا

 ءن أَن

 فري ي ْفتََرى

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 لكن َولَِكن

 صدق تَْصِديقَ 

 ءلل الَِّذي

 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيهِ 

 فصل َوتَْفِصيلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 ال الَ 

 ريب َرْيبَ 

 في فِيهِ 

 مـن ِمن

ب ِ   ربب رَّ

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 قول يَق ول ونَ 

 َراه  فري اْفتَ 

 قول ق لْ 

 ءتي فَأْت وا

 سور بِس وَرة  

ثِْلهِ   مثل م ِ

 دعو َواْدع وا

 من َمنِ 

 طوع اْستََطْعت م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 بل بَلْ 

 كذب َكذَّب وا

 ما بَِما

 لم لَمْ 

 حوط ي ِحيط وا

 علم بِِعْلِمهِ 

ا  لم َولَمَّ

 مْ ءتي يَأْتِهِ 

 ءول تَأِْويل ه  

 ذلك َكذَِلكَ 

 كذب َكذَّبَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 نظر فَانظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 ءمن ي ْؤِمن  

 ب بِهِ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 ال الَّ 

 ءمن ي ْؤِمن  

 ب بِهِ 

 ربب َوَربُّكَ 

 علم أَْعلَم  

ْفِسِدينَ   فسد بِاْلم 

@ @ 

 ءن َوإِن

 كذب َكذَّب وكَ 

 قول فَق ل

 لي ل ِي

 عمل َعَمِلي

 لكم َولَك مْ 

 عمل َعَمل ك مْ 

 ءنت أَنت م

 برء بَِريئ ونَ 

ا  ما ِممَّ

 عمل أَْعَمل  

 ءنا َوأَنَا

 برء بَِريء  

ا مَّ  ما م ِ

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 ِمع ونَ سمع يَْستَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 ءنت أَفَأَنتَ 

 سمع ت ْسِمع  

مَّ   صمم الصُّ

 لو َولَوْ 

 كون َكان وا

 ال الَ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 نظر يَنظ ر  
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 ءلى إِلَْيكَ 

 ءنت أَفَأَنتَ 

 هدي تَْهِدي

 عمي اْلع ْميَ 

 لو َولَوْ 

 كون َكان وا

 ال الَ 

ونَ   بصر ي ْبِصر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 ظلم يَْظِلم  

 نوس النَّاسَ 

 شيء َشْيئًا

 لكن َولَِكنَّ 

 نوس النَّاسَ 

 نفس أَنف َسه مْ 

ونَ   ظلم يَْظِلم 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

ه مْ   حشر يَْحش ر 

 كأن َكأَن

 لم لَّمْ 

 لبث يَْلبَث وا

 ءن إِالَّ 

 سوع َساَعةً 

نَ   مـن م ِ

 نهر النََّهارِ 

 عرف يَتَعَاَرف ونَ 

 ْينَه مْ بين بَ 

 قد قَدْ 

 خسر َخِسرَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 لقي بِِلقَاءِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 كون َكان وا

ْهتَِدينَ   هدي م 

@ @ 

ا  ءم َوإِمَّ

 رءي ن ِريَنَّكَ 

 بعض بَْعضَ 

 ءلل الَِّذي

 وعد نَِعد ه مْ 

 ءو أَوْ 

 وفي نَتََوفَّيَنَّكَ 

 ءلى فَِإلَْينَا

 رجع َمْرِجع ه مْ 

 مَّ ثم ث  

 ءله اللَّه  

 شهد َشِهيد  

 على َعلَى

 ما َما

 فعل يَْفعَل ونَ 

@ @ 

 كل َوِلك ل ِ 

ة    ءمم أ مَّ

س ول    رسل رَّ

 ءذ فَِإذَا

 جيء َجاءَ 

 رسل َرس ول ه مْ 

 قضي ق ِضيَ 

 بين بَْينَه م

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

@ @ 

 قول َويَق ول ونَ 

 متى َمتَى

 هذا َهذَا

 عد اْلَوْعد  و

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 قول ق ل

 ال الَّ 

 ملك أَْمِلك  

 نفس ِلنَْفِسي

ا  ضرر َضرًّ

 ال َوالَ 

 نفع نَْفعًا

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 كل ِلك ل ِ 

ة    ءمم أ مَّ

 ءجل أََجل  

 ءذ إِذَا

 جيء َجاءَ 

مْ   ءجل أََجل ه 

 ال فاَلَ 

ونَ ءخر يَْستَئْخِ   ر 

 سوع َساَعةً 

 ال َوالَ 

ونَ   قدم يَْستَْقِدم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 رءي أََرَءْيت مْ 

 ءن إِنْ 

 ءتي أَتَاك مْ 

 عذب َعذَاب ه  

 بيت بَيَاتًا

 ءو أَوْ 

 نهر نََهاًرا

اذَا  ماذا مَّ

 عجل يَْستَْعِجل  

 مـن ِمْنه  

ونَ  ْجِرم   جرم اْلم 

@ @ 

 ثم أَث مَّ 

 ءذ إِذَا

 ما َما

 وقع َوقَعَ 

 َمنت مءمن َءا

 ب بِهِ 

 ءين َءاألَنَ 

 قد َوقَدْ 

 كون ك نت م

 ب بِهِ 

 عجل تَْستَْعِجل ونَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 قول قِيلَ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 ذوق ذ وق وا

 عذب َعذَابَ 

ْلدِ   خلد اْلخ 

 هل َهلْ 

 جزي ت ْجَزْونَ 

 ءن إِالَّ 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 كسب تَْكِسب ونَ 

@ @ 

 نَكَ نبء َويَْستَنبِئ و

 حقق أََحق  

 هو ه وَ 

 قول ق لْ 

 ءيو إِي

 ربب َوَرب ِي

 ءن إِنَّه  

 حقق لََحق  

 ما َوَما

 ءنت أَنت م

ْعِجِزينَ   عجز بِم 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 ءن أَنَّ 

 كل ِلك ل ِ 

 نفس نَْفس  

 ظلم َظلََمتْ 

 ما َما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 فدي الَْفتََدتْ 

 ب بِهِ 

وا  سرر َوأََسرُّ

 ندم النََّداَمةَ 

ا  لم لَمَّ

ا  رءي َرأَو 

 عذب اْلعَذَابَ 

 قضي َوق ِضيَ 

 بين بَْينَه م

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 
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ونَ   ظلم ي ْظلَم 

@ @ 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّ 

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 حقق َحق  

 نَّ لكن َولَكِ 

 كثر أَْكثََره مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 هو ه وَ 

 حيي ي ْحيِ 

 موت َوي ِميت  

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءتْك م

ْوِعَظة    وعظ مَّ

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 شفي َوِشفَاء  

 لم ل َِما

 في فِي

د ورِ   صدر الصُّ

 ي َوه ًدىهد

 رحم َوَرْحَمة  

ْؤِمنِينَ   ءمن ل ِْلم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 فضل بِفَْضلِ 

 ءله اللَّهِ 

 رحم َوبَِرْحَمتِهِ 

 ذلك فَبِذَِلكَ 

وا  فرح فَْليَْفَرح 

 هو ه وَ 

 خير َخْير  

ا مَّ  ما م ِ

 جمع يَْجَمع ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 رءي أََرَءْيت م

ا  ما مَّ

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 لك لَك م

ن مـن  م ِ

ْزق    رزق ر ِ

 جعل فََجعَْلت م

ْنه    مـن م ِ

 حرم َحَراًما

 حلل َوَحالاَلً 

 قول ق لْ 

 ءله َءاللَّه  

 ءذن أَِذنَ 

 لك لَك مْ 

 ءم أَمْ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

ونَ   فري تَْفتَر 

@ @ 

 ما َوَما

 ظنن َظنُّ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   فري يَْفتَر 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب اْلَكِذبَ 

 يَْومَ  يوم

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ذو لَذ و

 فضل فَْضل  

 على َعلَى

 نوس النَّاِس 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثََره مْ 

 ال الَ 

ونَ   شكر يَْشك ر 

@ @ 

 ما َوَما

 كون تَك ون  

 في فِي

 شءن َشأْن  

 ما َوَما

 تلو تَتْل وا

 مـن ِمْنه  

 مـن ِمن

 قرء ق ْرَءان  

 ال َوالَ 

 ْعَمل ونَ عمل تَ 

 مـن ِمنْ 

 عمل َعَمل  

 ءن إِالَّ 

 كون ك نَّا

 على َعلَْيك مْ 

 شهد ش ه وًدا

 ءذ إِذْ 

 فيض ت ِفيض ونَ 

 في فِيهِ 

 ما َوَما

ب    عزب يَْعز 

 عن َعن

ب ِكَ   ربب رَّ

 مـن ِمن

ثْقَالِ   ثقل م ِ

ة    ذرر ذَرَّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال َوالَ 

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

 ال َوالَ 

 غَرَ صغر أَصْ 

 مـن ِمن

 ذلك ذَِلكَ 

 ال َوالَ 

 كبر أَْكبَرَ 

 ءن إِالَّ 

 في فِي

 كتب ِكتَاب  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 ءله اللَّهِ 

 ال الَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 كون َوَكان وا

 تَّق ونَ وقي يَ 

@ @ 

م    له لَه 

 بشر اْلب ْشَرى

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 في َوفِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 ال الَ 

 بدل تَْبِديلَ 

 كلم ِلَكِلَماتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 هو ه وَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 ال َوالَ 

نكَ   حزن يَْحز 

 قول قَْول ه مْ 

 ءن إِنَّ 

ةَ عزز اْلعِ   زَّ
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 ءله ِللَّهِ 

 جمع َجِميعًا

 هو ه وَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله ِللَّهِ 

 من َمن

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 من َوَمن

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َوَما

َّبِع    تبع يَت

 ءلل الَِّذينَ 

 دعو يَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءَ شرك ش َرَكا

 ءن إِن

َّبِع ونَ   تبع يَت

 ءن إِالَّ 

 ظنن الظَّنَّ 

 ءن َوإِنْ 

 هم ه مْ 

 ءن إِالَّ 

ص ونَ   خرص يَْخر 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م  

 ليل الَّْيلَ 

 سكن ِلتَْسك ن وا

 في فِيهِ 

 نهر َوالنََّهارَ 

ْبِصًرا  بصر م 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قَْوم  قوم ل ِ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءخذ اتََّخذَ 

 ءله اللَّه  

 ولد َولًَدا

 سبح س ْبَحانَه  

 هو ه وَ 

 غني اْلغَنِيُّ 

 له لَه  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءن إِنْ 

 عند ِعنَدك م

ن  مـن م ِ

 سلط س ْلَطان  

 هذا بَِهذَا

 قول أَتَق ول ونَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   فري يَْفتَر 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب اْلَكِذبَ 

 ال الَ 

ونَ   فلح ي ْفِلح 

@ @ 

 متع َمتَاع  

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَْينَا

 رجع َمْرِجع ه مْ 

 ثم ث مَّ 

 ِذيق ه م  ذوق ن  

 عذب اْلعَذَابَ 

 شدد الشَِّديدَ 

 ما بَِما

 كون َكان وا

ونَ   كفر يَْكف ر 

@ @ 

 تلو َواتْل  

 على َعلَْيِهمْ 

 َ  نبء نَبَأ

 نوح ن وح  

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 قوم ِلقَْوِمهِ 

 قوم يَاقَْومِ 

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 كبر َكب رَ 

 على َعلَْيك م

قَاِمي  قوم مَّ

 ذكر َوتَْذِكيِري

 أَيَاتِ ءيه بِ 

 ءله اللَّهِ 

 على فَعَلَى

 ءله اللَّهِ 

 وكل تََوكَّْلت  

 جمع فَأَْجِمع وا

 ءمر أَْمَرك مْ 

 شرك َوش َرَكاَءك مْ 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

 كون يَك نْ 

ك مْ   ءمر أَْمر 

 على َعلَْيك مْ 

ةً   غمم غ مَّ

 ثم ث مَّ 

وا  قضي اْقض 

 ءلى إِلَيَّ 

 ال َوالَ 

ونِ   نظر ت نِظر 

@ @ 

 ءن فَِإن

 َولَّْيت مْ ولي تَ 

 ما فََما

 سءل َسأَْلت ك م

نْ   مـن م ِ

 ءجر أَْجر  

 ءن إِنْ 

 ءجر أَْجِريَ 

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءمر َوأ ِمْرت  

 ءن أَنْ 

 كون أَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

ْسِلِمينَ   سلم اْلم 

@ @ 

 كذب فََكذَّب وه  

ْينَاه    نجو فَنَجَّ

 من َوَمن

عَه    مع مَّ

 في فِي

 فلك اْلف ْلكِ 

 جعل َوَجعَْلنَاه مْ 

 خلف َخالَئِفَ 

 غرق َوأَْغَرْقنَا

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 نظر فَانظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

نذَِرينَ   نذر اْلم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 بعث بَعَثْنَا

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

س الً   رسل ر 
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 ءلى إِلَى

 قوم قَْوِمِهمْ 

 اء وه مجيء فَجَ 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 ما فََما

 كون َكان وا

 ءمن ِلي ْؤِمن وا

 ما بَِما

 كذب َكذَّب وا

 ب بِهِ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ذلك َكذَِلكَ 

 طبع نَْطبَع  

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِ 

ْعتَِدينَ   عدو اْلم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 بعث بَعَثْنَا

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهم

وَسى  موسى مُّ

 ونَ هارون َوَهار  

 ءلى إِلَى

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ملء َوَمِليهِ 

 ءيه بِأَيَاتِنَا

وا  كبر فَاْستَْكبَر 

 كون َوَكان وا

 قوم قَْوًما

ْجِرِمينَ   جرم مُّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءه م  

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعنِدنَا

 قول قَال وا

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 سحر لَِسْحر  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قَالَ  قول

وَسى  موسى م 

 قول أَتَق ول ونَ 

 حقق ِلْلَحق ِ 

ا  لم لَمَّ

 جيء َجاَءك مْ 

 سحر أَِسْحر  

 هذا َهذَا

 ال َوالَ 

 فلح ي ْفِلح  

ونَ   سحر السَّاِحر 

@ @ 

 قول قَال وا

 جيء أَِجئْتَنَا

 لفت ِلتَْلِفتَنَا

ا  عن َعمَّ

 وجد َوَجْدنَا

 على َعلَْيهِ 

 ءبو َءابَاَءنَا

 كون َوتَك ونَ 

 لَك َما لك

 كبر اْلِكْبِريَاء  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

 لك لَك َما

ْؤِمنِينَ   ءمن بِم 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 فرعون فِْرَعْون  

 ءتي ائْت ونِي

 كل بِك ل ِ 

 سحر َساِحر  

 علم َعِليم  

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاءَ 

 سحر السََّحَرة  

 قول قَالَ 

 له لَه م

وَسى  موسى مُّ

 أَْلق وا لقي

 ما َما

 ءنت أَنت م

ْلق ونَ   لقي مُّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 لقي أَْلقَْوا

 قول قَالَ 

وَسى  موسى م 

 ما َما

 جيء ِجئْت م

 ب بِهِ 

ْحر    سحر الس ِ

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 بطل َسي ْبِطل ه  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 صلح ي ْصِلح  

 عمل َعَملَ 

ْفِسِدينَ   فسد اْلم 

@ @ 

 ِحقُّ حقق َوي  

 ءله اللَّه  

 حقق اْلَحقَّ 

 كلم بَِكِلَماتِهِ 

 لو َولَوْ 

 كره َكِرهَ 

ونَ  ْجِرم   جرم اْلم 

@ @ 

 ما فََما

 ءمن َءاَمنَ 

 موسى ِلم وَسى

 ءن إِالَّ 

يَّة    ذرر ذ ر ِ

ن  مـن م ِ

 قوم قَْوِمهِ 

 على َعلَى

 خوف َخْوف  

ن  مـن م ِ

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ملء َوَمِليِهمْ 

 ءن أَن

 نَه مْ فتن يَْفتِ 

 ءن َوإِنَّ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 علو لَعَال  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءن َوإِنَّه  

 مـن لَِمنَ 

ْسِرفِينَ   سرف اْلم 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

وَسى  موسى م 

 قوم يَاقَْومِ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 ءمن َءاَمنت م

 ءله بِاللَّهِ 

 على فَعَلَْيهِ 

 وكل تََوكَّل وا

 ءن إِن

 كون ك نت م

سْ   ِلِمينَ سلم مُّ

@ @ 

 قول فَقَال وا

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 وكل تََوكَّْلنَا

 ربب َربَّنَا

 ال الَ 

 جعل تَْجعَْلنَا

 فتن فِتْنَةً 

 قوم ل ِْلقَْومِ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

نَا  نجو َونَج ِ

 رحم بَِرْحَمتِكَ 

 مـن ِمنَ 

 قوم اْلقَْومِ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 وحي َوأَْوَحْينَا

 ىءلى إِلَ 
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وَسى  موسى م 

 ءخو َوأَِخيهِ 

 ءن أَن

َءا  بوء تَبَوَّ

 قوم ِلقَْوِمك َما

 مصر بِِمْصرَ 

 بيت ب ي وتًا

 جعل َواْجعَل وا

 بيت ب ي وتَك مْ 

 قبل قِْبلَةً 

وا  قوم َوأَقِيم 

 صلو الصَّالَةَ 

رِ   بشر َوبَش ِ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

وَسى  موسى م 

 ربب َربَّنَا

 ءن إِنَّكَ 

 تي َءاتَْيتَ ء

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ملء َوَمألَه  

 زين ِزينَةً 

 مول َوأَْمَواالً 

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ربب َربَّنَا

 ضلل ِلي ِضلُّوا

 عن َعن

 سبل َسبِيِلكَ 

 ربب َربَّنَا

 طمس اْطِمسْ 

 على َعلَى

 مول أَْمَواِلِهمْ 

 شدد َواْشد دْ 

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 فاَلَ ال 

 ءمن ي ْؤِمن وا

 حتى َحتَّى

ا  رءي يََرو 

 عذب اْلعَذَابَ 

 ءلم األَِليمَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 قد قَدْ 

 جوب أ ِجيبَت

 دعو دَّْعَوت ك َما

 قوم فَاْستَِقيَما

 ال َوالَ 

َّبِعَان ِ   تبع تَت

 سبل َسبِيلَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 جوز َوَجاَوْزنَا

 بنو بِبَنِي

 رائيل إِْسَراِءيلَ إس

 بحر اْلبَْحرَ 

 تبع فَأَتْبَعَه مْ 

 فرعون فِْرَعْون  

ن ود ه    جند َوج 

 بغي بَْغيًا

 عدو َوَعْدًوا

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 درك أَْدَرَكه  

 غرق اْلغََرق  

 قول قَالَ 

 ءمن َءاَمنت  

 ءن أَنَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذي

 ءمن َءاَمنَتْ 

 ب بِهِ 

 نو بَن وب

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 ءنا َوأَنَا

 مـن ِمنَ 

ْسِلِمينَ   سلم اْلم 

@ @ 

 ءين َءاألَنَ 

 قد َوقَدْ 

 عصي َعَصْيتَ 

 قبل قَْبل  

 كون َوك نتَ 

 مـن ِمنَ 

ْفِسِدينَ   فسد اْلم 

@ @ 

 يوم فَاْليَْومَ 

يكَ   نجو ن نَج ِ

 بدن بِبََدنِكَ 

 كون ِلتَك ونَ 

 من ِلَمنْ 

 خلف َخْلفَكَ 

 ةً ءيه َءايَ 

 ءن َوإِنَّ 

 كثر َكثِيًرا

نَ   مـن م ِ

 نوس النَّاِس 

 عن َعنْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

 غفل لَغَافِل ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

أْنَا  بوء بَوَّ

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

أَ  بَوَّ  بوء م 

 صدق ِصْدق  

 رزق َوَرَزْقنَاه م

نَ   مـن م ِ

 طيب الطَّي ِبَاتِ 

 ما فََما

 خلف اْختَلَف وا

 تَّىحتى حَ 

 جيء َجاَءه م  

 علم اْلِعْلم  

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 قضي يَْقِضي

 بين بَْينَه مْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 في فِيَما

 كون َكان وا

 في فِيهِ 

 خلف يَْختَِلف ونَ 

@ @ 

 ءن فَِإن

 كون ك نتَ 

 في فِي

 شكك َشك   

ا مَّ  ما م ِ

 نزل أَنَزْلنَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 سءل فَْسئَلِ 

 لَِّذينَ ءلل ا

 قرء يَْقَرء ونَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

 قد لَقَدْ 

 جيء َجاَءكَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 ال فاَلَ 

 كون تَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

ْمتَِرينَ   مري اْلم 

@ @ 

 ال َوالَ 

 كون تَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِ 

 هِ ءله اللَّ 

 كون فَتَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 حقق َحقَّتْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 كلم َكِلَمت  
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 ربب َرب ِكَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 جيء َجاَءتْه مْ 

 كل ك لُّ 

 ءيه َءايَة  

 حتى َحتَّى

ا  رءي يََرو 

 عذب اْلعَذَابَ 

 ءلم األَِليمَ 

@ @ 

 فَلَْوالَ  لو

 كون َكانَتْ 

 قري قَْريَة  

 ءمن َءاَمنَتْ 

 نفع فَنَفَعََها

 ءمن إِيَمان َها

 ءن إِالَّ 

 قوم قَْومَ 

 يونس ي ون سَ 

ا  لم لَمَّ

 ءمن َءاَمن وا

 كشف َكَشْفنَا

مْ   عن َعْنه 

 عذب َعذَابَ 

 خزي اْلِخْزيِ 

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 متع َوَمتَّْعنَاه مْ 

 لَىءلى إِ 

 حين ِحين  

@ @ 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ربب َربُّكَ 

 ءمن ألََمنَ 

 من َمن

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

مْ   كل ك لُّه 

 جمع َجِميعًا

 ءنت أَفَأَنتَ 

 كره ت ْكِره  

 نوس النَّاسَ 

 حتى َحتَّى

 كون يَك ون وا

ْؤِمنِينَ   ءمن م 

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 نفس ِلنَْفس  

 ءن أَن

 ءمن ت ْؤِمنَ 

 الَّ ءن إِ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 جعل َويَْجعَل  

ْجسَ   رجس الر ِ

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 قول ق لِ 

وا  نظر انظ ر 

 ماذا َماذَا

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

 غني ت ْغنِي

 ءيه األَيَات  

 نذر َوالنُّذ ر  

 عن َعن

 قوم قَْوم  

 الَّ  ال

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 هل فََهلْ 

ونَ   نظر يَنتَِظر 

 ءن إِالَّ 

 مثل ِمثْلَ 

 يوم أَيَّامِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 خلو َخلَْوا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 قول ق لْ 

وا  نظر فَانتَِظر 

 ءن إِن ِي

 مع َمعَك م

نَ   مـن م ِ

نتَِظِرينَ   نظر اْلم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

ي  نجو ن نَج ِ

س لَنَا  رسل ر 

 َوالَِّذينَ  ءلل

 ءمن َءاَمن وا

 ذلك َكذَِلكَ 

 حقق َحقًّا

 على َعلَْينَا

 نجو ن نجِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 في فِي

 شكك َشك   

ن  مـن م ِ

 دين ِدينِي

 ال فاَلَ 

 عبد أَْعب د  

 ءلل الَِّذينَ 

 عبد تَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 د ونِ دون 

 ءله اللَّهِ 

 لكن َولَِكنْ 

 عبد أَْعب د  

 ءله اللَّهَ 

 ءلل الَِّذي

 وفي يَتََوفَّاك مْ 

 ءمر َوأ ِمْرت  

 ءن أَنْ 

 كون أَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءن َوأَنْ 

 قوم أَقِمْ 

 وجه َوْجَهكَ 

ينِ   دين ِللد ِ

 حنف َحنِيفًا

 ال َوالَ 

 كون تَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

 ْشِرِكينَ شرك اْلم  

@ @ 

 ال َوالَ 

 دعو تَْدع  

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

 نفع يَنفَع كَ 

 ال َوالَ 

كَ  رُّ  ضرر يَض 

 ءن فَِإن

 فعل فَعَْلتَ 

 ءن فَِإنَّكَ 

 ءذ إِذًا

نَ   مـن م ِ

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ءن َوإِن

 مسس يَْمَسْسكَ 

 ءله اللَّه  

 ضرر بِض ر   

 ال فاَلَ 

 ِشفَ كشف َكا

 له لَه  

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ءن َوإِن
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 رود ي ِرْدكَ 

 خير بَِخْير  

 ال فاَلَ 

 ردد َرادَّ 

 فضل ِلفَْضِلهِ 

 صوب ي ِصيب  

 ب بِهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 هو َوه وَ 

 غفر اْلغَف ور  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 قد قَدْ 

 َجاَءك م  جيء 

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمن

ب ِك مْ   ربب رَّ

 من فََمنِ 

 هدي اْهتََدى

 ءن فَِإنََّما

 هدي يَْهتَِدي

 نفس ِلنَْفِسهِ 

 من َوَمن

 ضلل َضلَّ 

 ءن فَِإنََّما

 ضلل يَِضلُّ 

 على َعلَْيَها

 ما َوَما

 ءنا أَنَا

 على َعلَْيك م

 وكل بَِوِكيل  

@ @ 

 تبع َواتَّبِعْ 

 ما َما

 وحي ي وَحى

 لى إِلَْيكَ ء

 صبر َواْصبِرْ 

 حتى َحتَّى

 حكم يَْحك مَ 

 ءله اللَّه  

 هو َوه وَ 

 خير َخْير  

 حكم اْلَحاِكِمينَ 

# # 

@ @ 

 الر الر

 كتب ِكتَاب  

 حكم أ ْحِكَمتْ 

 ءيه َءايَات ه  

 ثم ث مَّ 

لَتْ   فصل ف ص ِ

 مـن ِمن

 لدن لَّد نْ 

 حكم َحِكيم  

 خبر َخبِير  

@ @ 

 ءن أاَلَّ 

 عبد تَْعب د وا

 ن إِالَّ ء

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّنِي

 لك لَك م

ْنه    مـن م ِ

 نذر نَِذير  

 بشر َوبَِشير  

@ @ 

 ءن َوأَنِ 

وا  غفر اْستَْغِفر 

 ربب َربَّك مْ 

 ثم ث مَّ 

 توب ت وب وا

 ءلى إِلَْيهِ 

 متع ي َمت ِْعك م

تَاًعا  متع مَّ

 حسن َحَسنًا

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 ءتي َوي ْؤتِ 

 لَّ كل ك  

 ذو ِذي

 فضل فَْضل  

 فضل فَْضلَه  

 ءن َوإِن

 ولي تََولَّْوا

 ءن فَِإن ِي

 خوف أََخاف  

 على َعلَْيك مْ 

 عذب َعذَابَ 

 يوم يَْوم  

 كبر َكبِير  

@ @ 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 رجع َمْرِجع ك مْ 

 هو َوه وَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ال أاَلَ 

مْ   ءن إِنَّه 

 ي يَثْن ونَ ثن

د وَره مْ   صدر ص 

 خفي ِليَْستَْخف وا

 مـن ِمْنه  

 ال أاَلَ 

 حين ِحينَ 

 غشو يَْستَْغش ونَ 

 ثوب ثِيَابَه مْ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

ونَ   سرر ي ِسرُّ

 ما َوَما

 علن ي ْعِلن ونَ 

 ءن إِنَّه  

 علم َعِليم  

 ذو بِذَاتِ 

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 ما َوَما

 مـن ِمن

 دبب َدابَّة  

 فِي في

 ءرض األَْرِض 

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 رزق ِرْزق َها

 علم َويَْعلَم  

َها ْستَقَرَّ  قرر م 

ْستَْوَدَعَها  ودع َوم 

 كل ك ل  

 في فِي

 كتب ِكتَاب  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 في فِي

 ستت ِستَّةِ 

 يَّام  يوم أَ 

 كون َوَكانَ 

 عرش َعْرش ه  

 على َعلَى

 موه اْلَماءِ 

 بلو ِليَْبل َوك مْ 

 ءيي أَيُّك مْ 

 حسن أَْحَسن  

 عمل َعَمالً 

 ءن َولَئِن

 قول ق ْلتَ 

 ءن إِنَّك م

ْبع وث ونَ   بعث مَّ

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 موت اْلَمْوتِ 

 قول لَيَق ولَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءن إِنْ 

 ذَاهذا هَ 
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 ءن إِالَّ 

 سحر ِسْحر  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءن َولَئِنْ 

ْرنَا  ءخر أَخَّ

م    عن َعْنه 

 عذب اْلعَذَابَ 

 ءلى إِلَى

ة    ءمم أ مَّ

ْعد وَدة    عدد مَّ

 قول لَّيَق ول نَّ 

 ما َما

 حبس يَْحبِس ه  

 ال أاَلَ 

 يوم يَْومَ 

 ءتي يَأْتِيِهمْ 

 ليس لَْيسَ 

وفًا  صرف َمْصر 

مْ   عن َعْنه 

 اقَ حيق َوحَ 

 ب بِِهم

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 ءن َولَئِنْ 

 ذوق أَذَْقنَا

 ءنس اإِلنَسانَ 

 مـن ِمنَّا

 رحم َرْحَمةً 

 ثم ث مَّ 

 نزع نََزْعنَاَها

 مـن ِمْنه  

 ءن إِنَّه  

 يءس لَيَئ وس  

 كفر َكف ور  

@ @ 

 ءن َولَئِنْ 

 ذوق أَذَْقنَاه  

 نعم نَْعَماءَ 

 دَ بعد بَعْ 

اءَ   ضرر َضرَّ

 مسس َمسَّتْه  

 قول لَيَق ولَنَّ 

 ذهب ذََهبَ 

 سوء السَّي ِئَات  

 عن َعن ِي

 ءن إِنَّه  

 فرح لَفَِرح  

ور    فخر فَخ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  صبر َصبَر 

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ءلي أ ولَئِكَ 

 له لَه م

ْغِفَرة    غفر مَّ

 ءجر َوأَْجر  

 ير  كبر َكبِ 

@ @ 

 لعل فَلَعَلَّكَ 

 ترك تَاِرك  

 بعض بَْعضَ 

 ما َما

 وحي ي وَحى

 ءلى إِلَْيكَ 

 ضيق َوَضائِق  

 ب بِهِ 

كَ   صدر َصْدر 

 ءن أَن

 قول يَق ول وا

 لو لَْوالَ 

 نزل أ نِزلَ 

 على َعلَْيهِ 

 كنز َكنز  

 ءو أَوْ 

 جيء َجاءَ 

 مع َمعَه  

 ملك َملَك  

 ءن إِنََّما

 ءنت أَنتَ 

 نذر نَِذير  

 َواللَّه   ءله

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 وكل َوِكيل  

@ @ 

 ءم أَمْ 

 قول يَق ول ونَ 

 فري اْفتََراه  

 قول ق لْ 

 ءتي فَأْت وا

 عشر بِعَْشرِ 

 سور س َور  

ثِْلهِ   مثل م ِ

ْفتََريَات    فري م 

 دعو َواْدع وا

 من َمنِ 

 طوع اْستََطْعت م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِن

 نت مْ كون ك  

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 ءن فَِإلَّمْ 

 جوب يَْستَِجيب وا

 لك لَك مْ 

وا  علم فَاْعلَم 

 ءن أَنََّما

 نزل أ نِزلَ 

 علم بِِعْلمِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن َوأَن

 ال الَّ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 هل فََهلْ 

 ءنت أَنت م

ونَ  ْسِلم   سلم مُّ

@ @ 

 من َمن

 كون َكانَ 

 رود ي ِريد  

 يَاةَ حيي اْلحَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 زين َوِزينَتََها

 وفي ن َوف ِ 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

مْ   عمل أَْعَمالَه 

 في فِيَها

 هم َوه مْ 

 في فِيَها

 ال الَ 

 بخس ي ْبَخس ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ليس لَْيسَ 

مْ   له لَه 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 ءن إِالَّ 

 نور النَّار  

 حبط َوَحبِطَ 

 ما َما

 نع َصنَع واص

 في فِيَها

 بطل َوبَاِطل  

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 من أَفََمن

 كون َكانَ 

 على َعلَى

 بين بَي ِنَة  

ن  مـن م ِ

ب ِهِ   ربب رَّ

 تلو َويَتْل وه  

 شهد َشاِهد  

ْنه    مـن م ِ

 مـن َوِمن

 قبل قَْبِلهِ 

 كتب ِكتَاب  
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وَسى  موسى م 

 ءمم إَِماًما

 رحم َوَرْحَمةً 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ب بِهِ 

 من َوَمن

 كفر يَْكف رْ 

 ب بِهِ 

 مـن ِمنَ 

 حزب األَْحَزابِ 

 نور فَالنَّار  

 وعد َمْوِعد ه  

 ال فاَلَ 

 كون تَك  

 في فِي

 مري ِمْريَة  

ْنه    مـن م ِ

 ءن إِنَّه  

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 من َوَمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

نِ   مـن ِممَّ

 فري اْفتََرى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

 ءلي أ ولَئِكَ 

 عرض ي ْعَرض ونَ 

 على َعلَى

 ربب َرب ِِهمْ 

 قول َويَق ول  

 شهد األَْشَهاد  

الَءِ   ءلي َهؤ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَب وا

 على َعلَى

 مْ ربب َرب ِهِ 

 ال أاَلَ 

 لعن لَْعنَة  

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَى

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

دُّونَ   صدد يَص 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 بغي َويَْبغ ونََها

 عوج ِعَوًجا

 هم َوه م

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 هم ه مْ 

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 لم لَمْ 

 كون يَك ون وا

 ْعِجِزينَ عجز م  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمنْ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 ضعف ي َضاَعف  

م    له لَه 

 عذب اْلعَذَاب  

 ما َما

 كون َكان وا

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

 سمع السَّْمعَ 

 ما َوَما

 كون َكان وا

ونَ   بصر ي ْبِصر 

@ @ 

 كَ ءلي أ ولَئِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  خسر َخِسر 

 نفس أَنف َسه مْ 

 ضلل َوَضلَّ 

 عن َعْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

ونَ   فري يَْفتَر 

@ @ 

 ال الَ 

 جرم َجَرمَ 

مْ   ءن أَنَّه 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 هم ه م  

ونَ   خسر األَْخَسر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

الِ   َحاتِ صلح الصَّ

 خبت َوأَْخبَت وا

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 جنن اْلَجنَّةِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 مثل َمثَل  

 فرق اْلفَِريقَْينِ 

 عمي َكاألَْعَمى

 صمم َواألََصم ِ 

 بصر َواْلبَِصيرِ 

 سمع َوالسَِّميعِ 

 هل َهلْ 

 سوي يَْستَِويَانِ 

 ثاَلً مثل مَ 

 ال أَفاَلَ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 نوح ن وًحا

 ءلى إِلَى

 قوم قَْوِمهِ 

 ءن إِن ِي

 لك لَك مْ 

 نذر نَِذير  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءن أَن

 ال الَّ 

 عبد تَْعب د وا

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 على َعلَْيك مْ 

 عذب َعذَابَ 

 ْوم  يوم يَ 

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 قول فَقَالَ 

 ملء اْلَمأل  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمن

 قوم قَْوِمهِ 

 ما َما

 رءي نََراكَ 

 ءن إِالَّ 

 بشر بََشًرا

ثْلَنَا  مثل م ِ

 ما َوَما

 رءي نََراكَ 

 تبع اتَّبَعَكَ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 
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 هم ه مْ 

 رذل أََراِذل نَا

 بدي بَاِديَ 

 أْيِ رءي الرَّ 

 ما َوَما

 رءي نََرى

 لك لَك مْ 

 على َعلَْينَا

 مـن ِمن

 فضل فَْضل  

 بل بَلْ 

 ظنن نَظ نُّك مْ 

 كذب َكاِذبِينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 رءي أََرَءْيت مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت  

 على َعلَى

 بين بَي ِنَة  

ن  مـن م ِ

ب ِي  ربب رَّ

 ءتي َوَءاتَانِي

 رحم َرْحَمةً 

نْ   مـن م ِ

 ِعنِدهِ عند 

يَتْ   عمي فَع م ِ

 على َعلَْيك مْ 

وَها ك م   لزم أَن ْلِزم 

 ءنت َوأَنت مْ 

 له لََها

 كره َكاِره ونَ 

@ @ 

 قوم َويَاقَْومِ 

 ال الَ 

 سءل أَْسئَل ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 مول َماالً 

 ءن إِنْ 

 ءجر أَْجِريَ 

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 ءنا أَنَا

 طرد بَِطاِردِ 

 ل الَِّذينَ ءل

 ءمن َءاَمن وا

 ءن إِنَّه م

الَق وا  لقي مُّ

 ربب َرب ِِهمْ 

 لكن َولَِكن ِي

 رءي أََراك مْ 

 قوم قَْوًما

 جهل تَْجَهل ونَ 

@ @ 

 قوم َويَاقَْومِ 

 من َمن

نِي ر   نصر يَنص 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِن

 طرد َطَردتُّه مْ 

 ال أَفاَلَ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 ال َوالَ 

 أَق ول  قول 

 لك لَك مْ 

 عند ِعنِدي

 خزن َخَزائِن  

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 علم أَْعلَم  

 غيب اْلغَْيبَ 

 ال َوالَ 

 قول أَق ول  

 ءن إِن ِي

 ملك َملَك  

 ال َوالَ 

 قول أَق ول  

 ءلل ِللَِّذينَ 

 زري تَْزَدِري

 عين أَْعي ن ك مْ 

 لن لَن

 ءتي ي ْؤتِيَه م  

 ءله اللَّه  

 خير َخْيًرا

 ه  ءله اللَّ 

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 في فِي

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 ءن إِن ِي

 ءذ إِذًا

 مـن لَِّمنَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 نوح يَان وح  

 قد قَدْ 

 جدل َجاَدْلتَنَا

 كثر فَأَْكثَْرتَ 

 جدل ِجَدالَنَا

 ءتي فَأْتِنَا

 ما بَِما

نَا  وعد تَِعد 

 ءن إِن

 كون ك نتَ 

 مـن ِمنَ 

 اِدقِينَ صدق الصَّ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنََّما

 ءتي يَأْتِيك م

 ب بِهِ 

 ءله اللَّه  

 ءن إِن

 شيء َشاءَ 

 ما َوَما

 ءنت أَنت م

ْعِجِزينَ   عجز بِم 

@ @ 

 ال َوالَ 

 نفع يَنفَع ك مْ 

 نصح ن ْصِحي

 ءن إِنْ 

 رود أََردتُّ 

 ءن أَنْ 

 نصح أَنَصحَ 

 لك لَك مْ 

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 ءله اللَّه  

 رود ي ِريد  

 ءن أَن

 غوي ي ْغِويَك مْ 

 هو ه وَ 

 ربب َربُّك مْ 

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 قول يَق ول ونَ 

 فري اْفتََراه  

 قول ق لْ 

 ءن إِنِ 

 فري اْفتََرْيت ه  

 على فَعَلَيَّ 

 جرم إِْجَراِمي

 ءنا َوأَنَا

 برء بَِريء  

ا مَّ  ما م ِ

ونَ   جرم ت ْجِرم 

@ @ 

 وحي َوأ وِحيَ 

 إِلَى ءلى

 نوح ن وح  

 ءن أَنَّه  

 لن لَن

 ءمن ي ْؤِمنَ 

 مـن ِمن

 قوم قَْوِمكَ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 قد قَدْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 ال فاَلَ 

 بءس تَْبتَئِسْ 

 ما بَِما

 كون َكان وا
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 فعل يَْفعَل ونَ 

@ @ 

 صنع َواْصنَعِ 

 فلك اْلف ْلكَ 

 عين بِأَْعي نِنَا

 وحي َوَوْحيِنَا

 ال َوالَ 

 يخطب ت َخاِطْبنِ 

 في فِي

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 ءن إِنَّه م

ْغَرق ونَ   غرق مُّ

@ @ 

 صنع َويَْصنَع  

 فلك اْلف ْلكَ 

 كل َوك لََّما

 مرر َمرَّ 

 على َعلَْيهِ 

 ملء َمأل  

ن  مـن م ِ

 قوم قَْوِمهِ 

وا  سخر َسِخر 

 مـن ِمْنه  

 قول قَالَ 

 ءن إِن

وا  سخر تَْسَخر 

 مـن ِمنَّا

 ءن فَِإنَّا

 ر  سخر نَْسخَ 

 مـن ِمنك مْ 

 كما َكَما

ونَ   سخر تَْسَخر 

@ @ 

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

 من َمن

 ءتي يَأْتِيهِ 

 عذب َعذَاب  

 خزي ي ْخِزيهِ 

 حلل َويَِحلُّ 

 على َعلَْيهِ 

 عذب َعذَاب  

ِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 جيء َجاءَ 

نَا  ءمر أَْمر 

 فور َوفَارَ 

 نور التَّنُّور  

 ْلنَاقول ق  

 حمل اْحِملْ 

 في فِيَها

 مـن ِمن

 كل ك ل   

 زوج َزْوَجْينِ 

 ثني اثْنَْينِ 

 هلك َوأَْهلَكَ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 سبق َسبَقَ 

 على َعلَْيهِ 

 قول اْلقَْول  

 من َوَمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 ما َوَما

 ءمن َءاَمنَ 

 مع َمعَه  

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليل  

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ركب اْرَكب وا

 افي فِيهَ 

 سمى بِْسمِ 

 ءله اللَّهِ 

 جري َمْجِريَها

ْرَساَها  رسو َوم 

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 غفر لَغَف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 هي َوِهيَ 

 جري تَْجِري

 ب بِِهمْ 

 في فِي

 موج َمْوج  

 جبل َكاْلِجبَالِ 

 ندو َونَاَدى

 نوح ن وح  

 بنو اْبنَه  

 كون َوَكانَ 

 في فِي

 عزل َمْعِزل  

 بنو يَاب نَيَّ 

 ركب اْرَكب

عَنَا  مع مَّ

 ال َوالَ 

 كون تَك ن

عَ   مع مَّ

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءوي َسأَِوي

 ءلى إِلَى

 جبل َجبَل  

نِي  عصم يَْعِصم 

 مـن ِمنَ 

 موه اْلَماءِ 

 قول قَالَ 

 ال الَ 

 عصم َعاِصمَ 

 يوم اْليَْومَ 

 مـن ِمنْ 

 ءمر أَْمرِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

حِ   مَ رحم رَّ

 حول َوَحالَ 

َما  بين بَْينَه 

 موج اْلَمْوج  

 كون فََكانَ 

 مـن ِمنَ 

ْغَرقِينَ   غرق اْلم 

@ @ 

 قول َوقِيلَ 

 ءرض يَاأَْرض  

 بلع اْبلَِعي

 موه َماَءكِ 

 سمو َويَاَسَماء  

 قلع أَْقِلِعي

 غيض َوِغيضَ 

 موه اْلَماء  

 قضي َوق ِضيَ 

 ءمر األَْمر  

 سوي َواْستََوتْ 

 على َعلَى

ِ جود اْلج    وِدي 

 قول َوقِيلَ 

 بعد ب ْعًدا

 قوم ل ِْلقَْومِ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ندو َونَاَدى

 نوح ن وح  

بَّه    ربب رَّ

 قول فَقَالَ 

 ربب َرب ِ 

 ءن إِنَّ 

 بنو اْبنِي

 مـن ِمنْ 

 ءهل أَْهِلي

 ءن َوإِنَّ 

 وعد َوْعَدكَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 ءنت َوأَنتَ 

 حكم أَْحَكم  

 حكم اْلَحاِكِمينَ 

@ @ 

 قَالَ  قول

 نوح يَان وح  

 ءن إِنَّه  

 ليس لَْيسَ 

 مـن ِمنْ 

 ءهل أَْهِلكَ 

 ءن إِنَّه  

 عمل َعَمل  

 غير َغْير  

 صلح َصاِلح  
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 ال فاَلَ 

 سءل تَْسئَْلنِ 

 ما َما

 ليس لَْيسَ 

 لك لَكَ 

 ب بِهِ 

 علم ِعْلم  

 ءن إِن ِي

 وعظ أَِعظ كَ 

 ءن أَن

 كون تَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

 جهل اْلَجاِهِلينَ 

@ @ 

 الَ قول قَ 

 ربب َرب ِ 

 ءن إِن ِي

 عوذ أَع وذ  

 ب بِكَ 

 ءن أَنْ 

 سءل أَْسئَلَكَ 

 ما َما

 ليس لَْيسَ 

 لي ِلي

 ب بِهِ 

 علم ِعْلم  

 ءن َوإِالَّ 

 غفر تَْغِفرْ 

 لي ِلي

 رحم َوتَْرَحْمنِي

 كون أَك ن

نَ   مـن م ِ

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

@ @ 

 قول قِيلَ 

 نوح يَان وح  

 هبط اْهبِطْ 

 سلم بَِسالَم  

 نَّامـن م ِ 

 برك َوبََرَكات  

 على َعلَْيكَ 

 على َوَعلَى

 ءمم أ َمم  

مَّن  مـن م ِ

عَكَ   مع مَّ

 ءمم َوأ َمم  

 متع َسن َمت ِع ه مْ 

 ثم ث مَّ 

 مسس يََمسُّه م

نَّا  مـن م ِ

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

 مـن ِمنْ 

 نبء أَنبَاءِ 

 غيب اْلغَْيبِ 

 وحي ن وِحيَها

 ءلى إِلَْيكَ 

 اما مَ 

 كون ك نتَ 

َها  علم تَْعلَم 

 ءنت أَنتَ 

 ال َوالَ 

كَ   قوم قَْوم 

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 

 هذا َهذَا

 صبر فَاْصبِرْ 

 ءن إِنَّ 

 عقب اْلعَاقِبَةَ 

تَِّقينَ   وقي ِلْلم 

@ @ 

 ءلى َوإِلَى

 عاد َعاد  

 ءخو أََخاه مْ 

 هود ه وًدا

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 ما َما

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 ءله إِلَه  

ه    غير َغْير 

 ءن إِنْ 

 ءنت أَنت مْ 

 ءن إِالَّ 

ونَ  ْفتَر   فري م 

@ @ 

 قوم يَاقَْومِ 

 ال الَ 

 سءل أَْسئَل ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 ءجر أَْجًرا

 ءن إِنْ 

 ءجر أَْجِريَ 

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 ءلل الَِّذي

 فطر فََطَرنِي

 ال أَفاَلَ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 وم َويَاقَْومِ ق

وا  غفر اْستَْغِفر 

 ربب َربَّك مْ 

 ثم ث مَّ 

 توب ت وب وا

 ءلى إِلَْيهِ 

 رسل ي ْرِسلِ 

 سمو السََّماءَ 

 على َعلَْيك م

ْدَراًرا  درر م ِ

 زيد َويَِزْدك مْ 

ةً   قوي ق وَّ

 ءلى إِلَى

تِك مْ   قوي ق وَّ

 ال َوالَ 

 ولي تَتََولَّْوا

ْجِرِمينَ   جرم م 

@ @ 

 قول قَال وا

 يَاه ود  هود 

 ما َما

 جيء ِجئْتَنَا

 بين بِبَي ِنَة  

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

 ترك بِتَاِرِكي

 ءله َءاِلَهتِنَا

 عن َعن

 قول قَْوِلكَ 

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

 لك لَكَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن بِم 

@ @ 

 ءن إِن

 قول نَّق ول  

 ءن إِالَّ 

 عري اْعتََراكَ 

 بعض بَْعض  

 ءله َءاِلَهتِنَا

 سوء بِس وء  

 قَالَ  قول

 ءن إِن ِي

 شهد أ ْشِهد  

 ءله اللَّهَ 

 شهد َواْشَهد وا

 ءن أَن ِي

 برء بَِريء  

ا مَّ  ما م ِ

 شرك ت ْشِرك ونَ 

@ @ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 كيد فَِكيد ونِي

 جمع َجِميعًا

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

ونِ   نظر ت نِظر 

@ @ 

 ءن إِن ِي

 وكل تََوكَّْلت  

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ربب َرب ِي

 ب َوَرب ِك مرب

ا  ما مَّ

 مـن ِمن
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 دبب َدابَّة  

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ءخذ َءاِخذ  

 نصو بِنَاِصيَتَِها

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 على َعلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ءن فَِإن

 ولي تََولَّْوا

 قد فَقَدْ 

 بلغ أَْبلَْغت ك م

ا  ما مَّ

 رسل أ ْرِسْلت  

 ب بِهِ 

 ءلى إِلَْيك مْ 

 يَْستَْخِلف  خلف وَ 

 ربب َرب ِي

 قوم قَْوًما

 غير َغْيَرك مْ 

 ال َوالَ 

ونَه   رُّ  ضرر تَض 

 شيء َشْيئًا

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 حفظ َحِفيظ  

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 جيء َجاءَ 

نَا  ءمر أَْمر 

ْينَا  نجو نَجَّ

 هود ه وًدا

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مع َمعَه  

 رحم بَِرْحَمة  

نَّا  مـن م ِ

ْينَاه م  نجو َونَجَّ

نْ   مـن م ِ

 عذب َعذَاب  

 غلظ َغِليظ  

@ @ 

 تلك َوتِْلكَ 

 عاد َعاد  

 جحد َجَحد وا

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 عصي َوَعَصْوا

س لَه    رسل ر 

 تبع َواتَّبَع وا

 ءمر أَْمرَ 

 كل ك ل ِ 

 جبر َجبَّار  

 عند َعنِيد  

@ @ 

 ع واتبع َوأ تْبِ 

 في فِي

 هذا َهِذهِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 لعن لَْعنَةً 

 يوم َويَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّ 

 عاد َعاًدا

وا  كفر َكفَر 

 ربب َربَّه مْ 

 ال أاَلَ 

 بعد ب ْعًدا

 عاد ل ِعَاد  

 قوم قَْومِ 

 هود ه ود  

@ @ 

 ءلى َوإِلَى

ودَ   ثمود ثَم 

 ءخو أََخاه مْ 

 صلح َصاِلًحا

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 ما َما

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 ءله إِلَه  

ه    غير َغْير 

 هو ه وَ 

 نشء أَنَشأَك م

نَ   مـن م ِ

 ءرض األَْرِض 

 عمر َواْستَْعَمَرك مْ 

 في فِيَها

وه    غفر فَاْستَْغِفر 

 ثم ث مَّ 

 توب ت وب وا

 ءلى إِلَْيهِ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 قرب قَِريب  

ِجيب    جوب مُّ

@ @ 

 قول قَال وا

 صلح يَاَصاِلح  

 قد قَدْ 

 كون ك نتَ 

 في فِينَا

ا وًّ  رجو َمْرج 

 قبل قَْبلَ 

 هذا َهذَا

 نهي أَتَْنَهانَا

 ءن أَن

 عبد نَّْعب دَ 

 ما َما

 عبد يَْعب د  

نَا  ءبو َءابَاؤ 

 ءن َوإِنَّنَا

 في لَِفي

 شكك َشك   

ا مَّ  ما م ِ

 دعو تَْدع ونَا

 ءلى إِلَْيهِ 

ِريب  ر  يب م 

@ @ 

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 رءي أََرَءْيت مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت  

 على َعلَى

 بين بَي ِنَة  

ن  مـن م ِ

ب ِي  ربب رَّ

 ءتي َوَءاتَانِي

 مـن ِمْنه  

 رحم َرْحَمةً 

 من فََمن

نِي ر   نصر يَنص 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنْ 

 عصي َعَصْيت ه  

 ما فََما

 زيد تَِزيد ونَنِي

 َغْيرَ  غير

 خسر تَْخِسير  

@ @ 

 قوم َويَاقَْومِ 

 هذا َهِذهِ 

 نوق نَاقَة  

 ءله اللَّهِ 

 لك لَك مْ 

 ءيه َءايَةً 

وَها  وذر فَذَر 

 ءكل تَأْك لْ 

 في فِي

 ءرض أَْرِض 

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 مسس تََمسُّوَها

 سوء بِس وء  

ذَك مْ   ءخذ فَيَأْخ 

 عذب َعذَاب  

 قرب قَِريب  

@ @ 

وهَ   اعقر فَعَقَر 

 قول فَقَالَ 
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 متع تََمتَّع وا

 في فِي

 دور َداِرك مْ 

 ثلث ثاَلَثَةَ 

 يوم أَيَّام  

 ذلك ذَِلكَ 

 وعد َوْعد  

 غير َغْير  

 كذب َمْكذ وب  

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاءَ 

نَا  ءمر أَْمر 

ْينَا  نجو نَجَّ

 صلح َصاِلًحا

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مع َمعَه  

 رحم بَِرْحَمة  

نَّ   امـن م ِ

 مـن َوِمنْ 

 خزي ِخْزيِ 

 يوم يَْوِمئِذ  

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو ه وَ 

 قوي اْلقَِويُّ 

 عزز اْلعَِزيز  

@ @ 

 ءخذ َوأََخذَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

ْيَحة    صيح الصَّ

وا  صبح فَأَْصبَح 

 في فِي

 دور ِديَاِرِهمْ 

 جثم َجاثِِمينَ 

@ @ 

 كأن َكأَن

 لم لَّمْ 

 غني يَْغنَْوا

 يَهافي فِ 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّ 

وَدا  ثمود ثَم 

وا  كفر َكفَر 

 ربب َربَّه مْ 

 ال أاَلَ 

 بعد ب ْعًدا

ودَ   ثمود ل ِثَم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 جيء َجاَءتْ 

س ل نَا  رسل ر 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 بشر بِاْلب ْشَرى

 قول قَال وا

 سلم َسالًَما

 قول قَالَ 

 سلم َسالَم  

 ما فََما

 لبث لَبِثَ 

 ءن أَن

 جيء َجاءَ 

 عجل بِِعْجل  

 حنذ َحنِيذ  

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرَءا

 يدي أَْيِديَه مْ 

 ال الَ 

 وصل تَِصل  

 ءلى إِلَْيهِ 

 نكر نَِكَره مْ 

 وجس َوأَْوَجسَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 خوف ِخيفَةً 

 قول قَال وا

 ال الَ 

 خوف تََخفْ 

 ءن إِنَّا

 رسل أ ْرِسْلنَا

 ءلى إِلَى

 قوم قَْومِ 

 لوط ل وط  

@ @ 

 رء َواْمَرأَت ه  م

 قوم قَائَِمة  

 ضحك فََضِحَكتْ 

 بشر فَبَشَّْرنَاَها

 إسحاق بِِإْسَحاقَ 

 مـن َوِمن

 وري َوَراءِ 

 إسحاق إِْسَحاقَ 

 يعقوب يَْعق وبَ 

@ @ 

 قول قَالَتْ 

 ويل يَاَوْيلَتَى

 ولد َءأَِلد  

 ءنا َوأَنَا

وز    عجز َعج 

 هذا َوَهذَا

 بعل بَْعِلي

 شيخ َشْيًخا

 ءن إِنَّ 

 َهذَا هذا

 شيء لََشْيء  

 عجب َعِجيب  

@ @ 

 قول قَال وا

 عجب أَتَْعَجبِينَ 

 مـن ِمنْ 

 ءمر أَْمرِ 

 ءله اللَّهِ 

 رحم َرْحَمت  

 ءله اللَّهِ 

 برك َوبََرَكات ه  

 على َعلَْيك مْ 

 ءهل أَْهلَ 

 بيت اْلبَْيتِ 

 ءن إِنَّه  

 حمد َحِميد  

ِجيد    مجد مَّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 ذهب ذََهبَ 

 عن َعنْ 

 هيم إِْبَراِهيمَ إبرا

ْوع    روع الرَّ

 جيء َوَجاَءتْه  

 بشر اْلب ْشَرى

 جدل ي َجاِدل نَا

 في فِي

 قوم قَْومِ 

 لوط ل وط  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 حلم لََحِليم  

اه    ءوه أَوَّ

نِيب    نوب مُّ

@ @ 

 إبراهيم يَاإِْبَراِهيم  

 عرض أَْعِرضْ 

 عن َعنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِنَّه  

 دْ قد قَ 

 جيء َجاءَ 

 ءمر أَْمر  

 ربب َرب ِكَ 

 ءن َوإِنَّه مْ 

 ءتي َءاتِيِهمْ 

 عذب َعذَاب  

 غير َغْير  

 ردد َمْرد ود  

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 جيء َجاَءتْ 

س ل نَا  رسل ر 

 لوط ل وًطا

 سوء ِسيءَ 

 ب بِِهمْ 

 ضيق َوَضاقَ 

 ب بِِهمْ 

 ذرع ذَْرًعا

 قول َوقَالَ 

 هذا َهذَا

 يوم يَْوم  

 عصب َعِصيب  

@ @ 

 جيء َوَجاَءه  
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ه    قوم قَْوم 

 هرع ي ْهَرع ونَ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 مـن َوِمن

 قبل قَْبل  

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

 سوء السَّي ِئَاتِ 

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 بنو بَنَاتِي

 هن ه نَّ 

 طهر أَْطَهر  

 لك لَك مْ 

 وقي فَاتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ال َوالَ 

ونِ   خزي ت ْخز 

 في فِي

 ضيف َضْيِفي

 ليس أَلَْيسَ 

 مـن ِمنك مْ 

ل    رجل َرج 

ِشيد    رشد رَّ

@ @ 

 قول قَال وا

 قد لَقَدْ 

 علم َعِلْمتَ 

 ما َما

 لنا لَنَا

 في فِي

 بنو بَنَاتِكَ 

 مـن ِمنْ 

 حقق َحق   

 ءن َوإِنَّكَ 

 علم لَتَْعلَم  

 ما َما

 رود ن ِريد  

@ @ 

 قول قَالَ 

 لو لَوْ 

 ءن أَنَّ 

 لي ِلي

 مْ ب بِك  

ةً   قوي ق وَّ

 ءو أَوْ 

 ءوي َءاِوي

 ءلى إِلَى

ْكن    ركن ر 

 شدد َشِديد  

@ @ 

 قول قَال وا

 لوط يَال وط  

 ءن إِنَّا

س ل    رسل ر 

 ربب َرب ِكَ 

 لن لَن

 وصل يَِصل وا

 ءلى إِلَْيكَ 

 سري فَأَْسرِ 

 ءهل بِأَْهِلكَ 

 قطع بِِقْطع  

نَ   مـن م ِ

 ليل الَّْيلِ 

 ال َوالَ 

 لفت يَْلتَِفتْ 

 نك مْ مـن مِ 

 وحد أََحد  

 ءن إِالَّ 

 مرء اْمَرأَتَكَ 

 ءن إِنَّه  

ِصيب َها  صوب م 

 ما َما

مْ   صوب أََصابَه 

 ءن إِنَّ 

 وعد َمْوِعَده م  

ْبح    صبح الصُّ

 ليس أَلَْيسَ 

ْبح    صبح الصُّ

 قرب بِقَِريب  

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاءَ 

نَا  ءمر أَْمر 

 جعل َجعَْلنَا

 علو َعاِليََها

 سفل َسافِلََها

 مطر َوأَْمَطْرنَا

 على َعلَْيَها

 حجر ِحَجاَرةً 

ن  مـن م ِ

يل    سجل ِسج ِ

ود   نض   نضد مَّ

@ @ 

َمةً  َسوَّ  سوم مُّ

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِكَ 

 ما َوَما

 هي ِهيَ 

 مـن ِمنَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

 بعد بِبَِعيد  

@ @ 

 ءلى َوإِلَى

 مدين َمْديَنَ 

 ءخو أََخاه مْ 

 شعيب ش عَْيبًا

 قول قَالَ 

 يَاقَْومِ  قوم

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 ما َما

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 ءله إِلَه  

ه    غير َغْير 

 ال َوالَ 

 نقص تَنق ص وا

 كيل اْلِمْكيَالَ 

 وزن َواْلِميَزانَ 

 ءن إِن ِي

 رءي أََراك م

 خير بَِخْير  

 ءن َوإِن ِي

 خوف أََخاف  

 على َعلَْيك مْ 

 عذب َعذَابَ 

 يوم يَْوم  

ِحيط    حوط مُّ

@ @ 

 قوم َويَاقَْومِ 

 وفي أَْوف وا

 كيل اْلِمْكيَالَ 

 وزن َواْلِميَزانَ 

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 ال َوالَ 

 بخس تَْبَخس وا

 نوس النَّاسَ 

 شيء أَْشيَاَءه مْ 

 ال َوالَ 

 عثو تَْعثَْوا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

ْفِسِدينَ   فسد م 

@ @ 

 بقي بَِقيَّت  

 ءله اللَّهِ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

 ما َوَما

 ءنا أَنَا

 على َعلَْيك م

 حفظ بَِحِفيظ  

@ @ 

 قول قَال وا

 شعيب يَاش عَْيب  

 صلو أََصالَت كَ 

كَ  ر   ءمر تَأْم 

 ءن أَن

كَ   ترك نَّتْر 

 ما َما

 عبد يَْعب د  

نَا  ءبو َءابَاؤ 

 ءو أَوْ 

 ءن أَن

 فعل نَّْفعَلَ 

 في فِي

 مول أَْمَواِلنَا
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 ما َما

ا  شيء نََشاؤ 

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت ألَنتَ 

 حلم اْلَحِليم  

ِشيد    رشد الرَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 رءي أََرَءْيت مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت  

 على َعلَى

 بين بَي ِنَة  

ن  مـن م ِ

ب ِي  ربب رَّ

 رزق َوَرَزقَنِي

 مـن ِمْنه  

 رزق ِرْزقًا

 حسن َحَسنًا

 ما َوَما

 رود أ ِريد  

 ءن أَنْ 

 أ َخاِلفَك مْ  خلف

 ءلى إِلَى

 ما َما

 نهي أَْنَهاك مْ 

 عن َعْنه  

 ءن إِنْ 

 رود أ ِريد  

 ءن إِالَّ 

 صلح اإِلْصالَحَ 

 ما َما

 طوع اْستََطْعت  

 ما َوَما

 وفق تَْوفِيِقي

 ءن إِالَّ 

 ءله بِاللَّهِ 

 على َعلَْيهِ 

 وكل تََوكَّْلت  

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 نوب أ نِيب  

@ @ 

 قوم َويَاقَْومِ 

 ال الَ 

 جرم يَْجِرَمنَّك مْ 

 شقق ِشقَاقِي

 ءن أَن

 صوب ي ِصيبَك م

ثْل    مثل م ِ

 ما َما

 صوب أََصابَ 

 قوم قَْومَ 

 نوح ن وح  

 ءو أَوْ 

 قوم قَْومَ 

 هود ه ود  

 ءو أَوْ 

 قوم قَْومَ 

 صلح َصاِلح  

 ما َوَما

 قوم قَْوم  

 لوط ل وط  

نك م  مـن م ِ

 بعد بِبَِعيد  

@ @ 

وا  غفر َواْستَْغِفر 

 ك مْ ربب َربَّ 

 ثم ث مَّ 

 توب ت وب وا

 ءلى إِلَْيهِ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 رحم َرِحيم  

 ودد َود ود  

@ @ 

 قول قَال وا

 شعيب يَاش عَْيب  

 ما َما

 فقه نَْفقَه  

 كثر َكثِيًرا

ا مَّ  ما م ِ

 قول تَق ول  

 ءن َوإِنَّا

 رءي لَنََراكَ 

 في فِينَا

 ضعف َضِعيفًا

 لو َولَْوالَ 

 رهط َرْهط كَ 

 َجْمنَاكَ رجم لَرَ 

 ما َوَما

 ءنت أَنتَ 

 على َعلَْينَا

 عزز بِعَِزيز  

@ @ 

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 رهط أََرْهِطي

 عزز أََعزُّ 

 على َعلَْيك م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

وه    ءخذ َواتََّخْذت م 

 وري َوَراَءك مْ 

 ظهر ِظْهِريًّا

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

ِحيط    حوط م 

@ @ 

 قوم َويَاقَْومِ 

 عمل اْعَمل وا

 على َعلَى

 مكن َمَكانَتِك مْ 

 ءن إِن ِي

 عمل َعاِمل  

 سوف َسْوفَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

 من َمن

 ءتي يَأْتِيهِ 

 عذب َعذَاب  

 خزي ي ْخِزيهِ 

 من َوَمنْ 

 هو ه وَ 

 كذب َكاِذب  

 رقب َواْرتَِقب وا

 ءن إِن ِي

 مع َمعَك مْ 

 رقب َرقِيب  

@ @ 

 الم َولَمَّ 

 جيء َجاءَ 

نَا  ءمر أَْمر 

ْينَا  نجو نَجَّ

 شعيب ش عَْيبًا

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مع َمعَه  

 رحم بَِرْحَمة  

نَّا  مـن م ِ

 ءخذ َوأََخذَتِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

ْيَحة    صيح الصَّ

وا  صبح فَأَْصبَح 

 في فِي

 دور ِديَاِرِهمْ 

 جثم َجاثِِمينَ 

@ @ 

 كأن َكأَن

 مْ لم لَّ 

 غني يَْغنَْوا

 في فِيَها

 ال أاَلَ 

 بعد ب ْعًدا

 مدين ل َِمْديَنَ 

 كما َكَما

 بعد بَِعَدتْ 

ود    ثمود ثَم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

وَسى  موسى م 

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 سلط َوس ْلَطان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءلى إِلَى

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ملء َوَمِليهِ 

 تبع فَاتَّبَع وا
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 ر أَْمرَ ءم

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ما َوَما

 ءمر أَْمر  

 فرعون فِْرَعْونَ 

 رشد بَِرِشيد  

@ @ 

 قدم يَْقد م  

 قوم قَْوَمه  

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ورد فَأَْوَرَده م  

 نور النَّارَ 

 بءس َوبِئْسَ 

 ورد اْلِوْرد  

ود    ورد اْلَمْور 

@ @ 

 تبع َوأ تْبِع وا

 في فِي

 هذا َهِذهِ 

 ْعنَةً لعن لَ 

 يوم َويَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 بءس بِئْسَ 

ْفد    رفد الر ِ

 رفد اْلَمْرف ود  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 مـن ِمنْ 

 نبء أَنبَاءِ 

 قري اْلق َرى

ه    قصص نَق صُّ

 على َعلَْيكَ 

 مـن ِمْنَها

 قوم قَائِم  

 حصد َوَحِصيد  

@ @ 

 ما َوَما

 ظلم َظلَْمنَاه مْ 

 لكن َولَِكن

وا  ظلم َظلَم 

 نف َسه مْ نفس أَ 

 ما فََما

 غني أَْغنَتْ 

مْ   عن َعْنه 

 ءله َءاِلَهت ه م  

 ءلل الَّتِي

 دعو يَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

ا  لم لَّمَّ

 جيء َجاءَ 

 ءمر أَْمر  

 ربب َرب ِكَ 

 ما َوَما

 زيد َزاد وه مْ 

 غير َغْيرَ 

 تبب تَتْبِيب  

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 ذ  ءخذ أَخْ 

 ربب َرب ِكَ 

 ءذ إِذَا

 ءخذ أََخذَ 

 قري اْلق َرى

 هي َوِهيَ 

 ظلم َظاِلَمة  

 ءن إِنَّ 

 ءخذ أَْخذَه  

 ءلم أَِليم  

 شدد َشِديد  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 من ل َِمنْ 

 خوف َخافَ 

 عذب َعذَابَ 

 ءخر األَِخَرةِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 يوم يَْوم  

وع   ْجم   جمع مَّ

 له لَّه  

 نوس النَّاس  

 ذلك َوذَِلكَ 

 يوم يَْوم  

ْشه ود    شهد مَّ

@ @ 

 ما َوَما

ه   ر   ءخر ن َؤخ ِ

 ءن إِالَّ 

 ءجل ألََجل  

ْعد ود    عدد مَّ

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 ءتي يَأْتِ 

 ال الَ 

 كلم تََكلَّم  

 نفس نَْفس  

 ءن إِالَّ 

 ءذن بِِإْذنِهِ 

 مـن فَِمْنه مْ 

 شقي َشِقي  

 سعد َوَسِعيد  

@ @ 

 اءم فَأَمَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 شقي َشق وا

 في فَِفي

 نور النَّارِ 

مْ   له لَه 

 في فِيَها

 زفر َزفِير  

 شهق َوَشِهيق  

@ @ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ما َما

 دوم َداَمتِ 

 سمو السََّماَوات  

 ءرض َواألَْرض  

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 شيء َشاءَ 

 ربب َربُّكَ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 فعل فَعَّال  

 الم ل ِمَ 

 رود ي ِريد  

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 سعد س ِعد وا

 في فَِفي

 جنن اْلَجنَّةِ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ما َما

 دوم َداَمتِ 

 سمو السََّماَوات  

 ءرض َواألَْرض  

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 شيء َشاءَ 

 ربب َربُّكَ 

 عطو َعَطاءً 

 غير َغْيرَ 

 جذذ َمْجذ وذ  

@ @ 

 ال فاَلَ 

 كون تَك  

 في فِي

 مري ِمْريَة  

ا مَّ  ما م ِ

 عبد يَْعب د  

الَءِ   ءلي َهؤ 

 ما َما

 عبد يَْعب د ونَ 

 ءن إِالَّ 

 كما َكَما

 عبد يَْعب د  

ه م  ءبو َءابَاؤ 

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبل  

 ءن َوإِنَّا

َوفُّوه مْ   وفي لَم 

 نصب نَِصيبَه مْ 
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 غير َغْيرَ 

 نقص َمنق وص  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

وَسىموس  ى م 

 كتب اْلِكتَابَ 

 خلف فَاْخت ِلفَ 

 في فِيهِ 

 لو َولَْوالَ 

 كلم َكِلَمة  

 سبق َسبَقَتْ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 قضي لَق ِضيَ 

 بين بَْينَه مْ 

 ءن َوإِنَّه مْ 

 في لَِفي

 شكك َشك   

ْنه    مـن م ِ

ِريب    ريب م 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 كل ك الًّ 

ا  لم لَّمَّ

 وفي لَي َوف ِيَنَّه مْ 

 ب َربُّكَ رب

مْ   عمل أَْعَمالَه 

 ءن إِنَّه  

 ما بَِما

 عمل يَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِير  

@ @ 

 قوم فَاْستَِقمْ 

 كما َكَما

 ءمر أ ِمْرتَ 

 من َوَمن

 توب تَابَ 

 مع َمعَكَ 

 ال َوالَ 

 طغو تَْطغَْوا

 ءن إِنَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 ال َوالَ 

 ركن تَْرَكن وا

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 مسس فَتََمسَّك م  

 نور النَّار  

 ما َوَما

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمنْ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

ونَ   نصر ت نَصر 

@ @ 

 قوم َوأَقِمِ 

 صلو الصَّالَةَ 

 ِ  طرف َطَرفَي

 نهر النََّهارِ 

لَفًا  زلف َوز 

نَ   مـن م ِ

 ْيلِ ليل الَّ 

 ءن إِنَّ 

 حسن اْلَحَسنَاتِ 

 ذهب ي ْذِهْبنَ 

 سوء السَّي ِئَاتِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ذكر ِذْكَرى

 ذكر ِللذَّاِكِرينَ 

@ @ 

 صبر َواْصبِرْ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 ضيع ي ِضيع  

 ءجر أَْجرَ 

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 لو فَلَْوالَ 

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

ونِ   قرن اْلق ر 

 مـن ِمن

 بل قَْبِلك مْ ق

 ءلي أ ول وا

 بقي بَِقيَّة  

 نهي يَْنَهْونَ 

 عن َعنِ 

 فسد اْلفََسادِ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

نْ  مَّ  مـن م ِ

 نجو أَنَجْينَا

 مـن ِمْنه مْ 

 تبع َواتَّبَعَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 ما َما

 ترف أ تِْرف وا

 في فِيهِ 

 كون َوَكان وا

جْ   ِرِمينَ جرم م 

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 ربب َربُّكَ 

 هلك ِلي ْهِلكَ 

 قري اْلق َرى

 ظلم بِظ ْلم  

 ءهل َوأَْهل َها

ونَ  ْصِلح   صلح م 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ربب َربُّكَ 

 جعل لََجعَلَ 

 نوس النَّاسَ 

ةً   ءمم أ مَّ

 وحد َواِحَدةً 

 ال َوالَ 

 زول يََزال ونَ 

ْختَِلِفينَ   خلف م 

@ @ 

 الَّ ءن إِ 

 من َمن

ِحمَ   رحم رَّ

 ربب َربُّكَ 

 ذلك َوِلذَْلكَ 

مْ   خلق َخلَقَه 

تْ   تمم َوتَمَّ

 كلم َكِلَمة  

 ربب َرب ِكَ 

 ملء ألَْمألَنَّ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 مـن ِمنَ 

 جنن اْلِجنَّةِ 

 نوس َوالنَّاِس 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 كل َوك الًّ 

 قصص نَّق صُّ 

 على َعلَْيكَ 

 مـن ِمنْ 

 نبء أَنبَاءِ 

س لِ رس  ل الرُّ

 ما َما

 ثبت ن ثَب ِت  

 ب بِهِ 

 فءد ف َؤاَدكَ 

 جيء َوَجاَءكَ 

 في فِي

 هذا َهِذهِ 

 حقق اْلَحقُّ 

 وعظ َوَمْوِعَظة  

 ذكر َوِذْكَرى

ْؤِمنِينَ   ءمن ِلْلم 

@ @ 

 قول َوق ل

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 
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 عمل اْعَمل وا

 على َعلَى

 مكن َمَكانَتِك مْ 

 ءن إِنَّا

 مل َعاِمل ونَ ع

@ @ 

وا  نظر َوانتَِظر 

 ءن إِنَّا

ونَ  نتَِظر   نظر م 

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

 غيب َغْيب  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 رجع ي ْرَجع  

 ءمر األَْمر  

 كل ك لُّه  

 عبد فَاْعب ْده  

 وكل َوتََوكَّلْ 

 على َعلَْيهِ 

 ما َوَما

 ربب َربُّكَ 

 غفل بِغَافِل  

ا  عن َعمَّ

 عمل تَْعَمل ونَ 

# # 

@ @ 

 الر الر

 تلك تِْلكَ 

 ءيه َءايَات  

 كتب اْلِكتَابِ 

بِينِ   بين اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نزل أَنَزْلنَاه  

 قرء ق ْرَءانًا

 عرب َعَربِيًّا

 لعل لَّعَلَّك مْ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 نحن نَْحن  

 قصص نَق صُّ 

 على َعلَْيكَ 

 حسن أَْحَسنَ 

 قصص اْلقََصِص 

 ما بَِما

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 هذا َهذَا

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 ءن َوإِن

 كون ك نتَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلهِ 

 مـن لَِمنَ 

 غفل اْلغَافِِلينَ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 يوسف ي وس ف  

 ءبو ألَبِيهِ 

 ءبو يَاأَبَتِ 

 ءن إِن ِي

 رءي َرأَْيت  

 وحد أََحدَ 

 عشر َعَشرَ 

 كوكب َكْوَكبًا

 شمس َوالشَّْمسَ 

 قمر َواْلقََمرَ 

 رءي َرأَْيت ه مْ 

 لي ِلي

 سجد َساِجِدينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 بنو يَاب نَيَّ 

 ال الَ 

 قصص تَْقص صْ 

ْءيَاكَ   رءي ر 

 على َعلَى

 ءخو إِْخَوتِكَ 

 كيد فَيَِكيد وا

 لك لَكَ 

 كيد َكْيًدا

 ءن إِنَّ 

 شطن الشَّْيَطانَ 

 ءنس ِلِلنَسانِ 

 عدو َعد و  

 بِين  بين مُّ 

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 جبي يَْجتَبِيكَ 

 ربب َربُّكَ 

كَ   علم َوي عَل ِم 

 مـن ِمن

 ءول تَأِْويلِ 

 حدث األََحاِديثِ 

 تمم َوي تِمُّ 

 نعم نِْعَمتَه  

 على َعلَْيكَ 

 على َوَعلَى

 ءلي َءالِ 

 يعقوب يَْعق وبَ 

 كما َكَما

َها  تمم أَتَمَّ

 على َعلَى

 ءبو أَبََوْيكَ 

 مـن ِمن

 ل  قبل قَبْ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 إسحاق َوإِْسَحاقَ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 علم َعِليم  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 قد لَّقَدْ 

 كون َكانَ 

 في فِي

 يوسف ي وس فَ 

 ءخو َوإِْخَوتِهِ 

 ءيه َءايَات  

 سءل ل ِلسَّائِِلينَ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَال وا

 يوسف لَي وس ف  

وه    ءخو َوأَخ 

 حبب أََحبُّ 

 ىءلى إِلَ 

 ءبو أَبِينَا

 مـن ِمنَّا

 نحن َونَْحن  

 عصب ع ْصبَة  

 ءن إِنَّ 

 ءبو أَبَانَا

 في لَِفي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قتل اْقت ل وا

 يوسف ي وس فَ 

 ءو أَوِ 

وه    طرح اْطَرح 

 ءرض أَْرًضا

 خلو يَْخل  

 لك لَك مْ 

 وجه َوْجه  

 ءبو أَبِيك مْ 

 كون َوتَك ون وا

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

 قوم قَْوًما

 صلح َصاِلِحينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 قول قَائِل  

ْنه مْ   مـن م ِ

 ال الَ 

 قتل تَْقت ل وا

 يوسف ي وس فَ 

 لقي َوأَْلق وه  

 في فِي

 غيب َغيَابَتِ 

ب ِ   جبب اْلج 

 لقط يَْلتَِقْطه  

 بعض بَْعض  

 سير السَّيَّاَرةِ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 فعل فَاِعِلينَ 

@ @ 
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 قول قَال وا

 أَبَانَاءبو يَا

 ما َما

 لك لَكَ 

 ال الَ 

 ءمن تَأَْمنَّا

 على َعلَى

 يوسف ي وس فَ 

 ءن َوإِنَّا

 له لَه  

ونَ   نصح لَنَاِصح 

@ @ 

 رسل أَْرِسْله  

 مع َمعَنَا

 غدو َغًدا

 رتع يَْرتَعْ 

 لعب َويَْلعَبْ 

 ءن َوإِنَّا

 له لَه  

 حفظ لََحافِظ ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِن ِي

ن نِي  حزن لَيَْحز 

 أَنءن 

 ذهب تَْذَهب وا

 ب بِهِ 

 خوف َوأََخاف  

 ءن أَن

 ءكل يَأْك لَه  

ئْب    ذءب الذ ِ

 ءنت َوأَنت مْ 

 عن َعْنه  

 غفل َغافِل ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن لَئِنْ 

 ءكل أََكلَه  

ئْب    ذءب الذ ِ

 نحن َونَْحن  

 عصب ع ْصبَة  

 ءن إِنَّا

 ءذ إِذًا

ونَ   خسر لََّخاِسر 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 واذهب ذََهب  

 ب بِهِ 

 جمع َوأَْجَمع وا

 ءن أَن

 جعل يَْجعَل وه  

 في فِي

 غيب َغيَابَتِ 

ب ِ   جبب اْلج 

 وحي َوأَْوَحْينَا

 ءلى إِلَْيهِ 

 نبء لَت نَب ِئَنَّه م

 ءمر بِأَْمِرِهمْ 

 هذا َهذَا

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 جيء َوَجاء و

 ءبو أَبَاه مْ 

 عشو ِعَشاءً 

 بكي يَْبك ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءبو يَاأَبَانَا

 ءن إِنَّا

 ذهب ذََهْبنَا

 سبق نَْستَبِق  

 ترك َوتََرْكنَا

 يوسف ي وس فَ 

 عند ِعندَ 

 متع َمتَاِعنَا

 ءكل فَأََكلَه  

ئْب    ذءب الذ ِ

 ما َوَما

 ءنت أَنتَ 

ْؤِمن    ءمن بِم 

 لنا لَّنَا

 لو َولَوْ 

 كون ك نَّا

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 جيء َوَجاء و

 لَىعلى عَ 

 قمص قَِميِصهِ 

 دمم بَِدم  

 كذب َكِذب  

 قول قَالَ 

 بل بَلْ 

لَتْ   سول َسوَّ

 لك لَك مْ 

 نفس أَنف س ك مْ 

 ءمر أَْمًرا

 صبر فََصْبر  

 جمل َجِميل  

 ءله َواللَّه  

ْستَعَان    عون اْلم 

 على َعلَى

 ما َما

 وصف تَِصف ونَ 

@ @ 

 جيء َوَجاَءتْ 

 سير َسيَّاَرة  

 رسل فَأَْرَسل وا

 اِرَده مْ ورد وَ 

 دلل فَأَْدلَى

 دلو َدْلَوه  

 قول قَالَ 

 بشر يَاب ْشَرى

 هذا َهذَا

 غلم غ الَم  

وه    سرر َوأََسرُّ

 بضع بَِضاَعةً 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 ما بَِما

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 شري َوَشَرْوه  

 ثمن بِثََمن  

 بخس بَْخس  

 درهم َدَراِهمَ 

 عدد َمْعد وَدة  

 كون َوَكان وا

 فِيهِ  في

 مـن ِمنَ 

اِهِدينَ   زهد الزَّ

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذي

 شري اْشتََراه  

 مـن ِمن

ْصرَ   مصر م ِ

 مرء الْمَرأَتِهِ 

 كرم أَْكِرِمي

 ثوي َمثَْواه  

 عسى َعَسى

 ءن أَن

 نفع يَنفَعَنَا

 ءو أَوْ 

 ءخذ نَتَِّخذَه  

 ولد َولًَدا

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 مكن َمكَّنَّا

 يوسف ِلي وس فَ 

 فِي في

 ءرض األَْرِض 

 علم َوِلن عَل َِمه  

 مـن ِمن

 ءول تَأِْويلِ 

 حدث األََحاِديثِ 

 ءله َواللَّه  

 غلب َغاِلب  

 على َعلَى

 ءمر أَْمِرهِ 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 بلغ بَلَغَ 

 شدد أَش دَّه  

 ءتي َءاتَْينَاه  

ْكمً   احكم ح 

 علم َوِعْلًما
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 ذلك َوَكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 رود َوَراَوَدتْه  

 ءلل الَّتِي

 هو ه وَ 

 في فِي

 بيت بَْيتَِها

 عن َعن

 نفس نَّْفِسهِ 

 غلق َوَغلَّقَتِ 

 بوب األَْبَوابَ 

 قول َوقَالَتْ 

 هيت َهْيتَ 

 لك لَكَ 

 قول قَالَ 

 عوذ َمعَاذَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّه  

 ربب َرب ِي

 حسن أَْحَسنَ 

 ثوي َمثَْوايَ 

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 فلح ي ْفِلح  

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

تْ   همم َهمَّ

 ب بِهِ 

 همم َوَهمَّ 

 ب بَِها

 لو لَْوالَ 

 ءن أَن

َءا  رءي رَّ

 برهن ب ْرَهانَ 

 ربب َرب ِهِ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 صرف ِلنَْصِرفَ 

 عن َعْنه  

 سوء السُّوءَ 

 اْلفَْحَشاءَ فحش وَ 

 ءن إِنَّه  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدنَا

ْخلَِصينَ   خلص اْلم 

@ @ 

 سبق َواْستَبَقَا

 بوب اْلبَابَ 

 قدد َوقَدَّتْ 

 قمص قَِميَصه  

 مـن ِمن

 دبر د ب ر  

 لفي َوأَْلفَيَا

 سود َسي َِدَها

 لدي لََدا

 بوب اْلبَابِ 

 قول قَالَتْ 

 ما َما

 جزي َجَزاء  

 من َمنْ 

 رود أََرادَ 

 بِأَْهِلكَ  ءهل

 سوء س وًءا

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 سجن ي ْسَجنَ 

 ءو أَوْ 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 قول قَالَ 

 هي ِهيَ 

 رود َراَوَدتْنِي

 عن َعن

 نفس نَّْفِسي

 شهد َوَشِهدَ 

 شهد َشاِهد  

نْ   مـن م ِ

 ءهل أَْهِلَها

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 قمص قَِميص ه  

 قدد ق دَّ 

 مـن ِمن

 قبل ق ب ل  

 فََصَدقَتْ  صدق

 هو َوه وَ 

 مـن ِمنَ 

 كذب اْلَكاِذبِينَ 

@ @ 

 ءن َوإِن

 كون َكانَ 

 قمص قَِميص ه  

 قدد ق دَّ 

 مـن ِمن

 دبر د ب ر  

 كذب فََكذَبَتْ 

 هو َوه وَ 

 مـن ِمنَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرَءا

 قمص قَِميَصه  

 قدد ق دَّ 

 مـن ِمن

 دبر د ب ر  

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّه  

 مـن ِمن

 كيد َكْيِدك نَّ 

 ءن إِنَّ 

 كيد َكْيَدك نَّ 

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 يوسف ي وس ف  

 عرض أَْعِرضْ 

 عن َعنْ 

 هذا َهذَا

 غفر َواْستَْغِفِري

 ذنب ِلذَنبِكِ 

 ءن إِنَّكِ 

 كون ك نتِ 

 مـن ِمنَ 

 خطء اْلَخاِطئِينَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 نسو نِْسَوة  

 في فِي

 دين اْلَمِدينَةِ 

 مرء اْمَرأَت  

 عزز اْلعَِزيزِ 

 رود ت َراِود  

 فتي فَتَاَها

 عن َعن

 نفس نَّْفِسهِ 

 قد قَدْ 

 شغف َشغَفََها

بًّا  حبب ح 

 ءن إِنَّا

 رءي لَنََراَها

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 سمع َسِمعَتْ 

 مكر بَِمْكِرِهنَّ 

 رسل أَْرَسلَتْ 

 ءلى إِلَْيِهنَّ 

 عتد َوأَْعتََدتْ 

 نَّ له لَه  

تََّكئًا  وكء م 

 ءتي َوَءاتَتْ 

 كل ك لَّ 

 وحد َواِحَدة  

ْنه نَّ   مـن م ِ

ينًا  سكن ِسك ِ

 قول َوقَالَتِ 

جْ   خرج اْخر 

 على َعلَْيِهنَّ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرأَْينَه  

 كبر أَْكبَْرنَه  

 قطع َوقَطَّْعنَ 

 يدي أَْيِديَه نَّ 

 قول َوق ْلنَ 

 حاش َحاشَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما
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 اهذا َهذَ 

 بشر بََشًرا

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 ملك َملَك  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 قول قَالَتْ 

 ذلك فَذَِلك نَّ 

 ءلل الَِّذي

 لوم ل ْمت نَّنِي

 في فِيهِ 

 قد َولَقَدْ 

 رود َراَودتُّه  

 عن َعن

 نفس نَّْفِسهِ 

 عصم فَاْستَْعَصمَ 

 ءن َولَئِن

 لم لَّمْ 

 فعل يَْفعَلْ 

 ما َما

ه   ر   ءمر َءام 

 سجن لَي ْسَجنَنَّ 

 كون َوِليَك ونًا

نَ   مـن م ِ

اِغِرينَ   صغر الصَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

ْجن    سجن الس ِ

 حبب أََحبُّ 

 ءلى إِلَيَّ 

ا  ما ِممَّ

 دعو يَْدع ونَنِي

 ءلى إِلَْيهِ 

 ءن َوإِالَّ 

 صرف تَْصِرفْ 

 عن َعن ِي

 كيد َكْيَده نَّ 

 صبو أَْصب  

 ءلى إِلَْيِهنَّ 

 كون َوأَك ن

نَ م  ـن م ِ

 جهل اْلَجاِهِلينَ 

@ @ 

 جوب فَاْستََجابَ 

 له لَه  

 ربب َربُّه  

 صرف فََصَرفَ 

 عن َعْنه  

 كيد َكْيَده نَّ 

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 بدي بََدا

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

ا  رءي َرأَو 

 ءيه األَيَاتِ 

ن نَّ   ه  سجن لَيَْسج 

 حتى َحتَّى

 حين ِحين  

@ @ 

 دخل َوَدَخلَ 

 مع َمعَه  

ْجنَ   سجن الس ِ

 فتي فَتَيَانِ 

 قول قَالَ 

 وحد أََحد ه َما

 ءن إِن ِي

 رءي أََرانِي

 عصر أَْعِصر  

 خمر َخْمًرا

 قول َوقَالَ 

 ءخر األََخر  

 ءن إِن ِي

 رءي أََرانِي

 حمل أَْحِمل  

 فوق فَْوقَ 

 رءس َرأِْسي

ْبًزا  خبز خ 

 أْك ل  ءكل تَ 

 طير الطَّْير  

 مـن ِمْنه  

 نبء نَب ِئْنَا

 ءول بِتَأِْويِلهِ 

 ءن إِنَّا

 رءي نََراكَ 

 مـن ِمنَ 

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ال الَ 

 ءتي يَأْتِيك َما

 طعم َطعَام  

 رزق ت ْرَزقَانِهِ 

 ءن إِالَّ 

 نبء نَبَّأْت ك َما

 ءول بِتَأِْويِلهِ 

 قبل قَْبلَ 

 ءن أَن

 تِيَك َماءتي يَأْ 

 ذلك ذَِلك َما

ا  ما ِممَّ

 علم َعلََّمنِي

 ربب َرب ِي

 ءن إِن ِي

 ترك تََرْكت  

 ملل ِملَّةَ 

 قوم قَْوم  

 ال الَّ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 هم َوه م

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 هم ه مْ 

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

 تبع َواتَّبَْعت  

 ملل ِملَّةَ 

 ءبو َءابَاِءي

 ِهيمَ إبراهيم إِْبَرا

 إسحاق َوإِْسَحاقَ 

 يعقوب َويَْعق وبَ 

 ما َما

 كون َكانَ 

 لنا لَنَا

 ءن أَن

 شرك نُّْشِركَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 ذلك ذَِلكَ 

 مـن ِمن

 فضل فَْضلِ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْينَا

 على َوَعلَى

 نوس النَّاِس 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

ونَ شكر يَ   ْشك ر 

@ @ 

 ِ  صحب يَاَصاِحبَي

ْجنِ   سجن الس ِ

 ربب َءأَْربَاب  

ق ونَ  تَفَر ِ  فرق مُّ

 خير َخْير  

 ءم أَمِ 

 ءله اللَّه  

 وحد اْلَواِحد  

ار    قهر اْلقَهَّ

@ @ 

 ما َما

 عبد تَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ءن إِالَّ 

 سمى أَْسَماءً 

وَها ْيت م   سمى َسمَّ

 ءنت أَنت مْ 

ك مءبو َوَءا  بَاؤ 

ا  ما مَّ

 نزل أَنَزلَ 
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 ءله اللَّه  

 ب بَِها

 مـن ِمن

 سلط س ْلَطان  

 ءن إِنِ 

ْكم    حكم اْلح 

 ءن إِالَّ 

 ءله ِللَّهِ 

 ءمر أََمرَ 

 ءن أاَلَّ 

 عبد تَْعب د وا

 ءن إِالَّ 

 ءيي إِيَّاه  

 ذلك ذَِلكَ 

ين    دين الد ِ

 قوم اْلقَي ِم  

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 الَ ال 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ِ  صحب يَاَصاِحبَي

ْجنِ   سجن الس ِ

ا  ءم أَمَّ

 وحد أََحد ك َما

 سقي فَيَْسِقي

 ربب َربَّه  

 خمر َخْمًرا

ا  ءم َوأَمَّ

 ءخر األََخر  

 صلب فَي ْصلَب  

 ءكل فَتَأْك ل  

 طير الطَّْير  

 مـن ِمن

أِْسهِ   رءس رَّ

 قضي ق ِضيَ 

 ءمر األَْمر  

 ءلل الَِّذي

 في فِيهِ 

 تي تَْستَْفتِيَانِ ف

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل ِللَِّذي

 ظنن َظنَّ 

 ءن أَنَّه  

 نجو نَاج  

َما ْنه   مـن م ِ

 ذكر اْذك ْرنِي

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِكَ 

 نسي فَأَنَساه  

 شطن الشَّْيَطان  

 ذكر ِذْكرَ 

 ربب َرب ِهِ 

 لبث فَلَبِثَ 

 في فِي

ْجنِ   سجن الس ِ

 بضع بِْضعَ 

 سنه ِسنِينَ 

@ @ 

 لَ قول َوقَا

 ملك اْلَمِلك  

 ءن إِن ِي

 رءي أََرى

 سبع َسْبعَ 

 بقر بَقََرات  

 سمن ِسَمان  

 ءكل يَأْك ل ه نَّ 

 سبع َسْبع  

 عجف ِعَجاف  

 سبع َوَسْبعَ 

 سنبل س نب الَت  

ْضر    خضر خ 

 ءخر َوأ َخرَ 

 يبس يَابَِسات  

 ءيي يَاأَيَُّها

 ملء اْلَمأل  

 فتي أَْفت ونِي

 في فِي

ْءيَايَ   رءي ر 

 ءن إِن

 ون ك نت مْ ك

ْءيَا  رءي ِللرُّ

ونَ   عبر تَْعب ر 

@ @ 

 قول قَال وا

 ضغث أَْضغَاث  

 حلم أَْحالَم  

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

 ءول بِتَأِْويلِ 

 حلم األَْحالَمِ 

 علم بِعَاِلِمينَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذي

 نجو نََجا

َما  مـن ِمْنه 

 ذكر َوادََّكرَ 

 بعد بَْعدَ 

ة    ءمم أ مَّ

 ءنا أَنَا

 نبء أ نَب ِئ ك م

 ءول بِتَأِْويِلهِ 

 رسل فَأَْرِسل ونِ 

@ @ 

 يوسف ي وس ف  

 ءيي أَيَُّها

يق   د ِ  صدق الص ِ

 فتي أَْفتِنَا

 في فِي

 سبع َسْبعِ 

 بقر بَقََرات  

 سمن ِسَمان  

 ءكل يَأْك ل ه نَّ 

 سبع َسْبع  

 عجف ِعَجاف  

 سبع َوَسْبعِ 

 سنبل س نب الَت  

ْضر    خضر خ 

 ءخر َوأ َخرَ 

 ابَِسات  يبس يَ 

 لعل لَّعَل ِي

 رجع أَْرِجع  

 ءلى إِلَى

 نوس النَّاِس 

مْ   لعل لَعَلَّه 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 زرع تَْزَرع ونَ 

 سبع َسْبعَ 

 سنه ِسنِينَ 

 دءب َدأَبًا

 ما فََما

 حصد َحَصدتُّمْ 

وه    وذر فَذَر 

 في فِي

 سنبل س نب ِلهِ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

ا مَّ  ما م ِ

 أْك ل ونَ ءكل تَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءتي يَأْتِي

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 سبع َسْبع  

 شدد ِشَداد  

 ءكل يَأْك ْلنَ 

 ما َما

 قدم قَدَّْمت مْ 

 له لَه نَّ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

ا مَّ  ما م ِ

 حصن ت ْحِصن ونَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءتي يَأْتِي

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 عوم َعام  

 فِيهِ في 

 غيث ي غَاث  

 نوس النَّاس  

 في َوفِيهِ 

ونَ   عصر يَْعِصر 
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@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ملك اْلَمِلك  

 ءتي ائْت ونِي

 ب بِهِ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءه  

س ول    رسل الرَّ

 قول قَالَ 

 رجع اْرِجعْ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِكَ 

 سءل فَْسئَْله  

 ما َما

 بيل بَال  

 نسو الن ِْسَوةِ 

 ءلل الَّالتِي

 ع قَطَّْعنَ قط

 يدي أَْيِديَه نَّ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 كيد بَِكْيِدِهنَّ 

 علم َعِليم  

@ @ 

 قول قَالَ 

 ما َما

 خطب َخْطب ك نَّ 

 ءذ إِذْ 

 رود َراَودتُّنَّ 

 يوسف ي وس فَ 

 عن َعن

 نفس نَّْفِسهِ 

 قول ق ْلنَ 

 حاش َحاشَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما

 علم َعِلْمنَا

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمن

 وء  سوء س  

 قول قَالَتِ 

 مرء اْمَرأَت  

 عزز اْلعَِزيزِ 

 ءين األَنَ 

 حصحص َحْصَحصَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 ءنا أَنَا

 رود َراَودتُّه  

 عن َعن

 نفس نَّْفِسهِ 

 ءن َوإِنَّه  

 مـن لَِمنَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 علم ِليَْعلَمَ 

 ءن أَن ِي

 لم لَمْ 

ْنه    خون أَخ 

 غيب بِاْلغَْيبِ 

 نَّ ءن َوأَ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 كيد َكْيدَ 

 خون اْلَخائِنِينَ 

@ @ 

 ما َوَما

ئ    برء أ بَر ِ

 نفس نَْفِسي

 ءن إِنَّ 

 نفس النَّْفسَ 

اَرة    ءمر ألَمَّ

 سوء بِالسُّوءِ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 رحم َرِحمَ 

 ربب َرب ِي

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ملك اْلَمِلك  

 ءتي ائْت ونِي

 ب بِهِ 

 خلص أَْستَْخِلْصه  

 نفس ِلنَْفِسي

ا  لم فَلَمَّ

 كلم َكلََّمه  

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّكَ 

 يوم اْليَْومَ 

 لدي لََدْينَا

 مكن َمِكين  

 ءمن أَِمين  

@ @ 

 قول قَالَ 

 جعل اْجعَْلنِي

 على َعلَى

 خزن َخَزائِنِ 

 ءرض األَْرِض 

 ءن إِن ِي

 حفظ َحِفيظ  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 مكن َمكَّنَّا

 يوسف ِلي وس فَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

أ    بوء يَتَبَوَّ

 مـن ِمْنَها

 حيث َحْيث  

 شيء يََشاء  

 نصب ن ِصيب  

 رحم بَِرْحَمتِنَا

 من َمن

 شيء نََّشاء  

 ال َوالَ 

 ضيع ن ِضيع  

 ءجر أَْجرَ 

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 ءجر َوألَْجر  

 ألَِخَرةِ ءخر ا

 خير َخْير  

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 كون َوَكان وا

 وقي يَتَّق ونَ 

@ @ 

 جيء َوَجاءَ 

 ءخو إِْخَوة  

 يوسف ي وس فَ 

 دخل فََدَخل وا

 على َعلَْيهِ 

 عرف فَعََرفَه مْ 

 هم َوه مْ 

 له لَه  

ونَ  نِكر   نكر م 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 جهز َجهََّزه م

 جهز بَِجَهاِزِهمْ 

 لَ قول قَا

 ءتي ائْت ونِي

 ءخو بِأَخ  

 لك لَّك م

نْ   مـن م ِ

 ءبو أَبِيك مْ 

 ال أاَلَ 

 رءي تََرْونَ 

 ءن أَن ِي

 وفي أ وفِي

 كيل اْلَكْيلَ 

 ءنا َوأَنَا

 خير َخْير  

نِزِلينَ   نزل اْلم 

@ @ 

 ءن فَِإن

 لم لَّمْ 

 ءتي تَأْت ونِي

 ب بِهِ 

 ال فاَلَ 

 كيل َكْيلَ 

 لك لَك مْ 

 عند ِعنِدي

 ال َوالَ 

 ب تَْقَرب ونِ قر

@ @ 
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 قول قَال وا

 رود َسن َراِود  

 عن َعْنه  

 ءبو أَبَاه  

 ءن َوإِنَّا

 فعل لَفَاِعل ونَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 فتي ِلِفتْيَانِهِ 

 جعل اْجعَل وا

 بضع بَِضاَعتَه مْ 

 في فِي

 رحل ِرَحاِلِهمْ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

 عرف يَْعِرف ونََها

 ءذ إِذَا

 قلب انقَلَب وا

 ءلى إِلَى

 هل أَْهِلِهمْ ء

مْ   لعل لَعَلَّه 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 رجع َرَجع وا

 ءلى إِلَى

 ءبو أَبِيِهمْ 

 قول قَال وا

 ءبو يَاأَبَانَا

نِعَ   منع م 

 مـن ِمنَّا

 كيل اْلَكْيل  

 رسل فَأَْرِسلْ 

 مع َمعَنَا

 ءخو أََخانَا

 كيل نَْكتَلْ 

 ءن َوإِنَّا

 له لَه  

 حفظ لََحافِظ ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 هل َهلْ 

 ءمن َءاَمن ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 ءن إِالَّ 

 كما َكَما

 ءمن أَِمنت ك مْ 

 على َعلَى

 ءخو أَِخيهِ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ءله فَاللَّه  

 خير َخْير  

 حفظ َحافًِظا

 هو َوه وَ 

 رحم أَْرَحم  

اِحِمينَ   رحم الرَّ

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

وا  فتح فَتَح 

 متع َمتَاَعه مْ 

 د واوجد َوجَ 

 بضع بَِضاَعتَه مْ 

دَّتْ   ردد ر 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 قول قَال وا

 ءبو يَاأَبَانَا

 ما َما

 بغي نَْبِغي

 هذا َهِذهِ 

 بضع بَِضاَعت نَا

دَّتْ   ردد ر 

 ءلى إِلَْينَا

 مير َونَِمير  

 ءهل أَْهلَنَا

 حفظ َونَْحفَظ  

 ءخو أََخانَا

 زيد َونَْزَداد  

 كيل َكْيلَ 

 بعر بَِعير  

 ذلك ذَِلكَ 

 كيل َكْيل  

 يسر يَِسير  

@ @ 

 قول قَالَ 

 لن لَنْ 

 رسل أ ْرِسلَه  

 مع َمعَك مْ 

 حتى َحتَّى

 ءتي ت ْؤت ونِ 

 وثق َمْوثِقًا

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ءتي لَتَأْت نَّنِي

 ب بِهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 حوط ي َحاطَ 

 ب بِك مْ 

ا  لم فَلَمَّ

 ءتي َءاتَْوه  

 وثق َمْوثِقَه م

 قول قَالَ 

 لَّه  ءله ال

 على َعلَى

 ما َما

 قول نَق ول  

 وكل َوِكيل  

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 بنو يَابَنِيَّ 

 ال الَ 

ل وا  دخل تَْدخ 

 مـن ِمن

 بوب بَاب  

 وحد َواِحد  

ل وا  دخل َواْدخ 

 مـن ِمنْ 

 بوب أَْبَواب  

قَة   تَفَر ِ  فرق مُّ

 ما َوَما

 غني أ ْغنِي

 عن َعنك م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 ء  شيء َشيْ 

 ءن إِنِ 

ْكم    حكم اْلح 

 ءن إِالَّ 

 ءله ِللَّهِ 

 على َعلَْيهِ 

 وكل تََوكَّْلت  

 على َوَعلَْيهِ 

 وكل فَْليَتََوكَّلِ 

ل ونَ  تََوك ِ  وكل اْلم 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 دخل َدَخل وا

 مـن ِمنْ 

 حيث َحْيث  

 ءمر أَْمَره مْ 

 ءبو أَب وه م

ا  ما مَّ

 كون َكانَ 

 غني ي ْغنِي

 عن َعْنه م

نَ مـن   م ِ

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 ءن إِالَّ 

 حوج َحاَجةً 

 في فِي

 نفس نَْفِس 

 يعقوب يَْعق وبَ 

 قضي قََضاَها

 ءن َوإِنَّه  

 ذو لَذ و

 علم ِعْلم  

 لم ل َِما

 علم َعلَّْمنَاه  

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 ادخل َدَخل و

 على َعلَى

 يوسف ي وس فَ 

 ءوي َءاَوى
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 ءلى إِلَْيهِ 

 ءخو أََخاه  

 قول قَالَ 

 ءن إِن ِي

 ءنا أَنَا

وكَ   ءخو أَخ 

 ال فاَلَ 

 بءس تَْبتَئِسْ 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جهز َجهََّزه م

 جهز بَِجَهاِزِهمْ 

 جعل َجعَلَ 

قَايَةَ   سقي الس ِ

 في فِي

 لِ رحل َرحْ 

 ءخو أَِخيهِ 

 ثم ث مَّ 

 ءذن أَذَّنَ 

ن   َؤذ ِ  ءذن م 

 ءيي أَيَّت َها

 عير اْلِعير  

 ءن إِنَّك مْ 

 سرق لََساِرق ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 قبل َوأَْقبَل وا

 على َعلَْيِهم

اذَا  ماذا مَّ

 فقد تَْفِقد ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 فقد نَْفِقد  

َواعَ   صوع ص 

 ملك اْلَمِلكِ 

 من َوِلَمن

 اءَ جيء جَ 

 ب بِهِ 

 حمل ِحْمل  

 بعر بَِعير  

 ءنا َوأَنَا

 ب بِهِ 

 زعم َزِعيم  

@ @ 

 قول قَال وا

 ءله تَاللَّهِ 

 قد لَقَدْ 

 علم َعِلْمت م

ا  ما مَّ

 جيء ِجئْنَا

 فسد ِلن ْفِسدَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َوَما

 كون ك نَّا

 سرق َساِرقِينَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ما فََما

ه    جزي َجَزاؤ 

 ءن إِن

 ون ك نت مْ ك

 كذب َكاِذبِينَ 

@ @ 

 قول قَال وا

ه    جزي َجَزاؤ 

 من َمن

ِجدَ   وجد و 

 في فِي

 رحل َرْحِلهِ 

 هو فَه وَ 

ه    جزي َجَزاؤ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 بدء فَبََدأَ 

 وعي بِأَْوِعيَتِِهمْ 

 قبل قَْبلَ 

 وعي ِوَعاءِ 

 ءخو أَِخيهِ 

 ثم ث مَّ 

 َجَهاخرج اْستَْخرَ 

 مـن ِمن

 وعي ِوَعاءِ 

 ءخو أَِخيهِ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 كيد ِكْدنَا

 يوسف ِلي وس فَ 

 ما َما

 كون َكانَ 

ذَ   ءخذ ِليَأْخ 

 ءخو أََخاه  

 في فِي

 دين ِدينِ 

 ملك اْلَمِلكِ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 شيء يََشاءَ 

 ءله اللَّه  

 رفع نَْرفَع  

 درج َدَرَجات  

 من مَّن

 شيء نََّشاء  

 فوق َوفَْوقَ 

 ل ك ل ِ ك

 ذو ِذي

 علم ِعْلم  

 علم َعِليم  

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن إِن

 سرق يَْسِرقْ 

 قد فَقَدْ 

 سرق َسَرقَ 

 ءخو أَخ  

 له لَّه  

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

َها  سرر فَأََسرَّ

 يوسف ي وس ف  

 في فِي

 نفس نَْفِسهِ 

 لم َولَمْ 

 بدي ي ْبِدَها

مْ   له لَه 

 قول قَالَ 

 ءنت أَنت مْ 

 شرر َشر  

كَ   انًامكن مَّ

 ءله َواللَّه  

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 وصف تَِصف ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءيي يَاأَيَُّها

 عزز اْلعَِزيز  

 ءن إِنَّ 

 له لَه  

 ءبو أَبًا

 شيخ َشْيًخا

 كبر َكبِيًرا

ذْ   ءخذ فَخ 

 وحد أََحَدنَا

 مكن َمَكانَه  

 ءن إِنَّا

 رءي نََراكَ 

 مـن ِمنَ 

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 عوذ َمعَاذَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن أَن

ذَ   ءخذ نَّأْخ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 وجد َوَجْدنَا

 متع َمتَاَعنَا

 عند ِعنَده  

 ءن إِنَّا

 ءذ إِذًا

ونَ   ظلم لََّظاِلم 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 يءس اْستَْيئَس وا

 مـن ِمْنه  

وا  خلص َخلَص 
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 نجو نَِجيًّا

 قول قَالَ 

ه مْ   كبر َكبِير 

 لم أَلَمْ 

واعلم تَعْ   لَم 

 ءن أَنَّ 

 ءبو أَبَاك مْ 

 قد قَدْ 

 ءخذ أََخذَ 

 على َعلَْيك م

ْوثِقًا  وثق مَّ

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 مـن َوِمن

 قبل قَْبل  

 ما َما

ْطت مْ   فرط فَرَّ

 في فِي

 يوسف ي وس فَ 

 لن فَلَنْ 

 برح أَْبَرحَ 

 ءرض األَْرضَ 

 حتى َحتَّى

 ءذن يَأْذَنَ 

 لي ِلي

 ءبو أَبِي

 ءو أَوْ 

 ْحك مَ حكم يَ 

 ءله اللَّه  

 لي ِلي

 هو َوه وَ 

 خير َخْير  

 حكم اْلَحاِكِمينَ 

@ @ 

 رجع اْرِجع وا

 ءلى إِلَى

 ءبو أَبِيك مْ 

 قول فَق ول وا

 ءبو يَاأَبَانَا

 ءن إِنَّ 

 بنو اْبنَكَ 

 سرق َسَرقَ 

 ما َوَما

 شهد َشِهْدنَا

 ءن إِالَّ 

 ما بَِما

 علم َعِلْمنَا

 ما َوَما

 كون ك نَّا

 بِ غيب ِلْلغَيْ 

 حفظ َحافِِظينَ 

@ @ 

 سءل َوْسئَلِ 

 قري اْلقَْريَةَ 

 ءلل الَّتِي

 كون ك نَّا

 في فِيَها

 عير َواْلِعيرَ 

 ءلل الَّتِي

 قبل أَْقبَْلنَا

 في فِيَها

 ءن َوإِنَّا

 صدق لََصاِدق ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 بل بَلْ 

لَتْ   سول َسوَّ

 لك لَك مْ 

 نفس أَنف س ك مْ 

 ءمر أَْمًرا

 صبر فََصْبر  

 ل َجِميل  جم

 عسى َعَسى

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَنِي

 ب بِِهمْ 

 جمع َجِميعًا

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 علم اْلَعِليم  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 ولي َوتََولَّى

مْ   عن َعْنه 

 قول َوقَالَ 

 ءسف يَاأََسفَى

 على َعلَى

 يوسف ي وس فَ 

 بيض َواْبيَضَّتْ 

 عين َعْينَاه  

 مـن ِمنَ 

 ْزنِ حزن اْلح  

 هو فَه وَ 

 كظم َكِظيم  

@ @ 

 قول قَال وا

 ءله تَاللَّهِ 

ا  فتء تَْفتَؤ 

 ذكر تَْذك ر  

 يوسف ي وس فَ 

 حتى َحتَّى

 كون تَك ونَ 

 حرض َحَرًضا

 ءو أَوْ 

 كون تَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

 هلك اْلَهاِلِكينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنََّما

 شكو أَْشك وا

 بثث بَث ِي

ْزنِي  حزن َوح 

 ءلى إِلَى

 اللَّهِ  ءله

 علم َوأَْعلَم  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 بنو يَابَنِيَّ 

 ذهب اْذَهب وا

 حسس فَتََحسَّس وا

 مـن ِمن

 يوسف ي وس فَ 

 ءخو َوأَِخيهِ 

 ال َوالَ 

 يءس تَاْيئَس وا

 مـن ِمن

ْوحِ   روح رَّ

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 يءس يَاْيئَس  

 نمـن مِ 

ْوحِ   روح رَّ

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِالَّ 

 قوم اْلقَْوم  

ونَ   كفر اْلَكافِر 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 دخل َدَخل وا

 على َعلَْيهِ 

 قول قَال وا

 ءيي يَاأَيَُّها

 عزز اْلعَِزيز  

 مسس َمسَّنَا

 ءهل َوأَْهلَنَا

رُّ   ضرر الضُّ

 جيء َوِجئْنَا

 بضع بِبَِضاَعة  

ْزَجاة    زجو مُّ

 وفي فَأَْوفِ 

 لَنَا لنا

 كيل اْلَكْيلَ 

 صدق َوتََصدَّقْ 

 على َعلَْينَا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 جزي يَْجِزي

قِينَ  تََصد ِ  صدق اْلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 هل َهلْ 

 علم َعِلْمت م

ا  ما مَّ

 فعل فَعَْلت م

 يوسف بِي وس فَ 
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 ءخو َوأَِخيهِ 

 ءذ إِذْ 

 ءنت أَنت مْ 

 جهل َجاِهل ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن أَِءنَّكَ 

 ءنت ألَنتَ 

 يوسف ي وس ف  

 قول قَالَ 

 ءنا أَنَا

 يوسف ي وس ف  

 هذا َوَهذَا

 ءخو أَِخي

 قد قَدْ 

 منن َمنَّ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْينَا

 ءن إِنَّه  

 من َمن

َّقِ   وقي يَت

 صبر َويَْصبِرْ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 ضيع ي ِضيع  

 ءجر أَْجرَ 

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءله تَاللَّهِ 

 قد لَقَدْ 

 ءثر َءاثََركَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْينَا

 ءن َوإِن

 كون ك نَّا

 خطء لََخاِطئِينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ال الَ 

 ثرب تَثِْريبَ 

 على َعلَْيك م  

 يوم اْليَْومَ 

 غفر يَْغِفر  

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 هو َوه وَ 

 رحم أَْرَحم  

اِحِمينَ   رحم الرَّ

@ @ 

 واذهب اْذَهب  

 قمص بِقَِميِصي

 هذا َهذَا

 لقي فَأَْلق وه  

 على َعلَى

 وجه َوْجهِ 

 ءبو أَبِي

 ءتي يَأْتِ 

 بصر بَِصيًرا

 ءتي َوأْت ونِي

 ءهل بِأَْهِلك مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 فصل فََصلَتِ 

 عير اْلِعير  

 قول قَالَ 

 ءبو أَب وه مْ 

 ءن إِن ِي

 وجد ألَِجد  

 روح ِريحَ 

 فَ يوسف ي وس  

 لو لَْوالَ 

 ءن أَن

 فند ت فَن ِد ونِ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءله تَاللَّهِ 

 ءن إِنَّكَ 

 في لَِفي

 ضلل َضالَِلكَ 

 قدم اْلقَِديمِ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 ءن أَن

 جيء َجاءَ 

 بشر اْلبَِشير  

 لقي أَْلقَاه  

 على َعلَى

 وجه َوْجِههِ 

 ردد فَاْرتَدَّ 

 بصر بَِصيًرا

 قول قَالَ 

 لم أَلَمْ 

 ق لقول أَ 

 لك لَّك مْ 

 ءن إِن ِي

 علم أَْعلَم  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءبو يَاأَبَانَا

 غفر اْستَْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 ذنب ذ ن وبَنَا

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 خطء َخاِطئِينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 سوف َسْوفَ 

 غفر أَْستَْغِفر  

 لك لَك مْ 

 ب ِيربب رَ 

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 غفر اْلغَف ور  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 دخل َدَخل وا

 على َعلَى

 يوسف ي وس فَ 

 ءوي َءاَوى

 ءلى إِلَْيهِ 

 ءبو أَبََوْيهِ 

 قول َوقَالَ 

ل وا  دخل اْدخ 

 مصر ِمْصرَ 

 ءن إِن

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ءمن َءاِمنِينَ 

@ @ 

 رفع َوَرفَعَ 

 ءبو أَبََوْيهِ 

 على َعلَى

 عرش اْلعَْرِش 

وا  خرر َوَخرُّ

 له لَه  

ًدا  سجد س جَّ

 قول َوقَالَ 

 ءبو يَاأَبَتِ 

 هذا َهذَا

 ءول تَأِْويل  

ْءيَايَ   رءي ر 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 قد قَدْ 

 جعل َجعَلََها

 ربب َرب ِي

 حقق َحقًّا

 قد َوقَدْ 

 حسن أَْحَسنَ 

 ب بِي

 ءذ إِذْ 

 خرج أَْخَرَجنِي

 مـن ِمنَ 

ْجنِ سجن ال  س ِ

 جيء َوَجاءَ 

 ب بِك م

نَ   مـن م ِ

 بدي اْلبَْدوِ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ءن أَن

 نزغ نََّزغَ 
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 شطن الشَّْيَطان  

 بين بَْينِي

 بين َوبَْينَ 

 ءخو إِْخَوتِي

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 لطف لَِطيف  

 لم ل َِما

 شيء يََشاء  

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 علم اْلَعِليم  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 َرب ِ  ربب

 قد قَدْ 

 ءتي َءاتَْيتَنِي

 مـن ِمنَ 

ْلكِ   ملك اْلم 

 علم َوَعلَّْمتَنِي

 مـن ِمن

 ءول تَأِْويلِ 

 حدث األََحاِديثِ 

 فطر فَاِطرَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءنت أَنتَ 

 ِ  ولي َوِلي 

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 وفي تََوفَّنِي

ْسِلًما  سلم م 

 ْلِحْقنِيلحق َوأَ 

اِلِحينَ   صلح بِالصَّ

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 مـن ِمنْ 

 نبء أَنبَاءِ 

 غيب اْلغَْيبِ 

 وحي ن وِحيهِ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 ما َوَما

 كون ك نتَ 

 لدي لََدْيِهمْ 

 ءذ إِذْ 

 جمع أَْجَمع وا

 ءمر أَْمَره مْ 

 هم َوه مْ 

ونَ   مكر يَْمك ر 

@ @ 

 ما َوَما

 كثر أَْكثَر  

 نوس النَّاِس 

 لو َولَوْ 

 ص َحَرْصتَ حر

ْؤِمنِينَ   ءمن بِم 

@ @ 

 ما َوَما

 سءل تَْسئَل ه مْ 

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنْ 

 ءجر أَْجر  

 ءن إِنْ 

 هو ه وَ 

 ءن إِالَّ 

 ذكر ِذْكر  

 علم ل ِْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءيي َوَكأَي ِن

نْ   مـن م ِ

 ءيه َءايَة  

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

ونَ  رُّ  مرر يَم 

 اعلى َعلَْيهَ 

 هم َوه مْ 

 عن َعْنَها

ْعِرض ونَ   عرض م 

@ @ 

 ما َوَما

 ءمن ي ْؤِمن  

ه م  كثر أَْكثَر 

 ءله بِاللَّهِ 

 ءن إِالَّ 

 هم َوه م

ْشِرك ونَ   شرك مُّ

@ @ 

 ءمن أَفَأَِمن وا

 ءن أَن

 ءتي تَأْتِيَه مْ 

 غشو َغاِشيَة  

نْ   مـن م ِ

 عذب َعذَابِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءو أَوْ 

 ءتي تَأْتِيَه م  

 سَّاَعة  سوع ال

 بغت بَْغتَةً 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 قول ق لْ 

 هذا َهِذهِ 

 سبل َسبِيِلي

 دعو أَْدع وا

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَى

 بصر بَِصيَرة  

 ءنا أَنَا

 من َوَمنِ 

 تبع اتَّبَعَنِي

 سبح َوس ْبَحانَ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 ءنا أَنَا

 مـن ِمنَ 

ْشرِ   ِكينَ شرك اْلم 

@ @ 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

 ءن إِالَّ 

 رجل ِرَجاالً 

 وحي نُّوِحي

 ءلى إِلَْيِهم

نْ   مـن م ِ

 ءهل أَْهلِ 

 قري اْلق َرى

 لم أَفَلَمْ 

وا  سير يَِسير 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

وا  نظر فَيَنظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

 ءلل الَِّذينَ 

 نمـن مِ 

 قبل قَْبِلِهمْ 

 دور َولََدار  

 ءخر األَِخَرةِ 

 خير َخْير  

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 وقي اتَّقَْوا

 ال أَفاَلَ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 يءس اْستَْيئَسَ 

س ل    رسل الرُّ

 ظنن َوَظنُّوا

مْ   ءن أَنَّه 

 قد قَدْ 

 كذب ك ِذب وا

 جيء َجاَءه مْ 

نَا  نصر نَْصر 

يَ   نجو فَن ج ِ

 من َمن

 شيء نََّشاء  

 ال َوالَ 

 ردد ي َردُّ 

 بءس بَأْس نَا

 عن َعنِ 

 قوم اْلقَْومِ 

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

@ @ 
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 قد لَقَدْ 

 كون َكانَ 

 في فِي

 قصص قََصِصِهمْ 

 عبر ِعْبَرة  

 ولي أل وِلي

 لبب األَْلبَابِ 

 ما َما

 كون َكانَ 

 حدث َحِديثًا

 فري ي ْفتََرى

 لكن َولَِكن

 صدق تَْصِديقَ 

 لل الَِّذيء

 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيهِ 

 فصل َوتَْفِصيلَ 

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 هدي َوه ًدى

 رحم َوَرْحَمةً 

 قوم ل ِقَْوم  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

# # 

@ @ 

 المر المر

 تلك تِْلكَ 

 ءيه َءايَات  

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءلل َوالَِّذي

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 حقق اْلَحقُّ 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 رفع َرفَعَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 غير بِغَْيرِ 

 عمد َعَمد  

 رءي تََرْونََها

 ثم ث مَّ 

 سوي اْستََوى

 على َعلَى

 عرش اْلعَْرِش 

رَ   سخر َوَسخَّ

 شمس الشَّْمسَ 

 قمر َواْلقََمرَ 

 ل  كل ك  

 جري يَْجِري

 ءجل ألََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 دبر ي َدب ِر  

 ءمر األَْمرَ 

ل    فصل ي فَص ِ

 ءيه األَيَاتِ 

 لعل لَعَلَّك م

 لقي بِِلقَاءِ 

 ربب َرب ِك مْ 

 يقن ت وقِن ونَ 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 مدد َمدَّ 

 ءرض األَْرضَ 

 جعل َوَجعَلَ 

 في فِيَها

 رسو َرَواِسيَ 

 انهر َوأَْنَهارً 

 مـن َوِمن

 كل ك ل ِ 

 ثمر الثََّمَراتِ 

 جعل َجعَلَ 

 في فِيَها

 زوج َزْوَجْينِ 

 ثني اثْنَْينِ 

 غشو ي ْغِشي

 ليل الَّْيلَ 

 نهر النََّهارَ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

ونَ   فكر يَتَفَكَّر 

@ @ 

 في َوفِي

 ءرض األَْرِض 

 قطع قَِطع  

تََجاِوَرا  ت  جور مُّ

 جنن َوَجنَّات  

نْ   مـن م ِ

 عنب أَْعنَاب  

 زرع َوَزْرع  

 نخل َونَِخيل  

 صنو ِصْنَوان  

 غير َوَغْير  

 صنو ِصْنَوان  

 سقي ي ْسقَى

 موه بَِماء  

 وحد َواِحد  

ل    فضل َون فَض ِ

 بعض بَْعَضَها

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 في فِي

 ءكل األ ك لِ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِن

 عجب تَْعَجبْ 

 عجب فَعََجب  

 قول قَْول ه مْ 

 ءذ أَِءذَا

 كون ك نَّا

 ترب ت َرابًا

 ءن أَِءنَّا

 في لَِفي

 خلق َخْلق  

 جدد َجِديد  

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ربب بَِرب ِِهمْ 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 غلل األَْغالَل  

 فِيفي 

 عنق أَْعنَاقِِهمْ 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 عجل َويَْستَْعِجل ونَكَ 

 سوء بِالسَّي ِئَةِ 

 قبل قَْبلَ 

 حسن اْلَحَسنَةِ 

 قد َوقَدْ 

 خلو َخلَتْ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهم  

 مثل اْلَمث الَت  

 ءن َوإِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 ذو لَذ و

 غفر َمْغِفَرة  

 ءنس ل ِلنَّاِس 

 على َعلَى

 ظلم ظ ْلِمِهمْ 

 ءن َوإِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 شدد لََشِديد  

 عقب اْلِعقَابِ 

@ @ 

 قول َويَق ول  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 لو لَْوالَ 
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 نزل أ نِزلَ 

 على َعلَْيهِ 

 ءيه َءايَة  

ن  مـن م ِ

ب ِهِ   ربب رَّ

 ءن إِنََّما

 ءنت أَنتَ 

نِذر   نذر  م 

 كل َوِلك ل ِ 

 قوم قَْوم  

 هدي َهاد  

@ @ 

 ءله اللَّه  

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 حمل تَْحِمل  

 كل ك لُّ 

 ءنث أ نثَى

 ما َوَما

 غيض تَِغيض  

 رحم األَْرَحام  

 ما َوَما

 زيد تَْزَداد  

 كل َوك لُّ 

 شيء َشْيء  

 عند ِعنَده  

 قدر بِِمْقَدار  

@ @ 

 علم َعاِلم  

 غيب اْلغَْيبِ 

 َوالشََّهاَدةِ شهد 

 كبر اْلَكبِير  

تَعَالِ   علو اْلم 

@ @ 

 سوي َسَواء  

نك م  مـن م ِ

نْ   من مَّ

 سرر أََسرَّ 

 قول اْلقَْولَ 

 من َوَمن

 جهر َجَهرَ 

 ب بِهِ 

 من َوَمنْ 

 هو ه وَ 

ْستَْخف    خفي م 

 ليل بِالَّْيلِ 

 سرب َوَساِرب  

 نهر بِالنََّهارِ 

@ @ 

 له لَه  

عَق ِبَات    عقب م 

ن  مـن م ِ

 ن بَْينِ بي

 يدي يََدْيهِ 

 مـن َوِمنْ 

 خلف َخْلِفهِ 

 حفظ يَْحفَظ ونَه  

 مـن ِمنْ 

 ءمر أَْمرِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 غير ي غَي ِر  

 ما َما

 قوم بِقَْوم  

 حتى َحتَّى

وا  غير ي غَي ِر 

 ما َما

 نفس بِأَنف ِسِهمْ 

 ءذ َوإِذَا

 رود أََرادَ 

 ءله اللَّه  

 قوم بِقَْوم  

 سوء س وًءا

 ال فاَلَ 

 ردد َمَردَّ 

 له لَه  

 ما َوَما

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِهِ 

 مـن ِمن

 ولي َوال  

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 رءي ي ِريك م  

 برق اْلبَْرقَ 

 خوف َخْوفًا

 طمع َوَطَمعًا

 نشء َوي نِشئ  

 سحب السََّحابَ 

 ثقل الث ِقَالَ 

@ @ 

 سبح َوي َسب ِح  

ْعد    رعد الرَّ

 مد بَِحْمِدهِ ح

 ملك َواْلَمالَئَِكة  

 مـن ِمنْ 

 خوف ِخيفَتِهِ 

 رسل َوي ْرِسل  

َواِعقَ   صعق الصَّ

 صوب فَي ِصيب  

 ب بَِها

 من َمن

 شيء يََشاء  

 هم َوه مْ 

 جدل ي َجاِدل ونَ 

 في فِي

 ءله اللَّهِ 

 هو َوه وَ 

 شدد َشِديد  

 محل اْلِمَحالِ 

@ @ 

 له لَه  

 دعو َدْعَوة  

 حقق اْلَحق ِ 

 َوالَِّذينَ ءلل 

 دعو يَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ال الَ 

 جوب يَْستَِجيب ونَ 

 له لَه م

 شيء بَِشْيء  

 ءن إِالَّ 

 بسط َكبَاِسطِ 

 كفف َكفَّْيهِ 

 ءلى إِلَى

 موه اْلَماءِ 

 بلغ ِليَْبل غَ 

 فوه فَاه  

 ما َوَما

 هو ه وَ 

 بلغ بِبَاِلِغهِ 

 ما َوَما

 دعو د َعاء  

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 الَّ ءن إِ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

د    سجد يَْسج 

 من َمن

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 طوع َطْوًعا

 كره َوَكْرًها

 ظلل َوِظالَل ه م

 غدو بِاْلغ د و ِ 

 ءصل َواألََصالِ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 من َمن

بُّ   ربب رَّ

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 قول ق لِ 

 اللَّه  ءله 

 قول ق لْ 

 ءخذ أَفَاتََّخْذت م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِهِ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 ال الَ 

 ملك يَْمِلك ونَ 

 نفس ألَنف ِسِهمْ 

 نفع نَْفعًا

 ال َوالَ 
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ا  ضرر َضرًّ

 قول ق لْ 

 هل َهلْ 

 سوي يَْستَِوي

 عمي األَْعَمى

 بصر َواْلبَِصير  

 ءم أَمْ 

 هل َهلْ 

 سوي تَْستَِوي

 ظلم الظُّل َمات  

 ور َوالنُّور  ن

 ءم أَمْ 

 جعل َجعَل وا

 ءله ِللَّهِ 

 شرك ش َرَكاءَ 

 خلق َخلَق وا

 خلق َكَخْلِقهِ 

 شبه فَتََشابَهَ 

 خلق اْلَخْلق  

 على َعلَْيِهمْ 

 قول ق لِ 

 ءله اللَّه  

 خلق َخاِلق  

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 هو َوه وَ 

 وحد اْلَواِحد  

ار    قهر اْلقَهَّ

@ @ 

 نزل أَنَزلَ 

 مـن ِمنَ 

 السََّماءِ  سمو

 موه َماءً 

 سيل فََسالَتْ 

 ودي أَْوِديَة  

 قدر بِقََدِرَها

 حمل فَاْحتََملَ 

 سيل السَّْيل  

 زبد َزبًَدا

ابِيًا  ربو رَّ

ا  ما َوِممَّ

 وقد ي وقِد ونَ 

 على َعلَْيهِ 

 في فِي

 نور النَّارِ 

 بغي اْبتِغَاءَ 

 حلي ِحْليَة  

 ءو أَوْ 

 متع َمتَاع  

 زبد َزبَد  

ثْل ه    مثل م ِ

 ذلك َكذَِلكَ 

 ضرب يَْضِرب  

 ءله اللَّه  

 حقق اْلَحقَّ 

 بطل َواْلبَاِطلَ 

ا  ءم فَأَمَّ

بَد    زبد الزَّ

 ذهب فَيَْذَهب  

فَاءً   جفو ج 

ا  ءم َوأَمَّ

 ما َما

 نفع يَنفَع  

 نوس النَّاسَ 

 مكث فَيَْمك ث  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ذلك َكذَِلكَ 

 ضرب يَْضِرب  

 ءله اللَّه  

 مثل األَْمثَالَ 

 @@ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 جوب اْستََجاب وا

 ربب ِلَرب ِِهم  

ْسنَى  حسن اْلح 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 لم لَمْ 

 جوب يَْستَِجيب وا

 له لَه  

 لو لَوْ 

 ءن أَنَّ 

 له لَه م

ا  ما مَّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 جمع َجِميعًا

 مثل َوِمثْلَه  

 مع َمعَه  

 فدي الَْفتََدْوا

 ب بِهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

مْ   له لَه 

 وء س وء  س

 حسب اْلِحَسابِ 

 ءوي َوَمأَْواه مْ 

 جهم َجَهنَّم  

 بءس َوبِئْسَ 

 مهد اْلِمَهاد  

@ @ 

 من أَفََمن

 علم يَْعلَم  

 ءن أَنََّما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 حقق اْلَحقُّ 

 من َكَمنْ 

 هو ه وَ 

 عمي أَْعَمى

 ءن إِنََّما

 ذكر يَتَذَكَّر  

 ءلي أ ول وا

 األَْلبَابِ  لبب

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 وفي ي وف ونَ 

 عهد بِعَْهدِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 نقض يَنق ض ونَ 

 وثق اْلِميثَاقَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 وصل يَِصل ونَ 

 ما َما

 ءمر أََمرَ 

 ءله اللَّه  

 ب بِهِ 

 ءن أَن

 وصل ي وَصلَ 

 خشي َويَْخَشْونَ 

 ربب َربَّه مْ 

 خوف َويََخاف ونَ 

 سوء س وءَ 

 حسب اْلِحَسابِ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  صبر َصبَر 

 بغي اْبتِغَاءَ 

 وجه َوْجهِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

وا  قوم َوأَقَام 

 صلو الصَّالَةَ 

 نفق َوأَنفَق وا

ا  ما ِممَّ

 رزق َرَزْقنَاه مْ 

ا  سرر ِسرًّ

 علن َوَعالَنِيَةً 

 درء َويَْدَرء ونَ 

 حسن بِاْلَحَسنَةِ 

 سوء السَّي ِئَةَ 

 كَ ءلي أ ولَئِ 

مْ   له لَه 

 عقب ع ْقبَى

 دور الدَّارِ 

@ @ 

 جنن َجنَّات  

 عدن َعْدن  

ل ونََها  دخل يَْدخ 

 من َوَمن

 صلح َصلَحَ 

 مـن ِمنْ 

 ءبو َءابَائِِهمْ 

 زوج َوأَْزَواِجِهمْ 

يَّاتِِهمْ   ذرر َوذ ر ِ

 ملك َواْلَمالَئَِكة  

ل ونَ   دخل يَْدخ 

 على َعلَْيِهم

ن  مـن م ِ

 كل ك ل ِ 
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 بوب بَاب  

@ @ 

 سلم َسالَم  

 على َعلَْيك م

 ما بَِما

 صبر َصبَْرت مْ 

 نعم فَنِْعمَ 

 عقب ع ْقبَى

 دور الدَّارِ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 نقض يَنق ض ونَ 

 عهد َعْهدَ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 وثق ِميثَاقِهِ 

 قطع َويَْقَطع ونَ 

 ما َما

 ءمر أََمرَ 

 ءله اللَّه  

 ب بِهِ 

 ءن أَن

 وصل ي وَصلَ 

 سد َوي ْفِسد ونَ ف

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءلي أ ولَئِكَ 

م    له لَه 

 لعن اللَّْعنَة  

مْ   له َولَه 

 سوء س وء  

 دور الدَّارِ 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 بسط يَْبس ط  

ْزقَ   رزق الر ِ

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 قدر َويَْقِدر  

وا  فرح َوفَِرح 

 حيي بِاْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ما َوَما

 يَاة  حيي اْلحَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 ءن إِالَّ 

 متع َمتَاع  

@ @ 

 قول َويَق ول  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 لو لَْوالَ 

 نزل أ نِزلَ 

 على َعلَْيهِ 

 ءيه َءايَة  

ن  مـن م ِ

ب ِهِ   ربب رَّ

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ضلل ي ِضلُّ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 هدي َويَْهِدي

 لى إِلَْيهِ ء

 من َمنْ 

 نوب أَنَابَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 طمءن َوتَْطَمئِنُّ 

 قلب ق ل وب ه م

 ذكر بِِذْكرِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال أاَلَ 

 ذكر بِِذْكرِ 

 ءله اللَّهِ 

 طمءن تَْطَمئِنُّ 

 قلب اْلق ل وب  

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ب ط وبَىطي

مْ   له لَه 

ْسن    حسن َوح 

 ءوب َمئَاب  

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 رسل أَْرَسْلنَاكَ 

 في فِي

ة    ءمم أ مَّ

 قد قَدْ 

 خلو َخلَتْ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلَها

 ءمم أ َمم  

 تلو ل ِتَتْل َوا

 على َعلَْيِهم  

 ءلل الَِّذي

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 هم َوه مْ 

ونَ   كفر يَْكف ر 

ْحَمنِ رحم بِا  لرَّ

 قول ق لْ 

 هو ه وَ 

 ربب َرب ِي

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 على َعلَْيهِ 

 وكل تََوكَّْلت  

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 توب َمتَابِ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 ءن أَنَّ 

 قرء ق ْرَءانًا

 سير س ي َِرتْ 

 ب بِهِ 

 جبل اْلِجبَال  

 ءو أَوْ 

عَتْ   قطع ق ط ِ

 ب بِهِ 

 ءرض األَْرض  

 ءو أَوْ 

 لم ك ل ِمَ ك

 ب بِهِ 

 موت اْلَمْوتَى

 بل بَل

 ءله ل ِلَّهِ 

 ءمر األَْمر  

 جمع َجِميعًا

 لم أَفَلَمْ 

 يءس يَاْيئَِس 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن أَن

 لو لَّوْ 

 شيء يََشاء  

 ءله اللَّه  

 هدي لََهَدى

 نوس النَّاسَ 

 جمع َجِميعًا

 ال َوالَ 

 زول يََزال  

 ءلل الَِّذينَ 

 واكفر َكفَر  

 صوب ت ِصيب ه م

 ما بَِما

 صنع َصنَع وا

 قرع قَاِرَعة  

 ءو أَوْ 

لُّ   حلل تَح 

 قرب قَِريبًا

ن  مـن م ِ

 دور َداِرِهمْ 

 حتى َحتَّى

 ءتي يَأْتِيَ 

 وعد َوْعد  

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 خلف ي ْخِلف  

 وعد اْلِميعَادَ 
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@ @ 

 قد َولَقَدِ 

 هزء اْست ْهِزئَ 

س    ل  رسل بِر 

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلكَ 

 ملي فَأَْملَْيت  

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ثم ث مَّ 

مْ   ءخذ أََخْذت ه 

 كيف فََكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب ِعقَابِ 

@ @ 

 من أَفََمنْ 

 هو ه وَ 

 قوم قَائِم  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 نفس نَْفس  

 ما بَِما

 كسب َكَسبَتْ 

 جعل َوَجعَل وا

 ءله ِللَّهِ 

 اءَ شرك ش َركَ 

 قول ق لْ 

وه مْ   سمى َسمُّ

 ءم أَمْ 

 نبء ت نَب ِئ ونَه  

 ما بَِما

 ال الَ 

 علم يَْعلَم  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءم أَم

 ظهر بَِظاِهر  

نَ   مـن م ِ

 قول اْلقَْولِ 

 بل بَلْ 

ي ِنَ   زين ز 

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

ه مْ   مكر َمْكر 

دُّوا  صدد َوص 

 عن َعنِ 

 سبل السَّبِيلِ 

 نمن َومَ 

 ضلل ي ْضِللِ 

 ءله اللَّه  

 ما فََما

 له لَه  

 مـن ِمنْ 

 هدي َهاد  

@ @ 

مْ   له لَّه 

 عذب َعذَاب  

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 عذب َولَعَذَاب  

 ءخر األَِخَرةِ 

 شقق أََشقُّ 

 ما َوَما

 له لَه م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 وقي َواق  

@ @ 

ثَل    مثل مَّ

 ةِ جنن اْلَجنَّ 

 ءلل الَّتِي

ِعدَ   وعد و 

تَّق ونَ   وقي اْلم 

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 ءكل أ ك ل َها

 دوم َدائِم  

 ظلل َوِظلَُّها

 تلك تِْلكَ 

 عقب ع ْقبَى

 ءلل الَِّذينَ 

 وقي اتَّقَوا

ع ْقبَى  عقب وَّ

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 نور النَّار  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 اتَْينَاه م  ءتي ءَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

ونَ   فرح يَْفَرح 

 ما بَِما

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن َوِمنَ 

 حزب األَْحَزابِ 

 من َمن

 نكر ي نِكر  

 بعض بَْعَضه  

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

 ءمر أ ِمْرت  

 ءن أَنْ 

 عبد أَْعب دَ 

 ءله اللَّهَ 

 ال َوالَ 

 شرك أ ْشِركَ 

 ب بِهِ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 وادعو أَْدع  

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 ءوب َمئَابِ 

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 نزل أَنَزْلنَاه  

ْكًما  حكم ح 

 عرب َعَربِيًّا

 ءن َولَئِنِ 

 تبع اتَّبَْعتَ 

 هوي أَْهَواَءه م

 بعد بَْعدَ 

 ما َما

 جيء َجاَءكَ 

 مـن ِمنَ 

 علم اْلِعْلمِ 

 ما َما

 لك لَكَ 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 ولي َوِلي   

 ال َوالَ 

 وقي َواق  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

س الً   رسل ر 

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلكَ 

 جعل َوَجعَْلنَا

مْ   له لَه 

 زوج أَْزَواًجا

يَّةً   ذرر َوذ ر ِ

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 رسل ِلَرس ول  

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَ 

 ءيه بِأَيَة  

 ءن إِالَّ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 كل ِلك ل ِ 

 ءجل أََجل  

 كتب ِكتَاب  

@ @ 

وا  محو يَْمح 

 ءله اللَّه  

 ما َما

 شيء يََشاء  

 ثبت َوي ثْبِت  

 عند َوِعنَده  

 ءمم أ مُّ 

 كتب اْلِكتَابِ 

@ @ 

 ءن َوإِن

ا  ما مَّ

 رءي ن ِريَنَّكَ 

 بعض بَْعضَ 



203 

 

 ءلل الَِّذي

 وعد نَِعد ه مْ 

 ءو أَوْ 

 وفي نَتََوفَّيَنَّكَ 

 ءن فَِإنََّما

 على َعلَْيكَ 

 غ  بلغ اْلباَلَ 

 على َوَعلَْينَا

 حسب اْلِحَساب  

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءن أَنَّا

 ءتي نَأْتِي

 ءرض األَْرضَ 

َها  نقص نَنق ص 

 مـن ِمنْ 

 طرف أَْطَرافَِها

 ءله َواللَّه  

 حكم يَْحك م  

 ال الَ 

عَق ِبَ   عقب م 

ْكِمهِ   حكم ِلح 

 هو َوه وَ 

 سرع َسِريع  

 حسب اْلِحَسابِ 

@ @ 

 قد َوقَدْ 

 مكر َمَكرَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 ءله فَِللَّهِ 

 مكر اْلَمْكر  

 جمع َجِميعًا

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 كسب تَْكِسب  

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

 علم َوَسيَْعلَم  

 كفر اْلك فَّار  

 من ِلَمنْ 

 عقب ع ْقبَى

 دور الدَّارِ 

@ @ 

 قول َويَق ول  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ليس لَْستَ 

ْرَسالً   رسل م 

 قول ق لْ 

 كفي َكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 شهد َشِهيًدا

 بين بَْينِي

 بين َوبَْينَك مْ 

 من َوَمنْ 

 عند ِعنَده  

 علم ِعْلم  

 كتب اْلِكتَابِ 

# # 

@ @ 

 الر الر

 كتب ِكتَاب  

 نزل أَنَزْلنَاه  

 ءلى إِلَْيكَ 

 خرج ِلت ْخِرجَ 

 نوس النَّاسَ 

 مـن ِمنَ 

 اتِ ظلم الظُّل مَ 

 ءلى إِلَى

 نور النُّورِ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراطِ 

 عزز اْلعَِزيزِ 

 حمد اْلَحِميدِ 

@ @ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

 له لَه  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ويل َوَوْيل  

 كفر ل ِْلَكافِِرينَ 

 مـن ِمنْ 

 عذب َعذَاب  

 شدد َشِديد  

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 حبب يَْستَِحبُّونَ 

 حيي اْلَحيَاةَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 على َعلَى

 ءخر األَِخَرةِ 

دُّونَ   صدد َويَص 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 بغي َويَْبغ ونََها

 عوج ِعَوًجا

 ءلي أ ولَئِكَ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

 بعد بَِعيد  

@ @ 

 ما َوَما

 ارسل أَْرَسْلنَ 

 مـن ِمن

س ول    رسل رَّ

 ءن إِالَّ 

 لسن بِِلَسانِ 

 قوم قَْوِمهِ 

 بين ِلي بَي ِنَ 

مْ   له لَه 

 ضلل فَي ِضلُّ 

 ءله اللَّه  

 من َمن

 شيء يََشاء  

 هدي َويَْهِدي

 من َمن

 شيء يََشاء  

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

وَسى  موسى م 

 َ  يَاتِنَاءيه بِأ

 ءن أَنْ 

 خرج أَْخِرجْ 

 قوم قَْوَمكَ 

 مـن ِمنَ 

 ظلم الظُّل َماتِ 

 ءلى إِلَى

 نور النُّورِ 

ْره م  ذكر َوذَك ِ

 يوم بِأَيَّامِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 كل ل ِك ل ِ 

 صبر َصبَّار  

 شكر َشك ور  

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 

وَسى  موسى م 

 قَْوِمهِ قوم لِ 

وا  ذكر اْذك ر 

 نعم نِْعَمةَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 ءذ إِذْ 

 نجو أَنَجاك م

نْ   مـن م ِ

 ءلي َءالِ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

ونَك مْ   سوم يَس وم 

 سوء س وءَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

ونَ   ذبح َوي ذَب ِح 
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 بنو أَْبنَاَءك مْ 

 حيي َويَْستَْحي ونَ 

 نسو نَِساَءك مْ 

 في َوفِي

 ك مذلك ذَلِ 

 بلو باَلَء  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 ءذن تَأَذَّنَ 

 ربب َربُّك مْ 

 ءن لَئِن

 شكر َشَكْرت مْ 

 زيد ألَِزيَدنَّك مْ 

 ءن َولَئِن

 كفر َكفَْرت مْ 

 ءن إِنَّ 

 عذب َعذَابِي

 شدد لََشِديد  

@ @ 

 قول َوقَالَ 

وَسى  موسى م 

 ءن إِن

وا  كفر تَْكف ر 

 نت مْ ءنت أَ 

 من َوَمن

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 جمع َجِميعًا

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غني لَغَنِي  

 حمد َحِميد  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 ءتي يَأْتِك مْ 

 نبء نَبَأ  

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك مْ 

 قوم قَْومِ 

 نوح ن وح  

 عاد َوَعاد  

ودَ   ثمود َوثَم 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 مـن ِمن

 ِهمْ بعد بَْعدِ 

 ال الَ 

مْ  ه   علم يَْعلَم 

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّه  

 جيء َجاَءتْه مْ 

س ل ه م  رسل ر 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 ردد فََردُّوا

 يدي أَْيِديَه مْ 

 في فِي

 فوه أَْفَواِهِهمْ 

 قول َوقَال وا

 ءن إِنَّا

 كفر َكفَْرنَا

 ما بَِما

 رسل أ ْرِسْلت م

 ب بِهِ 

 ءن َوإِنَّا

 في لَِفي

 شكك َشك   

ا مَّ  ما م ِ

 دعو تَْدع ونَنَا

 ءلى إِلَْيهِ 

ِريب    ريب م 

@ @ 

 قول قَالَتْ 

س ل ه مْ   رسل ر 

 في أَفِي

 ءله اللَّهِ 

 شكك َشك  

 فطر فَاِطرِ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 دعو يَْدع وك مْ 

 غفر ِليَْغِفرَ 

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 ذنب ذ ن وبِك مْ 

َرك مْ   ءخر َوي َؤخ ِ

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 قول قَال وا

 ءن إِنْ 

 ءنت أَنت مْ 

 ءن إِالَّ 

 بشر بََشر  

ثْل نَا  مثل م ِ

 رود ت ِريد ونَ 

 ءن أَن

دُّونَا  صدد تَص 

ا  عن َعمَّ

 كون َكانَ 

 عبد يَْعب د  

نَا  ءبو َءابَاؤ 

 ءتي فَأْت ونَا

 سلط بِس ْلَطان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قول قَالَتْ 

مْ   له لَه 

 س ل ه مْ رسل ر  

 ءن إِن

 نحن نَّْحن  

 ءن إِالَّ 

 بشر بََشر  

ثْل ك مْ   مثل م ِ

 لكن َولَِكنَّ 

 ءله اللَّهَ 

نُّ   منن يَم 

 على َعلَى

 من َمن

 شيء يََشاء  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 لنا لَنَا

 ءن أَن

 ءتي نَّأْتِيَك م

 سلط بِس ْلَطان  

 ءن إِالَّ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 هِ ءله اللَّ 

 على َوَعلَى

 ءله اللَّهِ 

 وكل فَْليَتََوكَّلِ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ما َوَما

 لنا لَنَا

 ءن أاَلَّ 

 وكل نَتََوكَّلَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 قد َوقَدْ 

 هدي َهَدانَا

 سبل س ب لَنَا

 صبر َولَنَْصبَِرنَّ 

 على َعلَى

 ما َما

ونَا  ءذي َءاذَْيت م 

 على َوَعلَى

 ءله اللَّهِ 

 وكل فَْليَتََوكَّلِ 

ل ونَ  تََوك ِ  وكل اْلم 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

س ِلِهمْ   رسل ِلر 

 خرج لَن ْخِرَجنَّك م

نْ   مـن م ِ

 ءرض أَْرِضنَا

 ءو أَوْ 

 عود لَتَع ود نَّ 

 في فِي

 ملل ِملَّتِنَا

 وحي فَأَْوَحى

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 ربب َربُّه مْ 

 هلك لَن ْهِلَكنَّ 

 لم الظَّاِلِمينَ ظ
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@ @ 

 سكن َولَن ْسِكنَنَّك م  

 ءرض األَْرضَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهمْ 

 ذلك ذَِلكَ 

 من ِلَمنْ 

 خوف َخافَ 

 قوم َمقَاِمي

 خوف َوَخافَ 

 وعد َوِعيدِ 

@ @ 

وا  فتح َواْستَْفتَح 

 خيب َوَخابَ 

 كل ك لُّ 

 جبر َجبَّار  

 عند َعنِيد  

@ @ 

 مـن ِمن

 وري َوَرائِهِ 

 م  جهم َجَهنَّ 

 سقي َوي ْسقَى

 مـن ِمن

اء    موه مَّ

 صدد َصِديد  

@ @ 

ع ه    جرع يَتََجرَّ

 ال َوالَ 

 كود يََكاد  

 سوغ ي ِسيغ ه  

 ءتي َويَأْتِيهِ 

 موت اْلَمْوت  

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 مكن َمَكان  

 ما َوَما

 هو ه وَ 

 موت بَِمي ِت  

 مـن َوِمن

 وري َوَرائِهِ 

 عذب َعذَاب  

 غلظ َغِليظ  

@ @ 

ثَ   ل  مثل مَّ

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ربب بَِرب ِِهمْ 

مْ   عمل أَْعَمال ه 

 رمد َكَرَماد  

 شدد اْشتَدَّتْ 

 ب بِهِ 

يح    روح الر ِ

 في فِي

 يوم يَْوم  

 عصف َعاِصف  

 ال الَّ 

ونَ   قدر يَْقِدر 

ا  ما ِممَّ

 كسب َكَسب وا

 على َعلَى

 شيء َشْيء  

 ذلك ذَِلكَ 

 هو ه وَ 

 ضلل الضَّالَل  

 يد  بعد اْلبَعِ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءن إِن

 شيء يََشأْ 

 ذهب ي ْذِهْبك مْ 

 ءتي َويَأْتِ 

 خلق بَِخْلق  

 جدد َجِديد  

@ @ 

 ما َوَما

 ذلك ذَِلكَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 عزز بِعَِزيز  

@ @ 

 وابرز َوبََرز  

 ءله ِللَّهِ 

 جمع َجِميعًا

 قول فَقَالَ 

ا عَفَاؤ   ضعف الضُّ

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  كبر اْستَْكبَر 

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 لك لَك مْ 

 تبع تَبَعًا

 هل فََهلْ 

 ءنت أَنت م

ْغن ونَ   غني مُّ

 عن َعنَّا

 مـن ِمنْ 

 عذب َعذَابِ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 قول قَال وا

 لو لَوْ 

 َهَدانَاهدي 

 ءله اللَّه  

 هدي لََهَدْينَاك مْ 

 سوي َسَواء  

 على َعلَْينَا

 جزع أََجِزْعنَا

 ءم أَمْ 

 صبر َصبَْرنَا

 ما َما

 لنا لَنَا

 مـن ِمن

ِحيص    حيص مَّ

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 شطن الشَّْيَطان  

ا  لم لَمَّ

 قضي ق ِضيَ 

 ءمر األَْمر  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 وعد َوَعَدك مْ 

 وعد َوْعدَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 وعد َوَوَعدتُّك مْ 

 خلف فَأَْخلَْفت ك مْ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 لي ِليَ 

 على َعلَْيك م

ن  مـن م ِ

 سلط س ْلَطان  

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 دعو َدَعْوت ك مْ 

 جوب فَاْستََجْبت مْ 

 لي ِلي

 ال فاَلَ 

ونِي  لوم تَل وم 

وا  لوم َول وم 

 نفس أَنف َسك م

ا  ما مَّ

 ءنا أَنَا

ْصِرِخك مْ صرخ بِ   م 

 ما َوَما

 ءنت أَنت م

ْصِرِخيَّ   صرخ بِم 

 ءن إِن ِي

 كفر َكفَْرت  

 ما بَِما

ونِ   شرك أَْشَرْكت م 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ءن إِنَّ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 دخل َوأ ْدِخلَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

ا  ِلَحاتِ صلح الصَّ
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 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ءذن بِِإْذنِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 حيي تَِحيَّت ه مْ 

 في فِيَها

 سلم َسالَم  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 كيف َكْيفَ 

 ضرب َضَربَ 

 ءله اللَّه  

 مثل َمثاَلً 

 كلم َكِلَمةً 

 ةً طيب َطي ِبَ 

 شجر َكَشَجَرة  

 طيب َطي ِبَة  

 ءصل أَْصل َها

 ثبت ثَابِت  

 فرع َوفَْرع َها

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

@ @ 

 ءتي ت ْؤتِي

 ءكل أ ك لََها

 كل ك لَّ 

 حين ِحين  

 ءذن بِِإْذنِ 

 ربب َرب َِها

 ضرب َويَْضِرب  

 ءله اللَّه  

 مثل األَْمثَالَ 

 نوس ِللنَّاِس 

مْ   لعل لَعَلَّه 

ونَ ذكر يَتَذَكَّ   ر 

@ @ 

 مثل َوَمثَل  

 كلم َكِلَمة  

 خبث َخبِيثَة  

 شجر َكَشَجَرة  

 خبث َخبِيثَة  

 جثث اْجت ثَّتْ 

 مـن ِمن

 فوق فَْوقِ 

 ءرض األَْرِض 

 ما َما

 له لََها

 مـن ِمن

 قرر قََرار  

@ @ 

 ثبت ي ثَب ِت  

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 قول بِاْلقَْولِ 

 ثبت الثَّابِتِ 

 يفي فِ 

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 في َوفِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 ضلل َوي ِضلُّ 

 ءله اللَّه  

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

 فعل َويَْفعَل  

 ءله اللَّه  

 ما َما

 شيء يََشاء  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

ل وا  بدل بَدَّ

 نعم نِْعَمتَ 

 ءله اللَّهِ 

 كفر ك ْفًرا

 واحلل َوأََحلُّ 

 قوم قَْوَمه مْ 

 دور َدارَ 

 بور اْلبََوارِ 

@ @ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 صلي يَْصلَْونََها

 بءس َوبِئْسَ 

 قرر اْلقََرار  

@ @ 

 جعل َوَجعَل وا

 ءله ِللَّهِ 

 ندد أَنَداًدا

 ضلل ل ِي ِضلُّوا

 عن َعن

 سبل َسبِيِلهِ 

 قول ق لْ 

 متع تََمتَّع وا

 ءن فَِإنَّ 

 صير َمِصيَرك مْ 

 ءلى إِلَى

 ر النَّارِ نو

@ @ 

 قول ق ل

 عبد ل ِِعبَاِديَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

وا  قوم ي ِقيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 نفق َوي نِفق وا

ا  ما ِممَّ

 رزق َرَزْقنَاه مْ 

ا  سرر ِسرًّ

 علن َوَعالَنِيَةً 

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَ 

 يوم يَْوم  

 ال الَّ 

 بيع بَْيع  

 في فِيهِ 

 ال َوالَ 

 خلل ِخالَل  

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 نزل َوأَنَزلَ 

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 خرج فَأَْخَرجَ 

 ب بِهِ 

 مـن ِمنَ 

 ثمر الثََّمَراتِ 

 رزق ِرْزقًا

 لك لَّك مْ 

رَ   سخر َوَسخَّ

 لك لَك م  

 فلك اْلف ْلكَ 

 جري ِلتَْجِريَ 

 في فِي

 بحر اْلبَْحرِ 

 ءمر بِأَْمِرهِ 

رَ   سخر َوَسخَّ

 لك لَك م  

 نهر األَْنَهارَ 

@ @ 

رَ   سخر َوَسخَّ

 لك لَك م  

 شمس الشَّْمسَ 

 قمر َواْلقََمرَ 

 دءب َدائِبَْينِ 

رَ   سخر َوَسخَّ

 لك لَك م  

 ليل الَّْيلَ 

 نهر َوالنََّهارَ 

@ @ 

 ءتي َوَءاتَاك م

ن  مـن م ِ

 كل ك ل ِ 

 ما َما

وه  سءل سَ   أَْلت م 

 ءن َوإِن

 عدد تَع دُّوا

 نعم نِْعَمتَ 
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 ءله اللَّهِ 

 ال الَ 

وَها  حصي ت ْحص 

 ءن إِنَّ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

 ظلم لََظل وم  

 كفر َكفَّار  

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 

 إبراهيم إِْبَراِهيم  

 ربب َرب ِ 

 جعل اْجعَلْ 

 هذا َهذَا

 بلد اْلبَلَدَ 

 ءمن َءاِمنًا

 جنب َواْجن ْبنِي

 نو َوبَنِيَّ ب

 ءن أَن

 عبد نَّْعب دَ 

 صنم األَْصنَامَ 

@ @ 

 ربب َرب ِ 

 ءن إِنَّه نَّ 

 ضلل أَْضلَْلنَ 

 كثر َكثِيًرا

نَ   مـن م ِ

 نوس النَّاِس 

 من فََمن

 تبع تَبِعَنِي

 ءن فَِإنَّه  

 مـن ِمن ِي

 من َوَمنْ 

 عصي َعَصانِي

 ءن فَِإنَّكَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

بَّنَا  ربب رَّ

 ن إِن ِيء

 سكن أَْسَكنت  

 مـن ِمن

يَّتِي  ذرر ذ ر ِ

 ودي بَِواد  

 غير َغْيرِ 

 ذو ِذي

 زرع َزْرع  

 عند ِعندَ 

 بيت بَْيتِكَ 

مِ  َحرَّ  حرم اْلم 

 ربب َربَّنَا

وا  قوم ِلي ِقيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 جعل فَاْجعَلْ 

 فءد أَْفئَِدةً 

نَ   مـن م ِ

 نوس النَّاِس 

 هوي تَْهِوي

 ءلى إِلَْيِهمْ 

ْقه مرزق وَ   اْرز 

نَ   مـن م ِ

 ثمر الثََّمَراتِ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

ونَ   شكر يَْشك ر 

@ @ 

 ربب َربَّنَا

 ءن إِنَّكَ 

 علم تَْعلَم  

 ما َما

 خفي ن ْخِفي

 ما َوَما

 علن ن ْعِلن  

 ما َوَما

 خفي يَْخفَى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال َوالَ 

 في فِي

 لسََّماءِ سمو ا

@ @ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

 وهب َوَهبَ 

 لي ِلي

 على َعلَى

 كبر اْلِكبَرِ 

 إسماعيل إِْسَماِعيلَ 

 إسحاق َوإِْسَحاقَ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 سمع لََسِميع  

 دعو الدَُّعاءِ 

@ @ 

 ربب َرب ِ 

 جعل اْجعَْلنِي

ِقيمَ   قوم م 

 صلو الصَّالَةِ 

 مـن َوِمن

 يَّتِيذرر ذ ر ِ 

 ربب َربَّنَا

 قبل َوتَقَبَّلْ 

 دعو د َعاءِ 

@ @ 

 ربب َربَّنَا

 غفر اْغِفرْ 

 لي ِلي

 ولد َوِلَواِلَديَّ 

ْؤِمنِينَ   ءمن َوِلْلم 

 يوم يَْومَ 

 قوم يَق وم  

 حسب اْلِحَساب  

@ @ 

 ال َوالَ 

 حسب تَْحَسبَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفل َغافاِلً 

ا  عن َعمَّ

 عمل يَْعَمل  

و  نَ ظلم الظَّاِلم 

 ءن إِنََّما

ه مْ  ر   ءخر ي َؤخ ِ

 يوم ِليَْوم  

 شخص تَْشَخص  

 في فِيهِ 

 بصر األَْبَصار  

@ @ 

ْهِطِعينَ   هطع م 

ْقنِِعي  قنع م 

ء وِسِهمْ   رءس ر 

 ال الَ 

 ردد يَْرتَدُّ 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 طرف َطْرف ه مْ 

 فءد َوأَْفئَِدت ه مْ 

 هوي َهَواء  

@ @ 

 نذر َوأَنِذرِ 

 نوس النَّاسَ 

 مَ يوم يَوْ 

 ءتي يَأْتِيِهم  

 عذب اْلعَذَاب  

 قول فَيَق ول  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 ربب َربَّنَا

ْرنَا  ءخر أَخ ِ

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

 قرب قَِريب  

 جوب نُِّجبْ 

 دعو َدْعَوتَكَ 

َّبِعِ   تبع َونَت

س لَ   رسل الرُّ

 لم أََولَمْ 

 كون تَك ون وا

 قسم أَْقَسْمت م

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبل  

 ما َما

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 زول َزَوال  

@ @ 

 سكن َوَسَكنت مْ 

 في فِي

 سكن َمَساِكنِ 

 ءلل الَِّذينَ 
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وا  ظلم َظلَم 

 نفس أَنف َسه مْ 

 بين َوتَبَيَّنَ 

 لك لَك مْ 

 كيف َكْيفَ 

 فعل فَعَْلنَا

 ب بِِهمْ 

 ضرب َوَضَرْبنَا

 لك لَك م  

 مثل األَْمثَالَ 

@ @ 

 قد َوقَدْ 

وا  مكر َمَكر 

 ْكَره مْ مكر مَ 

 عند َوِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

ه مْ   مكر َمْكر 

 ءن َوإِن

 كون َكانَ 

ه مْ   مكر َمْكر 

ولَ   زول ِلتَز 

 مـن ِمْنه  

 جبل اْلِجبَال  

@ @ 

 ال فاَلَ 

 حسب تَْحَسبَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

ْخِلفَ   خلف م 

 وعد َوْعِدهِ 

س لَه    رسل ر 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عزز َعِزيز  

 ذو ذ و

 نقم انتِقَام  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 بدل ت بَدَّل  

 ءرض األَْرض  

 غير َغْيرَ 

 ءرض األَْرِض 

 سمو َوالسََّماَوات  

وا  برز َوبََرز 

 ءله ِللَّهِ 

 وحد اْلَواِحدِ 

ارِ   قهر اْلقَهَّ

@ @ 

 رءي َوتََرى

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

 يوم يَْوَمئِذ  

نِينَ  قَرَّ  قرن مُّ

 في فِي

 صفد األَْصفَادِ 

@ @ 

 مسربل َسَرابِيل ه  

ن  مـن م ِ

 قطر قَِطَران  

 غشو َوتَْغَشى

وَهه م   ج   وجه و 

 نور النَّار  

@ @ 

 جزي ِليَْجِزيَ 

 ءله اللَّه  

 كل ك لَّ 

 نفس نَْفس  

ا  ما مَّ

 كسب َكَسبَتْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سرع َسِريع  

 حسب اْلِحَسابِ 

@ @ 

 هذا َهذَا

 بلغ باَلَغ  

 ءنس ل ِلنَّاِس 

وا  نذر َوِلي نذَر 

 ب بِهِ 

واعل  م َوِليَْعلَم 

 ءن أَنََّما

 هو ه وَ 

 ءله إِلَه  

 وحد َواِحد  

 ذكر َوِليَذَّكَّرَ 

 ءلي أ ول وا

 لبب األَْلبَابِ 

# # 

@ @ 

 الر الر

 تلك تِْلكَ 

 ءيه َءايَات  

 كتب اْلِكتَابِ 

 قرء َوق ْرَءان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

بََما  ربب رُّ

 ودد يََودُّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 لو لَوْ 

 ون َكان واك

ْسِلِمينَ   سلم م 

@ @ 

 وذر ذَْره مْ 

 ءكل يَأْك ل وا

 متع َويَتََمتَّع وا

 لهو َوي ْلِهِهم  

 ءمل األََمل  

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ما َوَما

 هلك أَْهلَْكنَا

 مـن ِمن

 قري قَْريَة  

 ءن إِالَّ 

 له َولََها

 كتب ِكتَاب  

ْعل وم    علم مَّ

@ @ 

ا  ما مَّ

 بِق  سبق تَسْ 

 مـن ِمنْ 

ة    ءمم أ مَّ

 ءجل أََجلََها

 ما َوَما

ونَ   ءخر يَْستَئِْخر 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذي

لَ   نزل ن ز ِ

 على َعلَْيهِ 

ْكر    ذكر الذ ِ

 ءن إِنَّكَ 

 جنن لََمْجن ون  

@ @ 

 لو لَّوْ 

 ما َما

 ءتي تَأْتِيَنَا

 ملك بِاْلَمالَئَِكةِ 

 ءن إِن

 كون ك نتَ 

 ـن ِمنَ م

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

 ما َما

ل    نزل ن نَز ِ

 ملك اْلَمالَئَِكةَ 

 ءن إِالَّ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ما َوَما

 كون َكان وا

 ءذ إِذًا

نَظِرينَ   نظر مُّ

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نحن نَْحن  

ْلنَا  نزل نَزَّ

ْكرَ   ذكر الذ ِ

 ءن َوإِنَّا

 له لَه  

 حفظ لََحافِظ ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 َسْلنَارسل أَرْ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

 في فِي

 شيع ِشيَعِ 

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 ما َوَما
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 ءتي يَأْتِيِهم

ن  مـن م ِ

س ول    رسل رَّ

 ءن إِالَّ 

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 سلك نَْسل ك ه  

 في فِي

 قلب ق ل وبِ 

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

@ @ 

 ال الَ 

 ونَ ءمن ي ْؤِمن  

 ب بِهِ 

 قد َوقَدْ 

 خلو َخلَتْ 

 سنن س نَّة  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 لو َولَوْ 

 فتح فَتَْحنَا

 على َعلَْيِهم

 بوب بَابًا

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ظلل فََظلُّوا

 في فِيهِ 

ونَ  ج   عرج يَْعر 

@ @ 

 قول لَقَال وا

 ءن إِنََّما

َرتْ   سكر س ك ِ

نَا  بصر أَْبَصار 

 بل بَلْ 

 نحن نَْحن  

 قوم قَْوم  

ونَ  ور  ْسح   سحر مَّ

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 جعل َجعَْلنَا

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

وًجا  برج ب ر 

 زين َوَزيَّنَّاَها

 نظر ِللنَّاِظِرينَ 

@ @ 

 حفظ َوَحِفْظنَاَها

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 شطن َشْيَطان  

ِجيم    رجم رَّ

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 من َمنِ 

 سرق اْستََرقَ 

 سمع السَّْمعَ 

 أَتْبَعَه  تبع فَ 

 شهب ِشَهاب  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 مدد َمَدْدنَاَها

 لقي َوأَْلقَْينَا

 في فِيَها

 رسو َرَواِسيَ 

 نبت َوأَنبَتْنَا

 في فِيَها

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

ون   ْوز   وزن مَّ

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 لك لَك مْ 

 في فِيَها

 عيش َمعَايِشَ 

 من َوَمن

 ت مْ ليس لَّسْ 

 له لَه  

 رزق بَِراِزقِينَ 

@ @ 

 ءن َوإِن

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

 ءن إِالَّ 

 عند ِعنَدنَا

 خزن َخَزائِن ه  

 ما َوَما

ل ه    نزل ن نَز ِ

 ءن إِالَّ 

 قدر بِقََدر  

ْعل وم    علم مَّ

@ @ 

 رسل َوأَْرَسْلنَا

يَاحَ   روح الر ِ

 لقح لََواقِحَ 

 نزل فَأَنَزْلنَا

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

وه    سقي فَأَْسقَْينَاك م 

 ما َوَما

 ءنت أَنت مْ 

 له لَه  

 خزن بَِخاِزنِينَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّا

 نحن لَنَْحن  

 حيي ن ْحيِ 

 موت َون ِميت  

 نحن َونَْحن  

 ورث اْلَواِرث ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 علم َعِلْمنَا

ْستَْقِدِمينَ   قدم اْلم 

 مـن ِمنك مْ 

 قد َولَقَدْ 

 اعلم َعِلْمنَ 

ْستَئِْخِرينَ   ءخر اْلم 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو ه وَ 

ه مْ   حشر يَْحش ر 

 ءن إِنَّه  

 حكم َحِكيم  

 علم َعِليم  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 خلق َخلَْقنَا

 ءنس اإِلنَسانَ 

 مـن ِمن

 صلصل َصْلَصال  

نْ   مـن م ِ

 حمء َحَمإ  

ْسن ون    سنن مَّ

@ @ 

 جنن َواْلَجانَّ 

 خلق َخلَْقنَاه  

 ِمن مـن

 قبل قَْبل  

 مـن ِمن

 نور نَّارِ 

ومِ   سمم السَّم 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 

 ربب َربُّكَ 

 ملك ِلْلَمالَئَِكةِ 

 ءن إِن ِي

 خلق َخاِلق  

 بشر بََشًرا

ن  مـن م ِ

 صلصل َصْلَصال  

نْ   مـن م ِ

 حمء َحَمإ  

ْسن ون    سنن مَّ

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

ْيت ه    سوي َسوَّ

 نفخ َونَفَْخت  

 في فِيهِ 

 ـن ِمنم

وِحي  روح رُّ

 وقع فَقَع وا

 له لَه  

 سجد َساِجِدينَ 

@ @ 
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 سجد فََسَجدَ 

 ملك اْلَمالَئَِكة  

مْ   كل ك لُّه 

 جمع أَْجَمع ونَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 بلس إِْبِليسَ 

 ءبي أَبَى

 ءن أَن

 كون يَك ونَ 

 مع َمعَ 

 سجد السَّاِجِدينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 بلس يَاإِْبِليس  

 ما َما

 لك لَكَ 

 ءن أاَلَّ 

 كون تَك ونَ 

 مع َمعَ 

 سجد السَّاِجِدينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 لم لَمْ 

 كون أَك ن

دَ   سجد ألَْسج 

 بشر ِلبََشر  

 خلق َخلَْقتَه  

 مـن ِمن

 صلصل َصْلَصال  

نْ   مـن م ِ

 حمء َحَمإ  

ْسن ون    سنن مَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

جْ   خرج فَاْخر 

 مـن ِمْنَها

 ءن فَِإنَّكَ 

 رجم َرِجيم  

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ى َعلَْيكَ عل

 لعن اللَّْعنَةَ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

ينِ   دين الد ِ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 نظر فَأَنِظْرنِي

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 بعث ي ْبعَث ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن فَِإنَّكَ 

 مـن ِمنَ 

نَظِرينَ   نظر اْلم 

@ @ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 وقت اْلَوْقتِ 

 علم اْلَمْعل ومِ 

@ @ 

 قَالَ  قول

 ربب َرب ِ 

 ما بَِما

 غوي أَْغَوْيتَنِي

 زين أل َزي ِنَنَّ 

مْ   له لَه 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 غوي َوأل ْغِويَنَّه مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 عبد ِعبَاَدكَ 

 مـن ِمْنه م  

ْخلَِصينَ   خلص اْلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 هذا َهذَا

 صرط ِصَراط  

 على َعلَيَّ 

ْستَِقيم    قوم م 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 عبد ِعبَاِدي

 ليس لَْيسَ 

 لك لَكَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 سلط س ْلَطان  

 ءن إِالَّ 

 من َمنِ 

 تبع اتَّبَعَكَ 

 مـن ِمنَ 

 غوي اْلغَاِوينَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 وعد لََمْوِعد ه مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 له لََها

 سبع َسْبعَة  

 بوب أَْبَواب  

 كل ل ِك ل ِ 

 بوب بَاب  

ْنه مْ   مـن م ِ

ْزء    جزء ج 

ْقس وم    قسم مَّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

 في فِي

 جنن َجنَّات  

 عين َوع ي ون  

@ @ 

ل وَها  دخل اْدخ 

 سلم بَِسالَم  

 ءمن َءاِمنِينَ 

@ @ 

 نزع َونََزْعنَا

 ما َما

 في فِي

د وِرِهم  صدر ص 

نْ   مـن م ِ

 غلل ِغل   

 ءخو إِْخَوانًا

 على َعلَى

 ر  سرر س ر  

تَقَابِِلينَ   قبل مُّ

@ @ 

 ال الَ 

 مسس يََمسُّه مْ 

 في فِيَها

 نصب نََصب  

 ما َوَما

 هم ه م

ْنَها  مـن م ِ

ْخَرِجينَ   خرج بِم 

@ @ 

 نبء نَب ِئْ 

 عبد ِعبَاِدي

 ءن أَن ِي

 ءن أَنَّا

 غفر اْلغَف ور  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 ءن َوأَنَّ 

 عذب َعذَابِي

 هو ه وَ 

 عذب اْلعَذَاب  

 ِليم  ءلم األَ 

@ @ 

 نبء َونَب ِئْه مْ 

 عن َعن

 ضيف َضْيفِ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 دخل َدَخل وا

 على َعلَْيهِ 

 قول فَقَال وا

 سلم َسالًَما

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّا

 مـن ِمنك مْ 

 وجل َوِجل ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ال الَ 
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 وجل تَْوَجلْ 

 ءن إِنَّا

كَ  ر   بشر ن بَش ِ

 غلم بِغ الَم  

 لم َعِليم  ع

@ @ 

 قول قَالَ 

ونِي  بشر أَبَشَّْرت م 

 على َعلَى

 ءن أَن

سَّنِيَ   مسس مَّ

 كبر اْلِكبَر  

 ما فَبِمَ 

ونَ  ر   بشر ت بَش ِ

@ @ 

 قول قَال وا

 بشر بَشَّْرنَاكَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ال فاَلَ 

 كون تَك ن

نَ   مـن م ِ

 قنط اْلقَانِِطينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 من َوَمن

 قنط يَْقنَط  

 نمـن مِ 

ْحَمةِ   رحم رَّ

 ربب َرب ِهِ 

 ءن إِالَّ 

الُّونَ   ضلل الضَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ما فََما

 خطب َخْطب ك مْ 

 ءيي أَيَُّها

ْرَسل ونَ   رسل اْلم 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 رسل أ ْرِسْلنَا

 ءلى إِلَى

 قوم قَْوم  

ْجِرِمينَ   جرم مُّ

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلي َءالَ 

 لوط ل وط  

 ءن إِنَّا

وه مْ نجو لَ  نَجُّ  م 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 مرء اْمَرأَتَه  

 قدر قَدَّْرنَا

 ءن إِنََّها

 مـن لَِمنَ 

 غبر اْلغَابِِرينَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاءَ 

 ءلي َءالَ 

 لوط ل وط  

ْرَسل ونَ   رسل اْلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّك مْ 

 قوم قَْوم  

ونَ  نَكر   نكر مُّ

@ @ 

 قول قَال وا

 بل بَلْ 

 جيء ِجئْنَاكَ 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 في فِيهِ 

ونَ   مري يَْمتَر 

@ @ 

 ءتي َوأَتَْينَاكَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءن َوإِنَّا

 صدق لََصاِدق ونَ 

@ @ 

 سري فَأَْسرِ 

 ءهل بِأَْهِلكَ 

 قطع بِِقْطع  

نَ   مـن م ِ

 ليل الَّْيلِ 

 تبع َواتَّبِعْ 

 دبر أَْدبَاَره مْ 

 ال َوالَ 

 لفت يَْلتَِفتْ 

 ِمنك مْ  مـن

 وحد أََحد  

وا  مضي َواْمض 

 حيث َحْيث  

ونَ   ءمر ت ْؤَمر 

@ @ 

 قضي َوقََضْينَا

 ءلى إِلَْيهِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءمر األَْمرَ 

 ءن أَنَّ 

 دبر َدابِرَ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 قطع َمْقط وع  

ْصبِِحينَ   صبح مُّ

@ @ 

 جيء َوَجاءَ 

 ءهل أَْهل  

 دين اْلَمِدينَةِ 

ونَ   بشر يَْستَْبِشر 

@ @ 

 قَالَ قول 

 ءن إِنَّ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 ضيف َضْيِفي

 ال فاَلَ 

ونِ   فضح تَْفَضح 

@ @ 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ال َوالَ 

ونِ   خزي ت ْخز 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 نهي نَْنَهكَ 

 عن َعنِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 بنو بَنَاتِي

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 اِعِلينَ فعل فَ 

@ @ 

كَ   عمر لَعَْمر 

مْ   ءن إِنَّه 

 في لَِفي

 سكر َسْكَرتِِهمْ 

 عمه يَْعَمه ونَ 

@ @ 

 ءخذ فَأََخذَتْه م  

ْيَحة    صيح الصَّ

ْشِرقِينَ   شرق م 

@ @ 

 جعل فََجعَْلنَا

 علو َعاِليََها

 سفل َسافِلََها

 مطر َوأَْمَطْرنَا

 على َعلَْيِهمْ 

 حجر ِحَجاَرةً 

ن  مـن م ِ

يل    سجل ِسج ِ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

ِمينَ  تََوس ِ  وسم ل ِْلم 

@ @ 

 ءن َوإِنََّها

 سبل لَبَِسبِيل  

ِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 
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ْؤِمنِينَ   ءمن ل ِْلم 

@ @ 

 ءن َوإِن

 كون َكانَ 

 صحب أَْصَحاب  

 ءيك األَْيَكةِ 

 ظلم لََظاِلِمينَ 

@ @ 

 م فَانتَقَْمنَانق

 مـن ِمْنه مْ 

َما  ءن َوإِنَّه 

 ءمم لَبِِإَمام  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 كذب َكذَّبَ 

 صحب أَْصَحاب  

 حجر اْلِحْجرِ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءتي َوَءاتَْينَاه مْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

 كون فََكان وا

 عن َعْنَها

ْعِرِضينَ   عرض م 

@ @ 

 كون َوَكان وا

 ِحت ونَ نحت يَنْ 

 مـن ِمنَ 

 جبل اْلِجبَالِ 

 بيت ب ي وتًا

 ءمن َءاِمنِينَ 

@ @ 

 ءخذ فَأََخذَتْه م  

ْيَحة    صيح الصَّ

ْصبِِحينَ   صبح م 

@ @ 

 ما فََما

 غني أَْغنَى

 عن َعْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 خلق َخلَْقنَا

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 ءن إِالَّ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءن َوإِنَّ 

 سوع السَّاَعةَ 

 ءتي ألَتِيَة  

 صفح فَاْصفَحِ 

ْفحَ   صفح الصَّ

 جمل اْلَجِميلَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو ه وَ 

 خلق اْلَخالَّق  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَاكَ 

 سبع َسْبعًا

نَ   مـن م ِ

 نِيثني اْلَمثَا

 قرء َواْلق ْرَءانَ 

 عظم اْلعَِظيمَ 

@ @ 

 ال الَ 

دَّنَ   مدد تَم 

 عين َعْينَْيكَ 

 ءلى إِلَى

 ما َما

 متع َمتَّْعنَا

 ب بِهِ 

 زوج أَْزَواًجا

ْنه مْ   مـن م ِ

 ال َوالَ 

 حزن تَْحَزنْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 خفض َواْخِفضْ 

 جنح َجنَاَحكَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن ِلْلم 

@ @ 

 قول َوق لْ 

 ءن إِن ِي

 ءنا أَنَا

 نذر النَِّذير  

بِين    بين اْلم 

@ @ 

 كما َكَما

 نزل أَنَزْلنَا

 على َعلَى

ْقتَِسِمينَ   قسم اْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 جعل َجعَل وا

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 عضي ِعِضينَ 

@ @ 

 ربب فََوَرب ِكَ 

 سءل لَنَْسئَلَنَّه مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

ا  عن َعمَّ

 كون َكان وا

 ونَ عمل يَْعَمل  

@ @ 

 صدع فَاْصَدعْ 

 ما بَِما

 ءمر ت ْؤَمر  

 عرض َوأَْعِرضْ 

 عن َعنِ 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 كفي َكفَْينَاكَ 

ْستَْهِزِءينَ   هزء اْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 جعل يَْجعَل ونَ 

 مع َمعَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله إِلًَها

 ءخر َءاَخرَ 

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 قَدْ قد َولَ 

 علم نَْعلَم  

 ءن أَنَّكَ 

 ضيق يَِضيق  

كَ   صدر َصْدر 

 ما بَِما

 قول يَق ول ونَ 

@ @ 

 سبح فََسب ِحْ 

 حمد بَِحْمدِ 

 ربب َرب ِكَ 

 كون َوك ن

نَ   مـن م ِ

 سجد السَّاِجِدينَ 

@ @ 

 عبد َواْعب دْ 

 ربب َربَّكَ 

 حتى َحتَّى

 ءتي يَأْتِيَكَ 

 يقن اْليَِقين  

# # 

@ @ 

 ءتي أَتَى

 ر  ءمر أَمْ 

 ءله اللَّهِ 

 ال فاَلَ 

 عجل تَْستَْعِجل وه  

 سبح س ْبَحانَه  

 علو َوتَعَالَى

ا  عن َعمَّ

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

ل    نزل ي نَز ِ

 ملك اْلَمالَئَِكةَ 

وحِ   روح بِالرُّ

 مـن ِمنْ 

 ءمر أَْمِرهِ 

 على َعلَى

 من َمن
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 شيء يََشاء  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 ءن أَنْ 

وا  نذر أَنِذر 

 ه  ءن أَنَّ 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 ءنا أَنَا

 وقي فَاتَّق ونِ 

@ @ 

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 علو تَعَالَى

ا  عن َعمَّ

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 خلق َخلَقَ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

 مـن ِمن

 نطف نُّْطفَة  

 ءذ فَِإذَا

 هو ه وَ 

 خصم َخِصيم  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 نعم َواألَْنعَامَ 

 خلق َخلَقََها

 لك لَك مْ 

 في فِيَها

 دفء ِدْفء  

 نفع َوَمنَافِع  

 مـن َوِمْنَها

 ءكل تَأْك ل ونَ 

@ @ 

 لكم َولَك مْ 

 في فِيَها

 جمل َجَمال  

 حين ِحينَ 

ونَ   روح ت ِريح 

 حين َوِحينَ 

ونَ   سرح تَْسَرح 

@ @ 

 حمل َوتَْحِمل  

 ثقل أَثْقَالَك مْ 

 ءلى إِلَى

 بَلَد   بلد

 لم لَّمْ 

 كون تَك ون وا

 بلغ بَاِلِغيهِ 

 ءن إِالَّ 

 شقق بِِشق ِ 

 نفس األَنف ِس 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّك مْ 

 رءف لََرء وف  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 خيل َواْلَخْيلَ 

 بغل َواْلبِغَالَ 

 حمر َواْلَحِميرَ 

 ركب ِلتَْرَكب وَها

 زين َوِزينَةً 

 خلق َويَْخل ق  

 ما َما

 ال الَ 

ونَ علم تَعْ   لَم 

@ @ 

 على َوَعلَى

 ءله اللَّهِ 

 قصد قَْصد  

 سبل السَّبِيلِ 

 مـن َوِمْنَها

 جور َجائِر  

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 هدي لََهَداك مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 نزل أَنَزلَ 

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 لك لَّك م

ْنه    مـن م ِ

 شرب َشَراب  

 مـن َوِمْنه  

 شجر َشَجر  

 في فِيهِ 

ونَ   سوم ت ِسيم 

@ @ 

 نبت ي نبِت  

 لك لَك م

 ب بِهِ 

ْرعَ   زرع الزَّ

ْيت ونَ   زيت َوالزَّ

 نخل َوالنَِّخيلَ 

 عنب َواألَْعنَابَ 

 مـن َوِمن

 كل ك ل ِ 

 ثمر الثََّمَراتِ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 قوم ل ِقَْوم  

ونَ   فكر يَتَفَكَّر 

@ @ 

رَ سخر َوسَ   خَّ

 لك لَك م  

 ليل الَّْيلَ 

 نهر َوالنََّهارَ 

 شمس َوالشَّْمسَ 

 قمر َواْلقََمرَ 

وم    نجم َوالنُّج 

َرات   َسخَّ  سخر م 

 ءمر بِأَْمِرهِ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 ذرء ذََرأَ 

 لك لَك مْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ْختَِلفًاخلف م  

 لون أَْلَوان ه  

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 قوم ل ِقَْوم  

ونَ   ذكر يَذَّكَّر 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

رَ   سخر َسخَّ

 بحر اْلبَْحرَ 

 ءكل ِلتَأْك ل وا

 مـن ِمْنه  

 لحم لَْحًما

 طري َطِريًّا

وا  خرج َوتَْستَْخِرج 

 مـن ِمْنه  

 حلي ِحْليَةً 

 بَس ونََهالبس تَلْ 

 رءي َوتََرى

 فلك اْلف ْلكَ 

 مخر َمَواِخرَ 

 في فِيهِ 

 بغي َوِلتَْبتَغ وا

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 لعل َولَعَلَّك مْ 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 لقي َوأَْلقَى

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 رسو َرَواِسيَ 

 ءن أَن

 ميد تَِميدَ 

 ب بِك مْ 
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 نهر َوأَْنَهاًرا

 سبل َوس ب الً 

 ك مْ لعل لَّعَلَّ 

 هدي تَْهتَد ونَ 

@ @ 

 علم َوَعالََمات  

 نجم َوبِالنَّْجمِ 

 هم ه مْ 

 هدي يَْهتَد ونَ 

@ @ 

 من أَفََمن

 خلق يَْخل ق  

 من َكَمن

 ال الَّ 

 خلق يَْخل ق  

 ال أَفاَلَ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 ءن َوإِن

 عدد تَع دُّوا

 نعم نِْعَمةَ 

 ءله اللَّهِ 

 ال الَ 

وَها  حصي ت ْحص 

 ءن إِنَّ 

 ه اللَّهَ ءل

 غفر لَغَف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 ما َما

ونَ   سرر ت ِسرُّ

 ما َوَما

 علن ت ْعِلن ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 دعو يَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال الَ 

 خلق يَْخل ق ونَ 

 شيء َشْيئًا

 هم َوه مْ 

 خلق ي ْخلَق ونَ 

@ @ 

 موت أَْمَوات  

 غير َغْير  

 حيي أَْحيَاء  

 ما َوَما

ونَ   شعر يَْشع ر 

 ءيي أَيَّانَ 

 بعث ي ْبعَث ونَ 

@ @ 

ك مْ   ءله إِلَه 

 ءله إِلَه  

 وحد َواِحد  

 ءلل فَالَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 قلب ق ل وب ه م

نِكَرة    نكر مُّ

 هم َوه م

ونَ  ْستَْكبِر   كبر مُّ

@ @ 

 ال الَ 

 َرمَ جرم جَ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

ونَ   سرر ي ِسرُّ

 ما َوَما

 علن ي ْعِلن ونَ 

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْستَْكبِِرينَ   كبر اْلم 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

 له لَه م

اذَا  ماذا مَّ

 نزل أَنَزلَ 

 ربب َربُّك مْ 

 قول قَال وا

 سطر أََساِطير  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 حمل ِليَْحِمل وا

 وزر أَْوَزاَره مْ 

 كمل َكاِملَةً 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 مـن َوِمنْ 

 وزر أَْوَزارِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ضلل ي ِضلُّونَه م

 غير بِغَْيرِ 

 علم ِعْلم  

 ال أاَلَ 

 سوء َساءَ 

 ما َما

ونَ   وزر يَِزر 

@ @ 

 قد قَدْ 

 مكر َمَكرَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 ِهمْ قبل قَْبلِ 

 ءتي فَأَتَى

 ءله اللَّه  

 بني ب ْنيَانَه م

نَ   مـن م ِ

 قعد اْلقََواِعدِ 

 خرر فََخرَّ 

 على َعلَْيِهم  

 سقف السَّْقف  

 مـن ِمن

 فوق فَْوقِِهمْ 

 ءتي َوأَتَاه م  

 عذب اْلعَذَاب  

 مـن ِمنْ 

 حيث َحْيث  

 ال الَ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ي ْخِزيِهمْ  خزي

 قول َويَق ول  

 ءين أَْينَ 

 شرك ش َرَكاِءيَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كون ك نت مْ 

 شقق ت َشاقُّونَ 

 في فِيِهمْ 

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 علم اْلِعْلمَ 

 ءن إِنَّ 

 خزي اْلِخْزيَ 

 يوم اْليَْومَ 

 سوء َوالسُّوءَ 

 على َعلَى

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 في تَتََوفَّاه م  و

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 ظلم َظاِلِمي

 نفس أَنف ِسِهمْ 

ا  لقي فَأَْلقَو 

 سلم السَّلَمَ 

 ما َما

 كون ك نَّا

 عمل نَْعَمل  

 مـن ِمن

 سوء س وء  

 بلو بَلَى

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم َعِليم  

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

ل وا  دخل فَاْدخ 
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 بَ بوب أَْبَوا

 جهم َجَهنَّمَ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 بءس فَلَبِئْسَ 

 ثوي َمثَْوى

تََكب ِِرينَ   كبر اْلم 

@ @ 

 قول َوقِيلَ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 وقي اتَّقَْوا

 ماذا َماذَا

 نزل أَنَزلَ 

 ربب َربُّك مْ 

 قول قَال وا

 خير َخْيًرا

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 حسن أَْحَسن وا

 في فِي

 هذا َهِذهِ 

 ْنيَادنو الدُّ 

 حسن َحَسنَة  

 دور َولََدار  

 ءخر األَِخَرةِ 

 خير َخْير  

 نعم َولَنِْعمَ 

 دور َدار  

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 جنن َجنَّات  

 عدن َعْدن  

ل ونََها  دخل يَْدخ 

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

مْ   له لَه 

 في فِيَها

 ما َما

 شيء يََشاء ونَ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 ي يَْجِزيجز

 ءله اللَّه  

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 وفي تَتََوفَّاه م  

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 طيب َطي ِبِينَ 

 قول يَق ول ونَ 

 سلم َسالَم  

 على َعلَْيك م  

ل وا  دخل اْدخ 

 جنن اْلَجنَّةَ 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 هل َهلْ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 ءتي تَأْتِيَه م  

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 ءو أَوْ 

 ءتي يَأْتِيَ 

 ءمر أَْمر  

 ربب َرب ِكَ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 فعل فَعَلَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 ما َوَما

م    ظلم َظلََمه 

 ءله اللَّه  

 لكن َولَِكن

 كون َكان وا

 نفس أَنف َسه مْ 

ونَ   ظلم يَْظِلم 

@ @ 

 ه مْ صوب فَأََصابَ 

 سوء َسي ِئَات  

 ما َما

 عمل َعِمل وا

 حيق َوَحاقَ 

 ب بِِهم

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 شرك أَْشَرك وا

 لو لَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ما َما

 عبد َعبَْدنَا

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 نحن نَّْحن  

  َوالَ ال

نَا  ءبو َءابَاؤ 

 ال َوالَ 

ْمنَا  حرم َحرَّ

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 ذلك َكذَِلكَ 

 فعل فَعَلَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 هل فََهلْ 

 على َعلَى

س لِ   رسل الرُّ

 ءن إِالَّ 

 بلغ اْلباَلَغ  

بِين    بين اْلم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 بعث بَعَثْنَا

 يفي فِ 

 كل ك ل ِ 

ة    ءمم أ مَّ

س والً   رسل رَّ

 ءن أَنِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 جنب َواْجتَنِب وا

 طغو الطَّاغ وتَ 

 مـن فَِمْنه م

نْ   من مَّ

 هدي َهَدى

 ءله اللَّه  

 مـن َوِمْنه م

نْ   من مَّ

 حقق َحقَّتْ 

 على َعلَْيهِ 

 ضلل الضَّالَلَة  

وا  سير فَِسير 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

وانظر فَ   انظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

بِينَ  َكذ ِ  كذب اْلم 

@ @ 

 ءن إِن

 حرص تَْحِرصْ 

 على َعلَى

 هدي ه َداه مْ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 من َمن

 ضلل ي ِضلُّ 

 ما َوَما

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 نصر نَّاِصِرينَ 

@ @ 

وا  قسم َوأَْقَسم 

 ءله بِاللَّهِ 

 ْهدَ جهد جَ 
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 يمن أَْيَمانِِهمْ 

 ال الَ 

 بعث يَْبعَث  

 ءله اللَّه  

 من َمن

وت    موت يَم 

 بلو بَلَى

 وعد َوْعًدا

 على َعلَْيهِ 

 حقق َحقًّا

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 بين ِلي بَي ِنَ 

م    له لَه 

 ءلل الَِّذي

 خلف يَْختَِلف ونَ 

 في فِيهِ 

 َوِليَْعلَمَ  علم

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

مْ   ءن أَنَّه 

 كون َكان وا

 كذب َكاِذبِينَ 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 قول قَْول نَا

 شيء ِلَشْيء  

 ءذ إِذَا

 رود أََرْدنَاه  

 ءن أَن

 قول نَّق ولَ 

 له لَه  

 كون ك ن

 كون فَيَك ون  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  هجر َهاَجر 

 في فِي

 ءله اللَّهِ 

 ِمنمـن 

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

وا  ظلم ظ ِلم 

ئَنَّه مْ  ِ  بوء لَن بَو 

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 حسن َحَسنَةً 

 ءجر َوألَْجر  

 ءخر األَِخَرةِ 

 كبر أَْكبَر  

 لو لَوْ 

 كون َكان وا

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  صبر َصبَر 

 على َوَعلَى

 ربب َرب ِِهمْ 

 وكل يَتََوكَّل ونَ 

@ @ 

 َماما وَ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

 ءن إِالَّ 

 رجل ِرَجاالً 

 وحي نُّوِحي

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 سءل فَْسئَل وا

 ءهل أَْهلَ 

ْكرِ   ذكر الذ ِ

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

ب رِ   زبر َوالزُّ

 نزل َوأَنَزْلنَا

 ءلى إِلَْيكَ 

ْكرَ   ذكر الذ ِ

 بين ِلت بَي ِنَ 

 نوس ِللنَّاِس 

 ما َما

لَ   نزل ن ز ِ

 ءلى إِلَْيِهمْ 

مْ   لعل َولَعَلَّه 

ونَ   فكر يَتَفَكَّر 

@ @ 

 ءمن أَفَأَِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  مكر َمَكر 

 سوء السَّي ِئَاتِ 

 ءن أَن

 خسف يَْخِسفَ 

 ءله اللَّه  

 ب بِِهم  

 ءرض األَْرضَ 

 ءو أَوْ 

 ءتي يَأْتِيَه م  

 اب  عذب اْلعَذَ 

 مـن ِمنْ 

 حيث َحْيث  

 ال الَ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 ءو أَوْ 

ذَه مْ   ءخذ يَأْخ 

 في فِي

 قلب تَقَلُّبِِهمْ 

 ما فََما

 هم ه م

ْعِجِزينَ   عجز بِم 

@ @ 

 ءو أَوْ 

ذَه مْ   ءخذ يَأْخ 

 على َعلَى

ف    خوف تََخوُّ

 ءن فَِإنَّ 

 ربب َربَّك مْ 

 رءف لََرء وف  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءو أَوَ 

 مْ لم لَ 

 رءي يََرْوا

 ءلى إِلَى

 ما َما

 خلق َخلَقَ 

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

ا  فيء يَتَفَيَّؤ 

 ظلل ِظالَل ه  

 عن َعنِ 

 يمن اْليَِمينِ 

 شمل َوالشََّمائِلِ 

ًدا  سجد س جَّ

 ءله ل ِلَّهِ 

 هم َوه مْ 

ونَ   دخر َداِخر 

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

د    سجد يَْسج 

 ما َما

 في فِي

 َواتِ سمو السََّما

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 مـن ِمن

 دبب َدابَّة  

 ملك َواْلَمالَئَِكة  

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   كبر يَْستَْكبِر 

@ @ 

 خوف يََخاف ونَ 

 ربب َربَّه م

ن  مـن م ِ

 فوق فَْوقِِهمْ 

 فعل َويَْفعَل ونَ 

 ما َما

ونَ   ءمر ي ْؤَمر 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءله اللَّه  

 ال الَ 
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 ذ واءخذ تَتَّخِ 

 ءله إِلََهْينِ 

 ثني اثْنَْينِ 

 ءن إِنََّما

 هو ه وَ 

 ءله إِلَه  

 وحد َواِحد  

 ءيي فَِإيَّايَ 

 رهب فَاْرَهب ونِ 

@ @ 

 له َولَه  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 له َولَه  

ين    دين الد ِ

 وصب َواِصبًا

 غير أَفَغَْيرَ 

 ءله اللَّهِ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 َوَماما 

 ب بِك م

ن  مـن م ِ

 نعم ن ِْعَمة  

 مـن فَِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 ثم ث مَّ 

 ءذ إِذَا

 مسس َمسَّك م  

رُّ   ضرر الضُّ

 ءلى فَِإلَْيهِ 

ونَ   جءر تَْجئَر 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءذ إِذَا

 كشف َكَشفَ 

رَّ   ضرر الضُّ

 عن َعنك مْ 

 ءذ إِذَا

 فرق فَِريق  

نك م  مـن م ِ

 ربب بَِرب ِِهمْ 

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

وا  كفر ِليَْكف ر 

 ما بَِما

 ءتي َءاتَْينَاه مْ 

 متع فَتََمتَّع وا

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 جعل َويَْجعَل ونَ 

 لم ِلَما

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 نصب نَِصيبًا

ا مَّ  ما م ِ

 رزق َرَزْقنَاه مْ 

 ءله تَاللَّهِ 

 سءل لَت ْسئَل نَّ 

ا  عن َعمَّ

 كون ك نت مْ 

ونَ فري تَفْ   تَر 

@ @ 

 جعل َويَْجعَل ونَ 

 ءله ِللَّهِ 

 بنو اْلبَنَاتِ 

 سبح س ْبَحانَه  

 له َولَه م

ا  ما مَّ

 شهو يَْشتَه ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

رَ   بشر ب ش ِ

 وحد أََحد ه م

 ءنث بِاأل نثَى

 ظلل َظلَّ 

 وجه َوْجه ه  

ْسَودًّا  سود م 

 هو َوه وَ 

 كظم َكِظيم  

@ @ 

 وري يَتََواَرى

 مـن ِمنَ 

 اْلقَْومِ قوم 

 مـن ِمن

 سوء س وءِ 

 ما َما

رَ   بشر ب ش ِ

 ب بِهِ 

 مسك أَي ْمِسك ه  

 على َعلَى

 هون ه ون  

 ءم أَمْ 

 دسس يَد سُّه  

 في فِي

 ترب التَُّرابِ 

 ال أاَلَ 

 سوء َساءَ 

 ما َما

ونَ   حكم يَْحك م 

@ @ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 مثل َمثَل  

 ْوءِ سوء السَّ 

 ءله َوِللَّهِ 

 مثل اْلَمثَل  

 علو األَْعلَى

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 لو َولَوْ 

 ءخذ ي َؤاِخذ  

 ءله اللَّه  

 نوس النَّاسَ 

 ظلم بِظ ْلِمِهم

ا  ما مَّ

 ترك تََركَ 

 على َعلَْيَها

 مـن ِمن

 دبب َدابَّة  

 لكن َولَِكن

ه مْ  ر   ءخر ي َؤخ ِ

 ءلى إِلَى

 َجل  ءجل أَ 

َسمًّى  سمى مُّ

 ءذ فَِإذَا

 جيء َجاءَ 

مْ   ءجل أََجل ه 

 ال الَ 

ونَ   ءخر يَْستَئِْخر 

 سوع َساَعةً 

 ال َوالَ 

ونَ   قدم يَْستَْقِدم 

@ @ 

 جعل َويَْجعَل ونَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما

 كره يَْكَره ونَ 

 وصف َوتَِصف  

م    لسن أَْلِسنَت ه 

 كذب اْلَكِذبَ 

 ءن أَنَّ 

م    له لَه 

سْ   نَىحسن اْلح 

 ال الَ 

 جرم َجَرمَ 

 ءن أَنَّ 

م    له لَه 

 نور النَّارَ 

 ءن َوأَنَّه م

ْفَرط ونَ   فرط مُّ

@ @ 

 ءله تَاللَّهِ 

 قد لَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 ءلى إِلَى

 ءمم أ َمم  

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلكَ 

 زين فََزيَّنَ 

م    له لَه 

 شطن الشَّْيَطان  

مْ   عمل أَْعَمالَه 

 هو فَه وَ 

 ولي َوِليُّه م  
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 يوم اْليَْومَ 

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ما َوَما

 نزل أَنَزْلنَا

 على َعلَْيكَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 ءن إِالَّ 

 بين ِلت بَي ِنَ 

م    له لَه 

 ءلل الَِّذي

 خلف اْختَلَف وا

 في فِيهِ 

 هدي َوه ًدى

 رحم َوَرْحَمةً 

 قوم ل ِقَْوم  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 زل أَنَزلَ ن

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 حيي فَأَْحيَا

 ب بِهِ 

 ءرض األَْرضَ 

 بعد بَْعدَ 

 موت َمْوتَِها

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 قوم ل ِقَْوم  

 سمع يَْسَمع ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 لك لَك مْ 

 في فِي

 نعم األَْنعَامِ 

 عبر لَِعْبَرةً 

 سقي نُّْسِقيك م

اما م ِ   مَّ

 في فِي

 بطن ب ط ونِهِ 

 مـن ِمن

 بين بَْينِ 

 فرث فَْرث  

 دمم َوَدم  

 لبن لَّبَنًا

 خلص َخاِلًصا

 سوغ َسائِغًا

 شرب ل ِلشَّاِربِينَ 

@ @ 

 مـن َوِمن

 ثمر ثََمَراتِ 

 نخل النَِّخيلِ 

 عنب َواألَْعنَابِ 

َِّخذ ونَ   ءخذ تَت

 مـن ِمْنه  

 سكر َسَكًرا

 رزق َوِرْزقًا

 حسن َحَسنًا

 ن إِنَّ ء

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 قوم ل ِقَْوم  

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 وحي َوأَْوَحى

 ربب َربُّكَ 

 ءلى إِلَى

 نحل النَّْحلِ 

 ءن أَنِ 

 ءخذ اتَِّخِذي

 مـن ِمنَ 

 جبل اْلِجبَالِ 

 بيت ب ي وتًا

 مـن َوِمنَ 

 شجر الشََّجرِ 

ا  ما َوِممَّ

 عرش يَْعِرش ونَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءكل ك ِلي

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 ثمر الثََّمَراتِ 

 سلك فَاْسل ِكي

 سبل س ب لَ 

 ربب َرب ِكَ 

 ذلل ذ ل الً 

ج    خرج يَْخر 

 مـن ِمن

 بطن ب ط ونَِها

 شرب َشَراب  

ْختَِلف    خلف مُّ

 لون أَْلَوان ه  

 في فِيهِ 

 شفي ِشفَاء  

 ءنس ل ِلنَّاِس 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 قوم ل ِقَْوم  

ونَ فك  ر يَتَفَكَّر 

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 خلق َخلَقَك مْ 

 ثم ث مَّ 

 وفي يَتََوفَّاك مْ 

 مـن َوِمنك م

 من مَّن

 ردد ي َردُّ 

 ءلى إِلَى

 رذل أَْرذَلِ 

رِ   عمر اْلع م 

 كي ِلَكيْ 

 ال الَ 

 علم يَْعلَمَ 

 بعد بَْعدَ 

 علم ِعْلم  

 شيء َشْيئًا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم َعِليم  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ءله َواللَّه  

لَ   فضل فَضَّ

 بعض بَْعَضك مْ 

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 في فِي

ْزقِ   رزق الر ِ

 ما فََما

 ءلل الَِّذينَ 

ل وا  فضل ف ض ِ

 ردد بَِراد ِي

 رزق ِرْزقِِهمْ 

 على َعلَى

 ما َما

 ملك َملََكتْ 

 يمن أَْيَمان ه مْ 

 هم فَه مْ 

 في فِيهِ 

 سوي َسَواء  

 نعم أَفَبِنِْعَمةِ 

 اللَّهِ ءله 

 جحد يَْجَحد ونَ 

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 نفس أَنف ِسك مْ 

 زوج أَْزَواًجا

 جعل َوَجعَلَ 

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 زوج أَْزَواِجك م

 بنو بَنِينَ 

 حفد َوَحفََدةً 

 رزق َوَرَزقَك م

نَ   مـن م ِ

 طيب الطَّي ِبَاتِ 

 بطل أَفَبِاْلبَاِطلِ 

 ونَ ءمن ي ْؤِمن  

 نعم َوبِنِْعَمتِ 
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 ءله اللَّهِ 

 هم ه مْ 

ونَ   كفر يَْكف ر 

@ @ 

 عبد َويَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

 ملك يَْمِلك  

مْ   له لَه 

 رزق ِرْزقًا

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

@ @ 

 ال فاَلَ 

 ب تَْضِرب واضر

 ءله ِللَّهِ 

 مثل األَْمثَالَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم يَْعلَم  

 ءنت َوأَنت مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ضرب َضَربَ 

 ءله اللَّه  

 مثل َمثاَلً 

 عبد َعْبًدا

ْمل وًكا  ملك مَّ

 ال الَّ 

 قدر يَْقِدر  

 على َعلَى

 شيء َشْيء  

 من َوَمن

َزْقنَاه    رزق رَّ

 امـن ِمنَّ 

 رزق ِرْزقًا

 حسن َحَسنًا

 هو فَه وَ 

 نفق ي نِفق  

 مـن ِمْنه  

ا  سرر ِسرًّ

 جهر َوَجْهًرا

 هل َهلْ 

نَ   سوي يَْستَو 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 بل بَلْ 

ه مْ   كثر أَْكثَر 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ضرب َوَضَربَ 

 ءله اللَّه  

 مثل َمثاَلً 

لَْينِ  ج   رجل رَّ

 وحد أََحد ه َما

 م أَْبَكم  بك

 ال الَ 

 قدر يَْقِدر  

 على َعلَى

 شيء َشْيء  

 هو َوه وَ 

 كل َكل  

 على َعلَى

 ولي َمْوالَه  

 ءين أَْينََما

ههُّ   وجه ي َوج ِ

 ال الَ 

 ءتي يَأْتِ 

 خير بَِخْير  

 هل َهلْ 

 سوي يَْستَِوي

 هو ه وَ 

 من َوَمن

ر    ءمر يَأْم 

 عدل بِاْلعَْدلِ 

 هو َوه وَ 

 على َعلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

 غيب َغْيب  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

 ءمر أَْمر  

 سوع السَّاَعةِ 

 ءن إِالَّ 

 لمح َكلَْمحِ 

 بصر اْلبََصرِ 

 ءو أَوْ 

 هو ه وَ 

 قرب أَْقَرب  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ه  ءله َواللَّ 

 خرج أَْخَرَجك م

ن  مـن م ِ

 بطن ب ط ونِ 

َهاتِك مْ   ءمم أ مَّ

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

 شيء َشْيئًا

 جعل َوَجعَلَ 

 لك لَك م  

 سمع السَّْمعَ 

 بصر َواألَْبَصارَ 

 فءد َواألَْفئَِدةَ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءلى إِلَى

 طير الطَّْيرِ 

َرات  سخر  َسخَّ  م 

 في فِي

 جوو َجو ِ 

 سمو السََّماءِ 

 ما َما

 مسك ي ْمِسك ه نَّ 

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّه  

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 بيت ب ي وتِك مْ 

 سكن َسَكنًا

 جعل َوَجعَلَ 

 ملك لَك  

ن  مـن م ِ

ل ودِ   جلد ج 

 نعم األَْنعَامِ 

 بيت ب ي وتًا

 خفف تَْستَِخفُّونََها

 يوم يَْومَ 

 ظعن َظْعنِك مْ 

 يوم َويَْومَ 

 قوم إِقَاَمتِك مْ 

 مـن َوِمنْ 

 صوف أَْصَوافَِها

 وبر َوأَْوبَاِرَها

 شعر َوأَْشعَاِرَها

 ءثث أَثَاثًا

 متع َوَمتَاًعا

 ءلى إِلَى

 حين ِحين  

@ @ 

 اللَّه  ءله وَ 

 جعل َجعَلَ 
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 لك لَك م

ا مَّ  ما م ِ

 خلق َخلَقَ 

 ظلل ِظالاَلً 

 جعل َوَجعَلَ 

 لك لَك م

نَ   مـن م ِ

 جبل اْلِجبَالِ 

 كنن أَْكنَانًا

 جعل َوَجعَلَ 

 لك لَك مْ 

 سربل َسَرابِيلَ 

 وقي تَِقيك م  

 حرر اْلَحرَّ 

 سربل َوَسَرابِيلَ 

 وقي تَِقيك م

 بءس بَأَْسك مْ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 تِمُّ تمم ي  

 نعم نِْعَمتَه  

 على َعلَْيك مْ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   سلم ت ْسِلم 

@ @ 

 ءن فَِإن

 ولي تََولَّْوا

 ءن فَِإنََّما

 على َعلَْيكَ 

 بلغ اْلباَلَغ  

بِين    بين اْلم 

@ @ 

 عرف يَْعِرف ونَ 

 نعم نِْعَمتَ 

 ءله اللَّهِ 

 ثم ث مَّ 

ونََها  نكر ي نِكر 

ه م    كثر َوأَْكثَر 

ونَ كفر اْلَكافِ   ر 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 بعث نَْبعَث  

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

ة    ءمم أ مَّ

 شهد َشِهيًدا

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

 ءذن ي ْؤذَن  

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 عتب ي ْستَْعتَب ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 رءي َرَءا

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 عذب اْلعَذَابَ 

 ال فاَلَ 

 فَّف  خفف ي خَ 

مْ   عن َعْنه 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

ونَ   نظر ي نَظر 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 رءي َرَءا

 ءلل الَِّذينَ 

 شرك أَْشَرك وا

 شرك ش َرَكاَءه مْ 

 قول قَال وا

 ربب َربَّنَا

الَءِ   ءلي َهؤ 

نَا  شرك ش َرَكاؤ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كون ك نَّا

 دعو نَْدع وا

 مـن ِمن

 دون د ونِكَ 

 لقي فَأَْلقَْوا

 إِلَْيِهم  ءلى 

 قول اْلقَْولَ 

 ءن إِنَّك مْ 

 كذب لََكاِذب ونَ 

@ @ 

 لقي َوأَْلقَْوا

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 سلم السَّلَمَ 

 ضلل َوَضلَّ 

 عن َعْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

ونَ   فري يَْفتَر 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 صدد َوَصدُّوا

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 هِ ءله اللَّ 

 زيد ِزْدنَاه مْ 

 عذب َعذَابًا

 فوق فَْوقَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 فسد ي ْفِسد ونَ 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 بعث نَْبعَث  

 في فِي

 كل ك ل ِ 

ة    ءمم أ مَّ

 شهد َشِهيًدا

 على َعلَْيِهم

نْ   مـن م ِ

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 جيء َوِجئْنَا

 ب بِكَ 

 شهد َشِهيًدا

 على َعلَى

الَءِ ءلي   َهؤ 

ْلنَا  نزل َونَزَّ

 على َعلَْيكَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 بين تِْبيَانًا

 كل ل ِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 هدي َوه ًدى

 رحم َوَرْحَمةً 

 بشر َوب ْشَرى

ْسِلِمينَ   سلم ِلْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

ر    ءمر يَأْم 

 عدل بِاْلعَْدلِ 

 حسن َواإِلْحَسانِ 

 ءتي َوإِيتَاِءي

 ذو ِذي

 ق ْربَىقرب الْ 

 نهي َويَْنَهى

 عن َعنِ 

 فحش اْلفَْحَشاءِ 

نَكرِ   نكر َواْلم 

 بغي َواْلبَْغيِ 

 وعظ يَِعظ ك مْ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 وفي َوأَْوف وا

 عهد بِعَْهدِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءذ إِذَا

 عهد َعاَهدتُّمْ 

 ال َوالَ 

 نقض تَنق ض وا

 يمن األَْيَمانَ 

 بعد بَْعدَ 

 يِدَهاوكد تَْوكِ 

 قد َوقَدْ 

 جعل َجعَْلت م  

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَْيك مْ 

 كفل َكِفيالً 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما
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 فعل تَْفعَل ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 كون تَك ون وا

 ءلل َكالَّتِي

 نقض نَقََضتْ 

 غزل َغْزلََها

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

ة    قوي ق وَّ

 نكث أَنَكاثًا

َِّخذ    ونَ ءخذ تَت

 يمن أَْيَمانَك مْ 

 دخل َدَخالً 

 بين بَْينَك مْ 

 ءن أَن

 كون تَك ونَ 

ة    ءمم أ مَّ

 هي ِهيَ 

 ربو أَْربَى

 مـن ِمنْ 

ة    ءمم أ مَّ

 ءن إِنََّما

 بلو يَْبل وك م  

 ءله اللَّه  

 ب بِهِ 

 بين َولَي بَي ِنَنَّ 

 لك لَك مْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 في فِيهِ 

 لف تَْختَِلف ونَ خ

@ @ 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 جعل لََجعَلَك مْ 

ةً   ءمم أ مَّ

 وحد َواِحَدةً 

 لكن َولَِكن

 ضلل ي ِضلُّ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 هدي َويَْهِدي

 من َمن

 شيء يََشاء  

 سءل َولَت ْسئَل نَّ 

ا  عن َعمَّ

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

َِّخذ    واءخذ تَت

 يمن أَْيَمانَك مْ 

 دخل َدَخالً 

 بين بَْينَك مْ 

 زلل فَتَِزلَّ 

 قدم قََدم  

 بعد بَْعدَ 

 ثبت ث ب وتَِها

 ذوق َوتَذ وق وا

 سوء السُّوءَ 

 ما بَِما

 صدد َصَددتُّمْ 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 لكم َولَك مْ 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ال َوالَ 

وا  شري تَْشتَر 

 ْهدِ عهد بِعَ 

 ءله اللَّهِ 

 ثمن ثََمنًا

 قلل قَِليالً 

 ءن إِنََّما

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 هو ه وَ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ما َما

 عند ِعنَدك مْ 

 نفد يَنفَد  

 ما َوَما

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 بقي بَاق  

 جزي َولَنَْجِزيَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا صبر  َصبَر 

 ءجر أَْجَره م

 حسن بِأَْحَسنِ 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 من َمنْ 

 عمل َعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

ن  مـن م ِ

 ذكر ذََكر  

 ءو أَوْ 

 ءنث أ نثَى

 هو َوه وَ 

ْؤِمن    ءمن م 

 حيي فَلَن ْحيِيَنَّه  

 حيي َحيَاةً 

 طيب َطي ِبَةً 

 جزي َولَنَْجِزيَنَّه مْ 

 مءجر أَْجَره  

 حسن بِأَْحَسنِ 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 قرء قََرأْتَ 

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 عوذ فَاْستَِعذْ 

 ءله بِاللَّهِ 

 مـن ِمنَ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

ِجيمِ   رجم الرَّ

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 ليس لَْيسَ 

 له لَه  

 سلط س ْلَطان  

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ى َوَعلَىعل

 ربب َرب ِِهمْ 

 وكل يَتََوكَّل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 سلط س ْلَطان ه  

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ولي يَتََولَّْونَه  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هم ه م

 ب بِهِ 

ْشِرك ونَ   شرك م 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

ْلنَا  بدل بَدَّ

 ءيه َءايَةً 

َكانَ   مكن مَّ

 ءيه َءايَة  

 ءله َواللَّه  

 م  علم أَْعلَ 

 ما بَِما

ل    نزل ي نَز ِ

 قول قَال وا

 ءن إِنََّما

 ءنت أَنتَ 

ْفتَر    فري م 

 بل بَلْ 

ه مْ   كثر أَْكثَر 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 
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 قول ق لْ 

لَه    نزل نَزَّ

وح    روح ر 

 قدس اْلق د ِس 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ثبت ِلي ثَب ِتَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 َوه ًدىهدي 

 بشر َوب ْشَرى

ْسِلِمينَ   سلم ِلْلم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 علم نَْعلَم  

مْ   ءن أَنَّه 

 قول يَق ول ونَ 

 ءن إِنََّما

ه    علم ي عَل ِم 

 بشر بََشر  

 لسن ل َِسان  

 ءلل الَِّذي

 لحد ي ْلِحد ونَ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 عجم أَْعَجِمي  

 هذا َوَهذَا

 لسن ِلَسان  

 عرب َعَربِي  

بِي  ن  بين مُّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال الَ 

 هدي يَْهِديِهم  

 ءله اللَّه  

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءن إِنََّما

 فري يَْفتَِري

 كذب اْلَكِذبَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

 كذب اْلَكاِذب ونَ 

@ @ 

 من َمن

 كفر َكفَرَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ءمن إِيَمانِهِ 

 ءن إِالَّ 

 من َمنْ 

 كره أ ْكِرهَ 

 قلب َوقَْلب ه  

ْطَمئِن    طمءن م 

 ءمن بِاإِليَمانِ 

 لكن َولَِكن

 من مَّن

 شرح َشَرحَ 

 كفر بِاْلك ْفرِ 

 صدر َصْدًرا

 فَعَلَْيِهمْ على 

 غضب َغَضب  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه م  

 حبب اْستََحبُّوا

 حيي اْلَحيَاةَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 على َعلَى

 ءخر األَِخَرةِ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 طبع َطبَعَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 سمع َوَسْمِعِهمْ 

 بصر َوأَْبَصاِرِهمْ 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

 غفل اْلغَافِل ونَ 

@ @ 

 ال الَ 

 جرم َجَرمَ 

مْ   ءن أَنَّه 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 هم ه م  

ونَ   خسر اْلَخاِسر 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  هجر َهاَجر 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 فتن ف تِن وا

 ثم ث مَّ 

 جهد َجاَهد وا

وا  صبر َوَصبَر 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدَها

 غفر لَغَف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 ءتي تَأْتِي

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

 ل  جدل ت َجادِ 

 عن َعن

 نفس نَّْفِسَها

 وفي َوت َوفَّى

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

ا  ما مَّ

 عمل َعِملَتْ 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

@ @ 

 ضرب َوَضَربَ 

 ءله اللَّه  

 مثل َمثاَلً 

 قري قَْريَةً 

 كون َكانَتْ 

 ءمن َءاِمنَةً 

ْطَمئِنَّةً   طمءن مُّ

 ءتي يَأْتِيَها

 رزق ِرْزق َها

 رغد َرَغًدا

ن  مـن م ِ

 كل ك ل ِ 

 مكن َمَكان  

 كفر فََكفََرتْ 

 نعم بِأَْنع مِ 

 ءله اللَّهِ 

 ذوق فَأَذَاقََها

 ءله اللَّه  

 لبس ِلبَاسَ 

وعِ   جوع اْلج 

 خوف َواْلَخْوفِ 

 ما بَِما
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 كون َكان وا

 صنع يَْصنَع ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 جيء َجاَءه مْ 

 رسل َرس ول  

ْنه مْ   مـن م ِ

 كذب فََكذَّب وه  

 فَأََخذَه م  ءخذ 

 عذب اْلعَذَاب  

 هم َوه مْ 

ونَ   ظلم َظاِلم 

@ @ 

 ءكل فَك ل وا

ا  ما ِممَّ

 رزق َرَزقَك م  

 ءله اللَّه  

 حلل َحالاَلً 

 طيب َطي ِبًا

وا  شكر َواْشك ر 

 نعم نِْعَمتَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 ءيي إِيَّاه  

 عبد تَْعب د ونَ 

@ @ 

 ءن إِنََّما

مَ   حرم َحرَّ

 لَْيك م  على عَ 

 موت اْلَمْيتَةَ 

 دمم َوالدَّمَ 

 لحم َولَْحمَ 

 خنزر اْلِخنِزيرِ 

 ما َوَما

 هلل أ ِهلَّ 

 غير ِلغَْيرِ 

 ءله اللَّهِ 

 ب بِهِ 

 من فََمنِ 

 ضرر اْضط رَّ 

 غير َغْيرَ 

 بغي بَاغ  

 ال َوالَ 

 عاد َعاد  

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 واقول تَق ول  

 لم ِلَما

 وصف تَِصف  

 لسن أَْلِسنَت ك م  

 كذب اْلَكِذبَ 

 هذا َهذَا

 حلل َحالَل  

 هذا َوَهذَا

 حرم َحَرام  

وا  فري ل ِتَْفتَر 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب اْلَكِذبَ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   فري يَْفتَر 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب اْلَكِذبَ 

 ال الَ 

ونَ   فلح ي ْفِلح 

@ @ 

 متع َمتَاع  

 قلل قَِليل  

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 على َوَعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 هدي َهاد وا

ْمنَا  حرم َحرَّ

 ما َما

 قصص قََصْصنَا

 على َعلَْيكَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ما َوَما

 ظلم َظلَْمنَاه مْ 

 لكن َولَِكن

 كون َكان وا

 نفس أَنف َسه مْ 

ونَ   ظلم يَْظِلم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 عمل َعِمل وا

 سوء السُّوءَ 

 جهل بَِجَهالَة  

 ثم ث مَّ 

 توب تَاب وا

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ذلك ذَِلكَ 

وا  صلح َوأَْصلَح 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدَها

 غفر لَغَف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 اِهيمَ إبراهيم إِْبرَ 

 كون َكانَ 

ةً   ءمم أ مَّ

 قنت قَانِتًا

 ءله ل ِلَّهِ 

 حنف َحنِيفًا

 لم َولَمْ 

 كون يَك  

 مـن ِمنَ 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

@ @ 

 شكر َشاِكًرا

 نعم ألَْنع ِمهِ 

 جبي اْجتَبَاه  

 هدي َوَهَداه  

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ءتي َوَءاتَْينَاه  

 في فِي

نْ   يَادنو الدُّ

 حسن َحَسنَةً 

 ءن َوإِنَّه  

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 مـن لَِمنَ 

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 ءن أَنِ 

 تبع اتَّبِعْ 

 ملل ِملَّةَ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 حنف َحنِيفًا

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

@ @ 

 ءن إِنََّما

ِعلَ جع  ل ج 

 سبت السَّْبت  

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 خلف اْختَلَف وا

 في فِيهِ 

 ءن َوإِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 حكم لَيَْحك م  

 بين بَْينَه مْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 في فِيَما
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 كون َكان وا

 في فِيهِ 

 خلف يَْختَِلف ونَ 

@ @ 

 دعو اْدع  

 ءلى إِلَى

 سبل َسبِيلِ 

 ربب َرب ِكَ 

 اْلِحْكَمةِ حكم بِ 

 وعظ َواْلَمْوِعَظةِ 

 حسن اْلَحَسنَةِ 

 جدل َوَجاِدْله م

 ءلل بِالَّتِي

 هي ِهيَ 

 حسن أَْحَسن  

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو ه وَ 

 علم أَْعلَم  

 من بَِمن

 ضلل َضلَّ 

 عن َعن

 سبل َسبِيِلهِ 

 هو َوه وَ 

 علم أَْعلَم  

ْهتَِدينَ   هدي بِاْلم 

@ @ 

 ءن َوإِنْ 

 عقب َعاقَْبت مْ 

 عقب فَعَاقِب وا

 مثل بِِمثْلِ 

 ما َما

 عقب ع وقِْبت م

 ب بِهِ 

 ءن َولَئِن

 صبر َصبَْرت مْ 

 هو لَه وَ 

 خير َخْير  

ابِِرينَ   صبر ل ِلصَّ

@ @ 

 صبر َواْصبِرْ 

 ما َوَما

كَ   صبر َصْبر 

 ءن إِالَّ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ال َوالَ 

 حزن تَْحَزنْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 كون تَك  

 في فِي

 ْيق  ضيق ضَ 

ا مَّ  ما م ِ

ونَ   مكر يَْمك ر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 مع َمعَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 وقي اتَّقَوا

الَِّذينَ   ءلل وَّ

 هم ه م

ْحِسن ونَ   حسن مُّ

# # 

@ @ 

 سبح س ْبَحانَ 

 ءلل الَِّذي

 سري أَْسَرى

 عبد بِعَْبِدهِ 

 ليل لَْيالً 

نَ   مـن م ِ

 سجد اْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 ىءلى إِلَ 

 سجد اْلَمْسِجدِ 

 قصو األَْقَصا

 ءلل الَِّذي

 برك بَاَرْكنَا

 حول َحْولَه  

 رءي ِلن ِريَه  

 مـن ِمنْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 سمع السَِّميع  

 بصر اْلبَِصير  

@ @ 

 ءتي َوَءاتَْينَا

وَسى  موسى م 

 كتب اْلِكتَابَ 

 جعل َوَجعَْلنَاه  

 هدي ه ًدى

 بنو ل ِبَنِي

 ل إِْسَراِءيلَ إسرائي

 ءن أاَلَّ 

َِّخذ وا  ءخذ تَت

 مـن ِمن

 دون د ونِي

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

يَّةَ   ذرر ذ ر ِ

 من َمنْ 

 حمل َحَمْلنَا

 مع َمعَ 

 نوح ن وح  

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 عبد َعْبًدا

 شكر َشك وًرا

@ @ 

 قضي َوقََضْينَا

 ءلى إِلَى

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 في فِي

 ابِ كتب اْلِكتَ 

 فسد لَت ْفِسد نَّ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

تَْينِ   مرر َمرَّ

 علو َولَتَْعل نَّ 

ا  علو ع ل وًّ

 كبر َكبِيًرا

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 جيء َجاءَ 

 وعد َوْعد  

 ءول أ والَه َما

 بعث بَعَثْنَا

 على َعلَْيك مْ 

 عبد ِعبَاًدا

 لنا لَّنَا

 ولي أ وِلي

 بءس بَأْس  

 شدد َشِديد  

 جيس فََجاس وا

 خلل ِخالَلَ 

يَارِ   دور الد ِ

 كون َوَكانَ 

 وعد َوْعًدا

ْفع والً   فعل مَّ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ردد َرَدْدنَا

 لك لَك م  

ةَ   كرر اْلَكرَّ

 على َعلَْيِهمْ 

 مدد َوأَْمَدْدنَاك م

 مول بِأَْمَوال  

 بنو َوبَنِينَ 

 جعل َوَجعَْلنَاك مْ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نفر نَِفيًرا

@ @ 

 ءن إِنْ 

 مْ حسن أَْحَسنت  

 حسن أَْحَسنت مْ 

 نفس ألَنف ِسك مْ 

 ءن َوإِنْ 

 سوء أََسأْت مْ 

 له فَلََها

 ءذ فَِإذَا

 جيء َجاءَ 

 وعد َوْعد  

 ءخر األَِخَرةِ 

 سوء ِليَس ئ وا

وَهك مْ  ج   وجه و 

ل وا  دخل َوِليَْدخ 

 سجد اْلَمْسِجدَ 

 كما َكَما

 دخل َدَخل وه  

لَ   ءول أَوَّ
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ة    مرر َمرَّ

وا  تبر َوِلي تَب ِر 

 َماما 

 علو َعلَْوا

 تبر تَتْبِيًرا

@ @ 

 عسى َعَسى

 ربب َربُّك مْ 

 ءن أَن

 رحم يَْرَحَمك مْ 

 ءن َوإِنْ 

 عود ع دتُّمْ 

 عود ع ْدنَا

 جعل َوَجعَْلنَا

 جهم َجَهنَّمَ 

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 حصر َحِصيًرا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 هدي يَْهِدي

 ءلل ِللَّتِي

 هي ِهيَ 

 أَْقَوم   قوم

ر    بشر َوي بَش ِ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 ءلل الَِّذينَ 

 عمل يَْعَمل ونَ 

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ءن أَنَّ 

مْ   له لَه 

 ءجر أَْجًرا

 كبر َكبِيًرا

@ @ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 عتد أَْعتَْدنَا

مْ   له لَه 

 عذب َعذَابًا

 اءلم أَِليمً 

@ @ 

 دعو َويَْدع  

 ءنس اإِلنَسان  

 شرر بِالشَّر ِ 

 دعو د َعاَءه  

 خير بِاْلَخْيرِ 

 كون َوَكانَ 

 ءنس اإِلنَسان  

والً   عجل َعج 

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 ليل الَّْيلَ 

 نهر َوالنََّهارَ 

 ءيه َءايَتَْينِ 

 محو فََمَحْونَا

 ءيه َءايَةَ 

 ليل الَّْيلِ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 ءيه َءايَةَ 

 ر النََّهارِ نه

ْبِصَرةً   بصر م 

 بغي ل ِتَْبتَغ وا

 فضل فَْضالً 

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

وا  علم َوِلتَْعلَم 

 عدد َعَددَ 

نِينَ   سنه الس ِ

 حسب َواْلِحَسابَ 

 كل َوك لَّ 

 شيء َشْيء  

ْلنَاه    فصل فَصَّ

 فصل تَْفِصيالً 

@ @ 

 كل َوك لَّ 

 ءنس إِنَسان  

 لزم أَْلَزْمنَاه  

 طير َطائَِره  

 في فِي

 عنق ع ن ِقهِ 

 خرج َون ْخِرج  

 له لَه  

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 كتب ِكتَابًا

 لقي يَْلقَاه  

 نشر َمنش وًرا

@ @ 

 قرء اْقَرأْ 

 كتب ِكتَابَكَ 

 كفي َكفَى

 نفس بِنَْفِسكَ 

 يوم اْليَْومَ 

 على َعلَْيكَ 

 حسب َحِسيبًا

@ @ 

نِ   من مَّ

 هدي اْهتََدى

 ءن فَِإنََّما

 تَِديهدي يَهْ 

 نفس ِلنَْفِسهِ 

 من َوَمن

 ضلل َضلَّ 

 ءن فَِإنََّما

 ضلل يَِضلُّ 

 على َعلَْيَها

 ال َوالَ 

 وزر تَِزر  

 وزر َواِزَرة  

 وزر ِوْزرَ 

 ءخر أ ْخَرى

 ما َوَما

 كون ك نَّا

بِينَ  عَذ ِ  عذب م 

 حتى َحتَّى

 بعث نَْبعَثَ 

 رسل َرس والً 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 رود أََرْدنَا

 ءن أَن

 ِلكَ هلك نُّهْ 

 قري قَْريَةً 

 ءمر أََمْرنَا

تَْرفِيَها  ترف م 

 فسق فَفََسق وا

 في فِيَها

 حقق فََحقَّ 

 على َعلَْيَها

 قول اْلقَْول  

ْرنَاَها  دمر فََدمَّ

 دمر تَْدِميًرا

@ @ 

 كم َوَكمْ 

 هلك أَْهلَْكنَا

 مـن ِمنَ 

ونِ   قرن اْلق ر 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 نوح ن وح  

 كفي َوَكفَى

 كَ ربب بَِرب ِ 

 ذنب بِذ ن وبِ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 خبر َخبِيًرا

 بصر بَِصيًرا

@ @ 

 من َمن

 كون َكانَ 

 رود ي ِريد  

 عجل اْلعَاِجلَةَ 

ْلنَا  عجل َعجَّ

 له لَه  

 في فِيَها

 ما َما

 شيء نََشاء  

 من ِلَمن

 رود نُِّريد  

 ثم ث مَّ 

 جعل َجعَْلنَا

 له لَه  

 جهم َجَهنَّمَ 

 صلي يَْصالََها

وًما  ذمم َمْذم 

وًرا ْدح   دحر مَّ

@ @ 

 من َوَمنْ 

 رود أََرادَ 
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 ءخر األَِخَرةَ 

 سعي َوَسعَى

 له لََها

 سعي َسْعيََها

 هو َوه وَ 

ْؤِمن    ءمن م 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 كون َكانَ 

 سعي َسْعي ه م

ْشك وًرا  شكر مَّ

@ @ 

 كل ك الًّ 

 مدد نُِّمدُّ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

الَءِ   ءلي َوَهؤ 

 مـن ِمنْ 

 عطو َعَطاءِ 

 كَ ربب َرب ِ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 عطو َعَطاء  

 ربب َرب ِكَ 

 حظر َمْحظ وًرا

@ @ 

 نظر انظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

ْلنَا  فضل فَضَّ

 بعض بَْعَضه مْ 

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 ءخر َولأَلَِخَرة  

 كبر أَْكبَر  

 درج َدَرَجات  

 كبر َوأَْكبَر  

 فضل تَْفِضيالً 

@ @ 

 ال الَّ 

 جعل تَْجعَلْ 

 مع َمعَ 

 هِ ءله اللَّ 

 ءله إِلًَها

 ءخر َءاَخرَ 

 قعد فَتَْقع دَ 

وًما  ذمم َمْذم 

ْخذ والً   خذل مَّ

@ @ 

 قضي َوقََضى

 ربب َربُّكَ 

 ءن أاَلَّ 

 عبد تَْعب د وا

 ءن إِالَّ 

 ءيي إِيَّاه  

 ولد َوبِاْلَواِلَدْينِ 

 حسن إِْحَسانًا

ا  ءم إِمَّ

 بلغ يَْبل غَنَّ 

 عند ِعنَدكَ 

 كبر اْلِكبَرَ 

 وحد أََحد ه َما

 ءو أَوْ 

 كل ِكالَه َما

 ال فاَلَ 

 قول تَق ل

َما  له لَّه 

 ءفف أ ف   

 ال َوالَ 

 نهر تَْنَهْره َما

 قول َوق ل

َما  له لَّه 

 قول قَْوالً 

 كرم َكِريًما

@ @ 

 خفض َواْخِفضْ 

َما  له لَه 

 جنح َجنَاحَ 

 ذلل الذُّل ِ 

 مـن ِمنَ 

ْحَمةِ   رحم الرَّ

 قول َوق ل

ب ِ   ربب رَّ

َما  رحم اْرَحْمه 

 ا َكَماكم

 ربو َربَّيَانِي

 صغر َصِغيًرا

@ @ 

بُّك مْ   ربب رَّ

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 في فِي

 نفس ن ف وِسك مْ 

 ءن إِن

 كون تَك ون وا

 صلح َصاِلِحينَ 

 ءن فَِإنَّه  

 كون َكانَ 

ابِينَ   ءوب ِلألَوَّ

 غفر َغف وًرا

@ @ 

 ءتي َوَءاتِ 

 ذو ذَا

 قرب اْلق ْربَى

 حقق َحقَّه  

 ينَ سكن َواْلِمْسكِ 

 بنو َواْبنَ 

 سبل السَّبِيلِ 

 ال َوالَ 

رْ   بذر ت بَذ ِ

 بذر تَْبِذيًرا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

ِرينَ  بَذ ِ  بذر اْلم 

 كون َكان وا

 ءخو إِْخَوانَ 

 شطن الشَّيَاِطينِ 

 كون َوَكانَ 

 شطن الشَّْيَطان  

 ربب ِلَرب ِهِ 

 كفر َكف وًرا

@ @ 

ا  ءم َوإِمَّ

 عرض ت ْعِرَضنَّ 

م    عن َعْنه 

 غَاءَ بغي اْبتِ 

 رحم َرْحَمة  

ن  مـن م ِ

ب ِكَ   ربب رَّ

وَها  رجو تَْرج 

 قول فَق ل

مْ   له لَّه 

 قول قَْوالً 

ْيس وًرا  يسر مَّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 جعل تَْجعَلْ 

 يدي يََدكَ 

 غلل َمْغل ولَةً 

 ءلى إِلَى

 عنق ع ن ِقكَ 

 ال َوالَ 

 بسط تَْبس ْطَها

 كل ك لَّ 

 بسط اْلبَْسطِ 

 قعد فَتَْقع دَ 

 لوم َمل وًما

ْحس وًرا  حسر مَّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 بسط يَْبس ط  

ْزقَ   رزق الر ِ

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 قدر َويَْقِدر  

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 عبد بِِعبَاِدهِ 

 خبر َخبِيًرا

 بصر بَِصيًرا

@ @ 

 ال َوالَ 

 قتل تَْقت ل وا

 ولد أَْوالََدك مْ 

 خشي َخْشيَةَ 

 ملق إِْمالَق  

 نحن نَّْحن  

ق ه مْ  رزق  نَْرز 

 ءيي َوإِيَّاك مْ 

 ءن إِنَّ 

 قتل قَتْلَه مْ 

 كون َكانَ 

 خطء ِخْطئًا

 كبر َكبِيًرا
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@ @ 

 ال َوالَ 

 قرب تَْقَرب وا

نَى  زني الز ِ

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 فحش فَاِحَشةً 

 سوء َوَساءَ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 ال َوالَ 

 قتل تَْقت ل وا

 نفس النَّْفسَ 

 ءلل الَّتِي

مَ   حرم َحرَّ

 ءله اللَّه  

 ءن إِالَّ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 من َوَمن

 قتل ق تِلَ 

 ظلم َمْظل وًما

 قد فَقَدْ 

 جعل َجعَْلنَا

 ولي ِلَوِلي ِهِ 

 سلط س ْلَطانًا

 ال فاَلَ 

 سرف ي ْسِرف

 في ف ِي

 قتل اْلقَتْلِ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

وًرا  نصر َمنص 

@ @ 

 ال َوالَ 

 قرب تَْقَرب وا

 مول َمالَ 

 مِ يتم اْليَتِي

 ءن إِالَّ 

 ءلل بِالَّتِي

 هي ِهيَ 

 حسن أَْحَسن  

 حتى َحتَّى

 بلغ يَْبل غَ 

 شدد أَش دَّه  

 وفي َوأَْوف وا

 عهد بِاْلعَْهدِ 

 ءن إِنَّ 

 عهد اْلعَْهدَ 

 كون َكانَ 

 سءل َمْسئ والً 

@ @ 

 وفي َوأَْوف وا

 كيل اْلَكْيلَ 

 ءذ إِذَا

 كيل ِكْلت مْ 

 وزن َوِزن وا

 قسط بِاْلِقْسَطاِس 

ْستَِقيمِ قوم   اْلم 

 ذلك ذَِلكَ 

 خير َخْير  

 حسن َوأَْحَسن  

 ءول تَأِْويالً 

@ @ 

 ال َوالَ 

 وقف تَْقف  

 ما َما

 ليس لَْيسَ 

 لك لَكَ 

 ب بِهِ 

 علم ِعْلم  

 ءن إِنَّ 

 سمع السَّْمعَ 

 بصر َواْلبََصرَ 

 فءد َواْلف َؤادَ 

 كل ك لُّ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 كون َكانَ 

 عن َعْنه  

 سءل َمْسئ والً 

@ @ 

 َوالَ ال 

 مشي تَْمِش 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 مرح َمَرًحا

 ءن إِنَّكَ 

 لن لَن

 خرق تَْخِرقَ 

 ءرض األَْرضَ 

 لن َولَن

 بلغ تَْبل غَ 

 جبل اْلِجبَالَ 

 طول ط والً 

@ @ 

 كل ك لُّ 

 ذلك ذَِلكَ 

 كون َكانَ 

 سوء َسي ِئ ه  

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِكَ 

وًها  كره َمْكر 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

ا  ما ِممَّ

 ْوَحىوحي أَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 ربب َربُّكَ 

 مـن ِمنَ 

 حكم اْلِحْكَمةِ 

 ال َوالَ 

 جعل تَْجعَلْ 

 مع َمعَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله إِلًَها

 ءخر َءاَخرَ 

 لقي فَت ْلقَى

 في فِي

 جهم َجَهنَّمَ 

 لوم َمل وًما

وًرا ْدح   دحر مَّ

@ @ 

 صفو أَفَأَْصفَاك مْ 

 ربب َربُّك م

 بنو بِاْلبَنِينَ 

 ءخذ َواتََّخذَ 

 مـن ِمنَ 

 ملك اْلَمالَئَِكةِ 

 ءنث إِنَاثًا

 ءن إِنَّك مْ 

 قول لَتَق ول ونَ 

 قول قَْوالً 

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

ْفنَا  صرف َصرَّ

 في فِي

 هذا َهذَا

 قرء اْلق ْرَءانِ 

وا  ذكر ِليَذَّكَّر 

 ما َوَما

 زيد يَِزيد ه مْ 

 ءن إِالَّ 

 نفر ن ف وًرا

@ @ 

 قول ق ل

 لو لَّوْ 

 نَ كون َكا

 مع َمعَه  

 ءله َءاِلَهة  

 كما َكَما

 قول يَق ول ونَ 

 ءذ إِذًا

 بغي الَّْبتَغَْوا

 ءلى إِلَى

 ذو ِذي

 عرش اْلعَْرِش 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 سبح س ْبَحانَه  

 علو َوتَعَالَى

ا  عن َعمَّ

 قول يَق ول ونَ 

ا  علو ع ل وًّ

 كبر َكبِيًرا

@ @ 

 سبح ت َسب ِح  

 له لَه  

 سمو السََّماَوات  

 السَّْبع   سبع

 ءرض َواألَْرض  

 من َوَمن

 في فِيِهنَّ 
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 ءن َوإِن

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

 ءن إِالَّ 

 سبح ي َسب ِح  

 حمد بَِحْمِدهِ 

 لكن َولَِكن

 ال الَّ 

 فقه تَْفقَه ونَ 

 سبح تَْسبِيَحه مْ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 حلم َحِليًما

 غفر َغف وًرا

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قرء قََرأْتَ 

 انَ قرء اْلق ْرءَ 

 جعل َجعَْلنَا

 بين بَْينَكَ 

 بين َوبَْينَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 حجب ِحَجابًا

ْست وًرا  ستر مَّ

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 كنن أَِكنَّةً 

 ءن أَن

 فقه يَْفقَه وه  

 في َوفِي

 ءذن َءاذَانِِهمْ 

 وقر َوْقًرا

 ذَاءذ َوإِ 

 ذكر ذََكْرتَ 

 ربب َربَّكَ 

 في فِي

 قرء اْلق ْرَءانِ 

 وحد َوْحَده  

 ولي َولَّْوا

 على َعلَى

 دبر أَْدبَاِرِهمْ 

 نفر ن ف وًرا

@ @ 

 نحن نَّْحن  

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 سمع يَْستَِمع ونَ 

 ب بِهِ 

 ءذ إِذْ 

 سمع يَْستَِمع ونَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 ءذ َوإِذْ 

 هم ه مْ 

 نجو نَْجَوى

 ذْ ءذ إِ 

 قول يَق ول  

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

 ءن إِن

َّبِع ونَ   تبع تَت

 ءن إِالَّ 

الً   رجل َرج 

وًرا ْسح   سحر مَّ

@ @ 

 نظر انظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

 ضرب َضَرب وا

 لك لَكَ 

 مثل األَْمثَالَ 

 ضلل فََضلُّوا

 ال فاَلَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ءذ أَِءذَا

 كون ك نَّا

 م ِعَظاًماعظ

فَاتًا  رفت َور 

 ءن أَِءنَّا

 بعث لََمْبع وث ونَ 

 خلق َخْلقًا

 جدد َجِديًدا

@ @ 

 قول ق لْ 

 كون ك ون وا

 حجر ِحَجاَرةً 

 ءو أَوْ 

 حدد َحِديًدا

@ @ 

 ءو أَوْ 

 خلق َخْلقًا

ا مَّ  ما م ِ

 كبر يَْكب ر  

 في فِي

د وِرك مْ   صدر ص 

 قول فََسيَق ول ونَ 

 من َمن

نَا  عود ي ِعيد 

 ل ق لِ قو

 ءلل الَِّذي

 فطر فََطَرك مْ 

لَ   ءول أَوَّ

ة    مرر َمرَّ

 نغض فََسي ْنِغض ونَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

ء وَسه مْ   رءس ر 

 قول َويَق ول ونَ 

 متى َمتَى

 هو ه وَ 

 قول ق لْ 

 عسى َعَسى

 ءن أَن

 كون يَك ونَ 

 قرب قَِريبًا

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 دعو يَْدع وك مْ 

 جوب فَتَْستَِجيب ونَ 

 هِ حمد بَِحْمدِ 

 ظنن َوتَظ نُّونَ 

 ءن إِن

 لبث لَّبِثْت مْ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 قول َوق ل

 عبد ل ِِعبَاِدي

 قول يَق ول وا

 ءلل الَّتِي

 هي ِهيَ 

 حسن أَْحَسن  

 ءن إِنَّ 

 شطن الشَّْيَطانَ 

 نزغ يَنَزغ  

 بين بَْينَه مْ 

 ءن إِنَّ 

 شطن الشَّْيَطانَ 

 كون َكانَ 

 ءنس ِلِلنَسانِ 

اعدو َعد    وًّ

بِينًا  بين مُّ

@ @ 

بُّك مْ   ربب رَّ

 علم أَْعلَم  

 ب بِك مْ 

 ءن إِن

 شيء يََشأْ 

 رحم يَْرَحْمك مْ 

 ءو أَوْ 

 ءن إِن

 شيء يََشأْ 

ْبك مْ   عذب ي عَذ ِ

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَاكَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

 ربب َوَربُّكَ 

 علم أَْعلَم  

 من بَِمن

 في فِي

 اتِ سمو السََّماوَ 

 ءرض َواألَْرِض 

 قد َولَقَدْ 

ْلنَا  فضل فَضَّ

 بعض بَْعضَ 

 نبء النَّبِي ِنَ 
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 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 ءتي َوَءاتَْينَا

دَ   داود َداو 

 زبر َزب وًرا

@ @ 

 قول ق لِ 

 دعو اْدع وا

 ءلل الَِّذينَ 

 زعم َزَعْمت م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِهِ 

 ال فاَلَ 

 ملك يَْمِلك ونَ 

 كشف َكْشفَ 

 ر ِ ضرر الضُّ 

 عن َعنك مْ 

 ال َوالَ 

 حول تَْحِويالً 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 دعو يَْدع ونَ 

 بغي يَْبتَغ ونَ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِِهم  

 وسل اْلَوِسيلَةَ 

مْ   ءيي أَيُّه 

 قرب أَْقَرب  

ونَ   رجو َويَْرج 

 رحم َرْحَمتَه  

 خوف َويََخاف ونَ 

 عذب َعذَابَه  

 ءن إِنَّ 

 عذب َعذَابَ 

 َرب ِكَ  ربب

 كون َكانَ 

 حذر َمْحذ وًرا

@ @ 

 ءن َوإِن

ن  مـن م ِ

 قري قَْريَة  

 ءن إِالَّ 

 نحن نَْحن  

ْهِلك وَها  هلك م 

 قبل قَْبلَ 

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ءو أَوْ 

ب وَها عَذ ِ  عذب م 

 عذب َعذَابًا

 شدد َشِديًدا

 كون َكانَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 في فِي

 كتب اْلِكتَابِ 

 سطر َمْسط وًرا

@ @ 

 ما َوَما

 منع َمنَعَنَا

 ءن أَن

 رسل نُّْرِسلَ 

 ءيه بِاألَيَاتِ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 كذب َكذَّبَ 

 ب بَِها

ل ونَ   ءول األَوَّ

 ءتي َوَءاتَْينَا

ودَ   ثمود ثَم 

 نوق النَّاقَةَ 

ْبِصَرةً   بصر م 

وا  ظلم فََظلَم 

 ب بَِها

 ما َوَما

 رسل ن ْرِسل  

 ءيه بِاألَيَاتِ 

 ءن إِالَّ 

 ِويفًاخوف تَخْ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول ق ْلنَا

 لك لَكَ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 حوط أََحاطَ 

 نوس بِالنَّاِس 

 ما َوَما

 جعل َجعَْلنَا

ْءيَا  رءي الرُّ

 ءلل الَّتِي

 رءي أََرْينَاكَ 

 ءن إِالَّ 

 فتن فِتْنَةً 

 ءنس ل ِلنَّاِس 

 شجر َوالشََّجَرةَ 

 لعن اْلَمْلع ونَةَ 

 في فِي

 قرء اْلق ْرَءانِ 

ف ه مْ خ ِ  وف َون َخو 

 ما فََما

 زيد يَِزيد ه مْ 

 ءن إِالَّ 

 طغو ط ْغيَانًا

 كبر َكبِيًرا

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول ق ْلنَا

 ملك ِلْلَمالَئَِكةِ 

د وا  سجد اْسج 

 ءدم ألََدمَ 

 سجد فََسَجد وا

 ءن إِالَّ 

 بلس إِْبِليسَ 

 قول قَالَ 

د    سجد َءأَْسج 

 من ِلَمنْ 

 خلق َخلَْقتَ 

 طين ِطينًا

@ @ 

 قول قَالَ 

 رءي أََرَءْيتَكَ 

 هذا َهذَا

 ءلل الَِّذي

ْمتَ   كرم َكرَّ

 على َعلَيَّ 

 ءن لَئِنْ 

ْرتَنِ   ءخر أَخَّ

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 حنك ألَْحتَنَِكنَّ 

يَّتَه    ذرر ذ ر ِ

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ذهب اْذَهبْ 

 من فََمن

 تبع تَبِعَكَ 

 مْ مـن ِمْنه  

 ءن فَِإنَّ 

 جهم َجَهنَّمَ 

ك مْ   جزي َجَزاؤ 

 جزي َجَزاءً 

ْوف وًرا  وفر مَّ

@ @ 

 فزز َواْستَْفِززْ 

 من َمنِ 

 طوع اْستََطْعتَ 

 مـن ِمْنه م

 صوت بَِصْوتِكَ 

 جلب َوأَْجِلبْ 

 على َعلَْيِهم

 خيل بَِخْيِلكَ 

 رجل َوَرِجِلكَ 

 شرك َوَشاِرْكه مْ 

 في فِي

 مول األَْمَوالِ 

 الَدِ ولد َواألَوْ 

 وعد َوِعْده مْ 

 ما َوَما

 وعد يَِعد ه م  

 شطن الشَّْيَطان  

 ءن إِالَّ 

وًرا  غرر غ ر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 عبد ِعبَاِدي

 ليس لَْيسَ 

 لك لَكَ 

 على َعلَْيِهمْ 
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 سلط س ْلَطان  

 كفي َوَكفَى

 ربب بَِرب ِكَ 

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

بُّك م    ربب رَّ

 ءلل الَِّذي

 زجو ي ْزِجي

 لك لَك م  

 اْلف ْلكَ فلك 

 في فِي

 بحر اْلبَْحرِ 

 بغي ِلتَْبتَغ وا

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 ب بِك مْ 

 رحم َرِحيًما

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 مسس َمسَّك م  

رُّ   ضرر الضُّ

 في فِي

 بحر اْلبَْحرِ 

 ضلل َضلَّ 

 من َمن

 دعو تَْدع ونَ 

 ءن إِالَّ 

 ءيي إِيَّاه  

ا  لم فَلَمَّ

اك مْ   نجو نَجَّ

 ءلى إِلَى

 برر اْلبَر ِ 

 عرض أَْعَرْضت مْ 

 كون َوَكانَ 

 ءنس اإِلنَسان  

 كفر ك ف وًرا

@ @ 

 ءمن أَفَأَِمنت مْ 

 ءن أَن

 خسف يَْخِسفَ 

 ب بِك مْ 

 جنب َجانِبَ 

 برر اْلبَر ِ 

 ءو أَوْ 

 رسل ي ْرِسلَ 

 على َعلَْيك مْ 

 حصب َحاِصبًا

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

 وجد تَِجد وا

 لك لَك مْ 

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 ءمن أَِمنت مْ 

 ءن أَن

 عود ي ِعيَدك مْ 

 في فِيهِ 

 تور تَاَرةً 

 ءخر أ ْخَرى

 رسل فَي ْرِسلَ 

 على َعلَْيك مْ 

 قصف قَاِصفًا

نَ   مـن م ِ

يحِ   روح الر ِ

 غرق فَي ْغِرقَك م

 ما بَِما

 كفر َكفَْرت مْ 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

 وجد تَِجد وا

 لك لَك مْ 

 على َعلَْينَا

 ب بِهِ 

 بِيعًاتبع تَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

ْمنَا  كرم َكرَّ

 بنو بَنِي

 ءدم َءاَدمَ 

 حمل َوَحَمْلنَاه مْ 

 في فِي

 برر اْلبَر ِ 

 بحر َواْلبَْحرِ 

 رزق َوَرَزْقنَاه م

نَ   مـن م ِ

 طيب الطَّي ِبَاتِ 

ْلنَاه مْ   فضل َوفَضَّ

 على َعلَى

 كثر َكثِير  

نْ  مَّ  مـن م ِ

 خلق َخلَْقنَا

 فضل تَْفِضيالً 

@ @ 

 يَْومَ  يوم

 دعو نَْدع وا

 كل ك لَّ 

 نسو أ نَاس  

 ءمم بِِإَماِمِهمْ 

 من فََمنْ 

 ءتي أ وتِيَ 

 كتب ِكتَابَه  

 يمن بِيَِمينِهِ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 قرء يَْقَرء ونَ 

 كتب ِكتَابَه مْ 

 ال َوالَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

 فتل فَتِيالً 

@ @ 

 من َوَمن

 كون َكانَ 

 في فِي

 هذا َهِذهِ 

 عمي أَْعَمى

 ه وَ هو فَ 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 عمي أَْعَمى

 ضلل َوأََضلُّ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 ءن َوإِن

 كود َكاد وا

 فتن لَيَْفتِن ونَكَ 

 عن َعنِ 

 ءلل الَِّذي

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 فري ِلتَْفتَِريَ 

 على َعلَْينَا

 غير َغْيَره  

 ءذ َوإِذًا

 ءخذ الَّتََّخذ وكَ 

 خلل َخِليالً 

@ @ 

 لَْوالَ لو وَ 

 ءن أَن

 ثبت ثَبَّتْنَاكَ 

 قد لَقَدْ 

 كود ِكدتَّ 

 ركن تَْرَكن  

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 شيء َشْيئًا

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 ءذ إِذًا

 ذوق ألَذَْقنَاكَ 

 ضعف ِضْعفَ 

 حيي اْلَحيَاةِ 

 ضعف َوِضْعفَ 

 موت اْلَمَماتِ 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

 وجد تَِجد  

 لك لَكَ 

 على َعلَْينَا

 نصر نَِصيًرا

@ @ 

 ءن َوإِن

 كود َكاد وا

ونَكَ   فزز لَيَْستَِفزُّ

 مـن ِمنَ 

 ءرض األَْرِض 

وكَ   خرج ِلي ْخِرج 

 مـن ِمْنَها

 ءذ َوإِذًا

 ال الَّ 

 لبث يَْلبَث ونَ 

 خلف ِخالَفَكَ 
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 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 سنن س نَّةَ 

 من َمن

 قد قَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 قبل قَْبلَكَ 

 مـن ِمن

س ِلنَا  رسل رُّ

 الَ ال وَ 

 وجد تَِجد  

 سنن ِلس نَّتِنَا

 حول تَْحِويالً 

@ @ 

 قوم أَقِمِ 

 صلو الصَّالَةَ 

 دلك ِلد ل وكِ 

 شمس الشَّْمِس 

 ءلى إِلَى

 غسق َغَسقِ 

 ليل الَّْيلِ 

 قرء َوق ْرَءانَ 

 فجر اْلفَْجرِ 

 ءن إِنَّ 

 قرء ق ْرَءانَ 

 فجر اْلفَْجرِ 

 كون َكانَ 

 شهد َمْشه وًدا

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 لِ ليل الَّيْ 

دْ   هجد فَتََهجَّ

 ب بِهِ 

 نفل نَافِلَةً 

 لك لَّكَ 

 عسى َعَسى

 ءن أَن

 بعث يَْبعَثَكَ 

 ربب َربُّكَ 

 قوم َمقَاًما

وًدا ْحم   حمد مَّ

@ @ 

 قول َوق ل

ب ِ   ربب رَّ

 دخل أَْدِخْلنِي

ْدَخلَ   دخل م 

 صدق ِصْدق  

 خرج َوأَْخِرْجنِي

ْخَرجَ   خرج م 

 صدق ِصْدق  

 جعل َواْجعَل

 لي ل ِي

 نمـن مِ 

 لدن لَّد نكَ 

 سلط س ْلَطانًا

 نصر نَِّصيًرا

@ @ 

 قول َوق لْ 

 جيء َجاءَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 زهق َوَزَهقَ 

 بطل اْلبَاِطل  

 ءن إِنَّ 

 بطل اْلبَاِطلَ 

 كون َكانَ 

 زهق َزه وقًا

@ @ 

ل    نزل َون نَز ِ

 مـن ِمنَ 

 قرء اْلق ْرَءانِ 

 ما َما

 هو ه وَ 

 شفي ِشفَاء  

 رحم َوَرْحَمة  

 ْؤِمنِينَ ءمن ل ِْلم  

 ال َوالَ 

 زيد يَِزيد  

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

 ءن إِالَّ 

 خسر َخَساًرا

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 نعم أَْنعَْمنَا

 على َعلَى

 ءنس اإِلنَسانِ 

 عرض أَْعَرضَ 

 نءي َونَئَا

 جنب بَِجانِبِهِ 

 ءذ َوإِذَا

 مسس َمسَّه  

 شرر الشَّرُّ 

 كون َكانَ 

 يءس يَئ وًسا

@ @ 

 قول ق لْ 

 كل ك ل  

 ْعَمل  عمل يَ 

 على َعلَى

 شكل َشاِكلَتِهِ 

 ربب فََربُّك مْ 

 علم أَْعلَم  

 من بَِمنْ 

 هو ه وَ 

 هدي أَْهَدى

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 سءل َويَْسئَل ونَكَ 

 عن َعنِ 

وحِ   روح الرُّ

 قول ق لِ 

وح    روح الرُّ

 مـن ِمنْ 

 ءمر أَْمرِ 

 ربب َرب ِي

 ما َوَما

 ءتي أ وتِيت م

نَ   مـن م ِ

 علم اْلِعْلمِ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 ءن َولَئِن

 شيء ِشئْنَا

 ذهب لَنَْذَهبَنَّ 

 ءلل بِالَِّذي

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

 وجد تَِجد  

 لك لَكَ 

 ب بِهِ 

 على َعلَْينَا

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 رحم َرْحَمةً 

ن  مـن م ِ

ب ِكَ   ربب رَّ

 ءن إِنَّ 

 فضل فَْضلَه  

 كون َكانَ 

 لى َعلَْيكَ ع

 كبر َكبِيًرا

@ @ 

 قول ق ل

 ءن لَّئِنِ 

 جمع اْجتََمعَتِ 

 ءنس اإِلنس  

 جنن َواْلِجنُّ 

 على َعلَى

 ءن أَن

 ءتي يَأْت وا

 مثل بِِمثْلِ 

 هذا َهذَا

 قرء اْلق ْرَءانِ 

 ال الَ 

 ءتي يَأْت ونَ 

 مثل بِِمثِْلهِ 

 لو َولَوْ 

 كون َكانَ 

ه مْ   بعض بَْعض 

 بعض ِلبَْعض  

 اظهر َظِهيرً 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

ْفنَا  صرف َصرَّ

 نوس ِللنَّاِس 

 في فِي

 هذا َهذَا

 قرء اْلق ْرَءانِ 
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 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 مثل َمثَل  

 ءبي فَأَبَى

 كثر أَْكثَر  

 نوس النَّاِس 

 ءن إِالَّ 

 كفر ك ف وًرا

@ @ 

 قول َوقَال وا

 لن لَن

 ءمن نُّْؤِمنَ 

 لك لَكَ 

 حتى َحتَّى

رَ   فجر تَْفج 

 لنا لَنَا

 نَ مـن مِ 

 ءرض األَْرِض 

 نبع يَنب وًعا

@ @ 

 ءو أَوْ 

 كون تَك ونَ 

 لك لَكَ 

 جنن َجنَّة  

ن  مـن م ِ

 نخل نَِّخيل  

 عنب َوِعنَب  

رَ   فجر فَت فَج ِ

 نهر األَْنَهارَ 

 خلل ِخالَلََها

 فجر تَْفِجيًرا

@ @ 

 ءو أَوْ 

 سقط ت ْسِقطَ 

 سمو السََّماءَ 

 كما َكَما

 زعم َزَعْمتَ 

 على َعلَْينَا

 فًاكسف ِكسَ 

 ءو أَوْ 

 ءتي تَأْتِيَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ملك َواْلَمالَئَِكةِ 

 قبل قَبِيالً 

@ @ 

 ءو أَوْ 

 كون يَك ونَ 

 لك لَكَ 

 بيت بَْيت  

ن  مـن م ِ

ف   ْخر   زخرف ز 

 ءو أَوْ 

 رقي تَْرقَى

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

 لن َولَن

 ءمن نُّْؤِمنَ 

قِي ِكَ   رقي ِلر 

 حتى َحتَّى

لَ   نزل ت نَز ِ

 نَاعلى َعلَيْ 

 كتب ِكتَابًا

ه    قرء نَّْقَرؤ 

 قول ق لْ 

 سبح س ْبَحانَ 

 ربب َرب ِي

 هل َهلْ 

 كون ك نت  

 ءن إِالَّ 

 بشر بََشًرا

س والً   رسل رَّ

@ @ 

 ما َوَما

 منع َمنَعَ 

 نوس النَّاسَ 

 ءن أَن

 ءمن ي ْؤِمن وا

 ءذ إِذْ 

 جيء َجاَءه م  

 هدي اْله َدى

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 قول قَال وا

 بعث أَبَعَثَ 

 ءله اللَّه  

 بشر بََشًرا

س والً   رسل رَّ

@ @ 

 قول ق ل

 لو لَّوْ 

 كون َكانَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ملك َمالَئَِكة  

 مشي يَْمش ونَ 

ْطَمئِن ِينَ   طمءن م 

ْلنَا  نزل لَنَزَّ

 على َعلَْيِهم

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ملك َملًَكا

س والً   رسل رَّ

@ @ 

 قول ق لْ 

 كفي َكفَى

 هِ ءله بِاللَّ 

 شهد َشِهيًدا

 بين بَْينِي

 بين َوبَْينَك مْ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 عبد بِِعبَاِدهِ 

 خبر َخبِيًرا

 بصر بَِصيًرا

@ @ 

 من َوَمن

 هدي يَْهدِ 

 ءله اللَّه  

 هو فَه وَ 

ْهتَدِ   هدي اْلم 

 من َوَمن

 ضلل ي ْضِللْ 

 لن فَلَن

 وجد تَِجدَ 

مْ   له لَه 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

ه مْ   حشر َونَْحش ر 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 على َعلَى

وِهِهمْ  ج   وجه و 

 عمي ع ْميًا

 بكم َوب ْكًما

ا مًّ  صمم َوص 

أَْواه مْ   ءوي مَّ

 جهم َجَهنَّم  

 كل ك لََّما

 خبت َخبَتْ 

 زيد ِزْدنَاه مْ 

 سعر َسِعيًرا

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

ه م  جزي َجَزاؤ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

وا  كفر َكفَر 

 يه بِأَيَاتِنَاء

 قول َوقَال وا

 ءذ أَِءذَا

 كون ك نَّا

 عظم ِعَظاًما

فَاتًا  رفت َور 

 ءن أَِءنَّا

 بعث لََمْبع وث ونَ 

 خلق َخْلقًا

 جدد َجِديًدا

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 قدر قَاِدر  

 على َعلَى

 ءن أَن

 خلق يَْخل قَ 

 مثل ِمثْلَه مْ 
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 جعل َوَجعَلَ 

مْ   له لَه 

 ءجل أََجالً 

 ال الَّ 

 ريب َرْيبَ 

 في فِيهِ 

 ءبي فَأَبَى

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

 ءن إِالَّ 

 كفر ك ف وًرا

@ @ 

 قول ق ل

 لو لَّوْ 

 ءنت أَنت مْ 

 ملك تَْمِلك ونَ 

 خزن َخَزائِنَ 

 رحم َرْحَمةِ 

 ربب َرب ِي

 اءذ إِذً 

 مسك ألَْمَسْكت مْ 

 خشي َخْشيَةَ 

 نفق اإِلنفَاقِ 

 كون َوَكانَ 

 ءنس اإِلنَسان  

 قتر قَت وًرا

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

وَسى  موسى م 

 تسع تِْسعَ 

 ءيه َءايَات  

 بين بَي ِنَات  

 سءل فَْسئَلْ 

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 ءذ إِذْ 

 جيء َجاَءه مْ 

 قول فَقَالَ 

 له لَه  

 فرعون فِْرَعْون  

 ءن إِن ِي

 ظنن ألَظ نُّكَ 

وَسى  موسى يَام 

وًرا  سحر َمْسح 

@ @ 

 قول قَالَ 

 قد لَقَدْ 

 علم َعِلْمتَ 

 ما َما

 نزل أَنَزلَ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 ءن إِالَّ 

 ربب َربُّ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 بصر بََصائِرَ 

 ءن َوإِن ِي

 ظنن ألَظ نُّكَ 

 فرعون يَافِْرَعْون  

 ثبر َمثْب وًرا

@ @ 

 رود فَأََرادَ 

 ءن أَن

ه م  فزز يَْستَِفزَّ

نَ   مـن م ِ

 ءرض األَْرِض 

 غرق فَأَْغَرْقنَاه  

 من َوَمن

عَه    مع مَّ

 جمع َجِميعًا

@ @ 

 قول َوق ْلنَا

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

 بنو ِلبَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 سكن اْسك ن وا

 ءرض األَْرضَ 

 ءذ فَِإذَا

 جيء َجاءَ 

 عد َوْعد  و

 ءخر األَِخَرةِ 

 جيء ِجئْنَا

 ب بِك مْ 

 لفف لَِفيفًا

@ @ 

 حقق َوبِاْلَحق ِ 

 نزل أَنَزْلنَاه  

 حقق َوبِاْلَحق ِ 

 نزل نََزلَ 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَاكَ 

 ءن إِالَّ 

ًرا بَش ِ  بشر م 

 نذر َونَِذيًرا

@ @ 

 قرء َوق ْرَءانًا

 فرق فََرْقنَاه  

 قرء ِلتَْقَرأَه  

 على َعلَى

 نوس النَّاِس 

 على َعلَى

ْكث    مكث م 

ْلنَاه    نزل َونَزَّ

 نزل تَنِزيالً 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءمن َءاِمن وا

 ب بِهِ 

 ءو أَوْ 

 ال الَ 

 ءمن ت ْؤِمن وا

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 علم اْلِعْلمَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلهِ 

 ءذ إِذَا

 تلو ي تْلَى

 على َعلَْيِهمْ 

ونَ   خرر يَِخرُّ

 ِلألَْذقَانِ ذقن 

ًدا  سجد س جَّ

@ @ 

 قول َويَق ول ونَ 

 سبح س ْبَحانَ 

 ربب َرب ِنَا

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 وعد َوْعد  

 ربب َرب ِنَا

 فعل لََمْفع والً 

@ @ 

ونَ   خرر َويَِخرُّ

 ذقن ِلألَْذقَانِ 

 بكي يَْبك ونَ 

 زيد َويَِزيد ه مْ 

ش وًعا  خشع خ 

@ @ 

 قول ق لِ 

 دعو اْدع وا

 ءله اللَّهَ 

 وِ ءو أَ 

 دعو اْدع وا

ْحَمنَ   رحم الرَّ

 ءيي أَيًّا

ا  ما مَّ

 دعو تَْدع وا

 له فَلَه  

 سمى األَْسَماء  

ْسنَى  حسن اْلح 

 ال َوالَ 

 جهر تَْجَهرْ 

 صلو بَِصالَتِكَ 

 ال َوالَ 

 خفت ت َخافِتْ 

 ب بَِها

 بغي َواْبتَغِ 

 بين بَْينَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 قول َوق لِ 

 حمد اْلَحْمد  

 ِللَّهِ ءله 

 ءلل الَِّذي

 لم لَمْ 

 ءخذ يَتَِّخذْ 

 ولد َولًَدا

 لم َولَمْ 

 كون يَك ن
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 له لَّه  

 شرك َشِريك  

 في فِي

ْلكِ   ملك اْلم 

 لم َولَمْ 

 كون يَك ن

 له لَّه  

 ولي َوِلي  

نَ   مـن م ِ

 ذلل الذُّل ِ 

 كبر َوَكب ِْره  

 كبر تَْكبِيًرا

# # 

@ @ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

 نزل أَنَزلَ 

 على َعلَى

 عبد َعْبِدهِ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 لم َولَمْ 

 جعل يَْجعَل

 له لَّه  

 عوج ِعَوًجا

@ @ 

 قوم قَي ًِما

 نذر ل ِي نِذرَ 

 بءس بَأًْسا

 شدد َشِديًدا

ن  مـن م ِ

ْنه    لدن لَّد 

رَ   بشر َوي بَش ِ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 ءلل الَِّذينَ 

 عمل يَْعَمل ونَ 

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ءن أَنَّ 

مْ   له لَه 

 ءجر أَْجًرا

 حسن َحَسنًا

@ @ 

اِكثِينَ   مكث مَّ

 في فِيهِ 

 ءبد أَبًَدا

@ @ 

 نذر َوي نِذرَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَال وا

 ءخذ اتََّخذَ 

 ءله اللَّه  

 ولد َولًَدا

@ @ 

ا  ما مَّ

 له لَه م

 ب بِهِ 

 مـن ِمنْ 

 علم ِعْلم  

 ال َوالَ 

 ءبو ألَبَائِِهمْ 

 كبر َكب َرتْ 

 َكِلَمةً  كلم

ج    خرج تَْخر 

 مـن ِمنْ 

 فوه أَْفَواِهِهمْ 

 ءن إِن

 قول يَق ول ونَ 

 ءن إِالَّ 

 كذب َكِذبًا

@ @ 

 لعل فَلَعَلَّكَ 

 بخع بَاِخع  

 نفس نَّْفَسكَ 

 على َعلَى

 ءثر َءاثَاِرِهمْ 

 ءن إِن

 لم لَّمْ 

 ءمن ي ْؤِمن وا

 هذا بَِهذَا

 حدث اْلَحِديثِ 

 ءسف أََسفًا

@ @ 

 ءن إِنَّا

 عَْلنَاجعل جَ 

 ما َما

 على َعلَى

 ءرض األَْرِض 

 زين ِزينَةً 

 له لََّها

 بلو ِلنَْبل َوه مْ 

مْ   ءيي أَيُّه 

 حسن أَْحَسن  

 عمل َعَمالً 

@ @ 

 ءن َوإِنَّا

 جعل لََجاِعل ونَ 

 ما َما

 على َعلَْيَها

 صعد َصِعيًدا

ًزا ر   جرز ج 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 حسب َحِسْبتَ 

 ءن أَنَّ 

 صحب أَْصَحابَ 

 فِ كهف اْلَكهْ 

قِيمِ   رقم َوالرَّ

 كون َكان وا

 مـن ِمنْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

 عجب َعَجبًا

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 ءوي أََوى

 فتي اْلِفتْيَة  

 ءلى إِلَى

 كهف اْلَكْهفِ 

 قول فَقَال وا

 ربب َربَّنَا

 ءتي َءاتِنَا

 مـن ِمن

 لدن لَّد نكَ 

 رحم َرْحَمةً 

 هيء َوَهي ِئْ 

 لنا لَنَا

 مـن ِمنْ 

 ءمر أَْمِرنَا

 َرَشًدا رشد

@ @ 

 ضرب فََضَرْبنَا

 على َعلَى

 ءذن َءاذَانِِهمْ 

 في فِي

 كهف اْلَكْهفِ 

 سنه ِسنِينَ 

 عدد َعَدًدا

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 بعث بَعَثْنَاه مْ 

 علم ِلنَْعلَمَ 

 ءيي أَيُّ 

 حزب اْلِحْزبَْينِ 

 حصي أَْحَصى

 لم ِلَما

 لبث لَبِث وا

 ءمد أََمًدا

@ @ 

 نحن نَّْحن  

 قصص نَق صُّ 

 ْيكَ على َعلَ 

 نبء نَبَأَه م

 حقق بِاْلَحق ِ 

مْ   ءن إِنَّه 

 فتي فِتْيَة  

 ءمن َءاَمن وا

 ربب بَِرب ِِهمْ 

 زيد َوِزْدنَاه مْ 

 هدي ه ًدى

@ @ 

 ربط َوَربَْطنَا

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 ءذ إِذْ 

وا  قوم قَام 

 قول فَقَال وا

 ربب َربُّنَا

 ربب َربُّ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ن لَنل

 دعو نَّْدع َوا

 مـن ِمن
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 دون د ونِهِ 

 ءله إِلًَها

 قد لَّقَدْ 

 قول ق ْلنَا

 ءذ إِذًا

 شطط َشَطًطا

@ @ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

نَا  قوم قَْوم 

 ءخذ اتََّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ءله َءاِلَهةً 

 لو لَّْوالَ 

 ءتي يَأْت ونَ 

 على َعلَْيِهم

 سلط بِس ْلَطان  

 بين بَي ِن  

 من فََمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

نِ   مـن ِممَّ

 فري اْفتََرى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

@ @ 

 ءذ َوإِذِ 

وه مْ   عزل اْعتََزْلت م 

 ما َوَما

 عبد يَْعب د ونَ 

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّهَ 

ا  ءوي فَأْو 

 ءلى إِلَى

 كهف اْلَكْهفِ 

 نشر يَنش رْ 

 لك لَك مْ 

 ربب َربُّك م

ن  مـن م ِ

ْحَمتِهِ   رحم رَّ

 َوي َهي ِئْ هيء 

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 ءمر أَْمِرك م

ْرفَقًا  رفق م ِ

@ @ 

 رءي َوتََرى

 شمس الشَّْمسَ 

 ءذ إِذَا

 طلع َطلَعَت

 زور تََّزاَور  

 عن َعن

 كهف َكْهِفِهمْ 

 ذو ذَاتَ 

 يمن اْليَِمينِ 

 ءذ َوإِذَا

 غرب َغَربَت

ه مْ   قرض تَّْقِرض 

 ذو ذَاتَ 

َمالِ   شمل الش ِ

 هم َوه مْ 

 في فِي

 و فَْجَوة  فج

ْنه    مـن م ِ

 ذلك ذَِلكَ 

 مـن ِمنْ 

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 من َمن

 هدي يَْهدِ 

 ءله اللَّه  

 هو فَه وَ 

ْهتَدِ   هدي اْلم 

 من َوَمن

 ضلل ي ْضِللْ 

 لن فَلَن

 وجد تَِجدَ 

 له لَه  

 ولي َوِليًّا

ْرِشًدا  رشد مُّ

@ @ 

 حسب َوتَْحَسب ه مْ 

 يقظ أَْيقَاًظا

 هم َوه مْ 

 ق ود  رقد ر  

 قلب َون قَل ِب ه مْ 

 ذو ذَاتَ 

 يمن اْليَِمينِ 

 ذو َوذَاتَ 

َمالِ   شمل الش ِ

 كلب َوَكْلب ه م

 بسط بَاِسط  

 ذرع ِذَراَعْيهِ 

 وصد بِاْلَوِصيدِ 

 لو لَوِ 

 طلع اطَّلَْعتَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ولي لََولَّْيتَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 فرر فَِراًرا

ِلئْتَ   ملء َولَم 

 مـن ِمْنه مْ 

ْعبً   ارعب ر 

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 بعث بَعَثْنَاه مْ 

 سءل ِليَتََساَءل وا

 بين بَْينَه مْ 

 قول قَالَ 

 قول قَائِل  

ْنه مْ   مـن م ِ

 كم َكمْ 

 لبث لَبِثْت مْ 

 قول قَال وا

 لبث لَبِثْنَا

 يوم يَْوًما

 ءو أَوْ 

 بعض بَْعضَ 

 يوم يَْوم  

 قول قَال وا

 ربب َربُّك مْ 

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 بِثْت مْ لبث لَ 

 بعث فَاْبعَث وا

 وحد أََحَدك م

 ورق بَِوِرقِك مْ 

 هذا َهِذهِ 

 ءلى إِلَى

 دين اْلَمِدينَةِ 

 نظر فَْليَنظ رْ 

 ءيي أَيَُّها

 زكو أَْزَكى

 طعم َطعَاًما

 ءتي فَْليَأْتِك م

 رزق بِِرْزق  

ْنه    مـن م ِ

 لطف َوْليَتَلَطَّفْ 

 ال َوالَ 

 شعر ي ْشِعَرنَّ 

 ب بِك مْ 

 وحد أََحًدا

@ @ 

مْ   ءن إِنَّه 

 ءن إِن

وا  ظهر يَْظَهر 

 على َعلَْيك مْ 

وك مْ  م   رجم يَْرج 

 ءو أَوْ 

 عود ي ِعيد وك مْ 

 في فِي

 ملل ِملَّتِِهمْ 

 لن َولَن

وا  فلح ت ْفِلح 

 ءذ إِذًا

 ءبد أَبًَدا

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 عثر أَْعثَْرنَا

 على َعلَْيِهمْ 

وا  علم ِليَْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 وعد َوْعدَ 

 اللَّهِ  ءله

 حقق َحق  

 ءن َوأَنَّ 

 سوع السَّاَعةَ 

 ال الَ 

 ريب َرْيبَ 

 في فِيَها

 ءذ إِذْ 

 نزع يَتَنَاَزع ونَ 
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 بين بَْينَه مْ 

 ءمر أَْمَره مْ 

 قول فَقَال وا

 بني اْبن وا

 على َعلَْيِهم

 بني ب ْنيَانًا

بُّه مْ   ربب رَّ

 علم أَْعلَم  

 ب بِِهمْ 

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 واغلب َغلَب  

 على َعلَى

 ءمر أَْمِرِهمْ 

 ءخذ لَنَتَِّخذَنَّ 

 على َعلَْيِهم

ْسِجًدا  سجد مَّ

@ @ 

 قول َسيَق ول ونَ 

 ثلث ثاَلَثَة  

ابِع ه مْ   ربع رَّ

مْ   كلب َكْلب ه 

 قول َويَق ول ونَ 

 خمس َخْمَسة  

مْ   سدس َساِدس ه 

مْ   كلب َكْلب ه 

 رجم َرْجًما

 غيب بِاْلغَْيبِ 

 قول َويَق ول ونَ 

 عَة  سبع َسبْ 

 ثمن َوثَاِمن ه مْ 

مْ   كلب َكْلب ه 

 قول ق ل

ب ِي  ربب رَّ

 علم أَْعلَم  

تِِهم  عدد بِِعدَّ

ا  ما مَّ

مْ  ه   علم يَْعلَم 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليل  

 ال فاَلَ 

 مري ت َمارِ 

 في فِيِهمْ 

 ءن إِالَّ 

 مري ِمَراءً 

 ظهر َظاِهًرا

 ال َوالَ 

 فتي تَْستَْفتِ 

 في فِيِهم

ْنه مْ   مـن م ِ

 َحًداوحد أَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 قول تَق ولَنَّ 

 شيء ِلَشاْيء  

 ءن إِن ِي

 فعل فَاِعل  

 ذلك ذَِلكَ 

 غدو َغًدا

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 شيء يََشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ذكر َواْذك ر

بَّكَ   ربب رَّ

 ءذ إِذَا

 نسي نَِسيتَ 

 قول َوق لْ 

 عسى َعَسى

 ءن أَن

 هدي يَْهِديَنِ 

 ربب َرب ِي

 قرب ألَْقَربَ 

 ِمنْ مـن 

 هذا َهذَا

 رشد َرَشًدا

@ @ 

 لبث َولَبِث وا

 في فِي

 كهف َكْهِفِهمْ 

 ثلث ثاَلَثَ 

 مءه ِمائَة  

 سنه ِسنِينَ 

 زيد َواْزَداد وا

 تسع تِْسعًا

@ @ 

 قول ق لِ 

 ءله اللَّه  

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 لبث لَبِث وا

 له لَه  

 غيب َغْيب  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 بصر أَْبِصرْ 

 ب بِهِ 

 سمع َوأَْسِمعْ 

 ما َما

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِهِ 

 مـن ِمن

 ولي َوِلي   

 ال َوالَ 

 شرك ي ْشِرك  

 في فِي

ْكِمهِ   حكم ح 

 وحد أََحًدا

@ @ 

 تلو َواتْل  

 ما َما

 وحي أ وِحيَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن ِمن

 كتب ِكتَابِ 

 ربب َرب ِكَ 

 ال الَ 

لَ  بَد ِ  بدل م 

 كلم ِلَكِلَماتِهِ 

 َولَن لن

 وجد تَِجدَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

ْلتََحًدا  لحد م 

@ @ 

 صبر َواْصبِرْ 

 نفس نَْفَسكَ 

 مع َمعَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 دعو يَْدع ونَ 

 ربب َربَّه م

 غدو بِاْلغََداةِ 

 ِ  عشو َواْلعَِشي 

 رود ي ِريد ونَ 

 وجه َوْجَهه  

 ال َوالَ 

 عدو تَْعد  

 عين َعْينَاكَ 

مْ   عن َعْنه 

 رود ت ِريد  

 ن ِزينَةَ زي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ال َوالَ 

 طوع ت ِطعْ 

 من َمنْ 

 غفل أَْغفَْلنَا

 قلب قَْلبَه  

 عن َعن

 ذكر ِذْكِرنَا

 تبع َواتَّبَعَ 

 هوي َهَواه  

 كون َوَكانَ 

ه    ءمر أَْمر 

ًطا  فرط ف ر 

@ @ 

 قول َوق لِ 

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمن

ب ِك مْ   ربب رَّ

 من فََمن

 شيء َشاءَ 

 فَْلي ْؤِمنءمن 

 من َوَمن

 شيء َشاءَ 

 كفر فَْليَْكف رْ 

 ءن إِنَّا

 عتد أَْعتَْدنَا

 ظلم ِللظَّاِلِمينَ 

 نور نَاًرا
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 حوط أََحاطَ 

 ب بِِهمْ 

 سردق س َراِدق َها

 ءن َوإِن

 غيث يَْستَِغيث وا

 غيث ي غَاث وا

 موه بَِماء  

ْهلِ   مهل َكاْلم 

 شوي يَْشِوي

وهَ  ج   وجه اْلو 

 بءس بِئْسَ 

 شََّراب  شرب ال

 سوء َوَساَءتْ 

ْرتَفَقًا  رفق م 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ءن إِنَّا

 ال الَ 

 ضيع ن ِضيع  

 ءجر أَْجرَ 

 من َمنْ 

 حسن أَْحَسنَ 

 عمل َعَمالً 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

مْ   له لَه 

 جنن َجنَّات  

 عدن َعْدن  

 جري تَْجِري

 نمـن مِ 

 تحت تَْحتِِهم  

 نهر األَْنَهار  

 حلي ي َحلَّْونَ 

 في فِيَها

 مـن ِمنْ 

 سور أََساِورَ 

 مـن ِمن

 ذهب ذََهب  

 لبس َويَْلبَس ونَ 

 ثوب ثِيَابًا

ْضًرا  خضر خ 

ن  مـن م ِ

 سندس س ند س  

 برق َوإِْستَْبَرق  

تَِّكئِينَ   وكء مُّ

 في فِيَها

 على َعلَى

 ءرك األََرائِكِ 

 نعم نِْعمَ 

 ثََّواب  ثوب ال

 حسن َوَحس نَتْ 

ْرتَفَقًا  رفق م 

@ @ 

 ضرب َواْضِربْ 

 له لَه م

ثاَلً   مثل مَّ

لَْينِ  ج   رجل رَّ

 جعل َجعَْلنَا

 وحد ألََحِدِهَما

 جنن َجنَّتَْينِ 

 مـن ِمنْ 

 عنب أَْعنَاب  

 حفف َوَحفَْفنَاه َما

 نخل بِنَْخل  

 جعل َوَجعَْلنَا

َما  بين بَْينَه 

 زرع َزْرًعا

@ @ 

 اكل ِكْلتَ 

 جنن اْلَجنَّتَْينِ 

 ءتي َءاتَتْ 

 ءكل أ ك لََها

 لم َولَمْ 

 ظلم تَْظِلم

ْنه    مـن م ِ

 شيء َشْيئًا

ْرنَا  فجر َوفَجَّ

َما  خلل ِخالَلَه 

 نهر نََهًرا

@ @ 

 كون َوَكانَ 

 له لَه  

 ثمر ثََمر  

 قول فَقَالَ 

 صحب ِلَصاِحبِهِ 

 هو َوه وَ 

ه    حور ي َحاِور 

 ءنا أَنَا

 كثر أَْكثَر  

 ِمنكَ مـن 

 مول َماالً 

 عزز َوأََعزُّ 

 نفر نَفًَرا

@ @ 

 دخل َوَدَخلَ 

 جنن َجنَّتَه  

 هو َوه وَ 

 ظلم َظاِلم  

 نفس ل ِنَْفِسهِ 

 قول قَالَ 

 ما َما

 ظنن أَظ نُّ 

 ءن أَن

 بيد تَبِيدَ 

 هذا َهِذهِ 

 ءبد أَبًَدا

@ @ 

 ما َوَما

 ظنن أَظ نُّ 

 سوع السَّاَعةَ 

 قوم قَائَِمةً 

 ءن َولَئِن

دِ   دتُّ ردد رُّ

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِي

 وجد ألَِجَدنَّ 

 خير َخْيًرا

ْنَها  مـن م ِ

نقَلَبًا  قلب م 

@ @ 

 قول قَالَ 

 له لَه  

 صحب َصاِحب ه  

 هو َوه وَ 

ه    حور ي َحاِور 

 كفر أََكفَْرتَ 

 ءلل بِالَِّذي

 خلق َخلَقَكَ 

 مـن ِمن

 ترب ت َراب  

 ثم ث مَّ 

 مـن ِمن

 نطف نُّْطفَة  

 ثم ث مَّ 

ا  كَ سوي َسوَّ

الً   رجل َرج 

@ @ 

 لكن لَِّكنَّا

 هو ه وَ 

 ءله اللَّه  

 ربب َرب ِي

 ال َوالَ 

 شرك أ ْشِرك  

 ربب بَِرب ِي

 وحد أََحًدا

@ @ 

 لو َولَْوالَ 

 ءذ إِذْ 

 دخل َدَخْلتَ 

 جنن َجنَّتَكَ 

 قول ق ْلتَ 

 ما َما

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ال الَ 

ةَ   قوي ق وَّ

 ءن إِالَّ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ءن إِن

 تََرنِ  رءي

 ءنا أَنَا

 قلل أَقَلَّ 

 مـن ِمنكَ 

 مول َماالً 

 ولد َوَولًَدا

@ @ 

 عسى فَعََسى

 ربب َرب ِي
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 ءن أَن

 ءتي ي ْؤتِيَنِ 

 خير َخْيًرا

ن  مـن م ِ

 جنن َجنَّتِكَ 

 رسل َوي ْرِسلَ 

 على َعلَْيَها

ْسبَانًا  حسب ح 

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 صبح فَت ْصبِحَ 

 صعد َصِعيًدا

 ازلق َزلَقً 

@ @ 

 ءو أَوْ 

 صبح ي ْصبِحَ 

َها  موه َماؤ 

 غور َغْوًرا

 لن فَلَن

 طوع تَْستَِطيعَ 

 له لَه  

 طلب َطلَبًا

@ @ 

 حوط َوأ ِحيطَ 

 ثمر بِثََمِرهِ 

 صبح فَأَْصبَحَ 

 قلب ي قَل ِب  

 كفف َكفَّْيهِ 

 على َعلَى

 ما َما

 نفق أَنفَقَ 

 في فِيَها

 هي َوِهيَ 

 خوي َخاِويَة  

 على َعلَى

وشِ   َهاعرش ع ر 

 قول َويَق ول  

 ليت يَالَْيتَنِي

 لم لَمْ 

 شرك أ ْشِركْ 

 ربب بَِرب ِي

 وحد أََحًدا

@ @ 

 لم َولَمْ 

 كون تَك ن

 له لَّه  

 فيء فِئَة  

ونَه   ر   نصر يَنص 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

نتَِصًرا  نصر م 

@ @ 

 هنا ه نَاِلكَ 

 ولي اْلَوالَيَة  

 ءله ِللَّهِ 

 ق اْلَحق ِ حق

 هو ه وَ 

 خير َخْير  

 ثوب ثََوابًا

 خير َوَخْير  

 عقب ع ْقبًا

@ @ 

 ضرب َواْضِربْ 

 له لَه م

ثَلَ   مثل مَّ

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 موه َكَماء  

 نزل أَنَزْلنَاه  

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 خلط فَاْختَلَطَ 

 ب بِهِ 

 نبت نَبَات  

 ءرض األَْرِض 

 صبح فَأَْصبَحَ 

 َهِشيًما هشم

وه    ذرو تَْذر 

يَاح    روح الر ِ

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

ْقتَِدًرا  قدر مُّ

@ @ 

 مول اْلَمال  

 بنو َواْلبَن ونَ 

 زين ِزينَة  

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 بقي َواْلبَاقِيَات  

اِلَحات    صلح الصَّ

 خير َخْير  

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِكَ 

 ثوب ثََوابًا

 خير َوَخْير  

 ءمل أََمالً 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 سير ن َسي ِر  

 جبل اْلِجبَالَ 

 رءي َوتََرى

 ءرض األَْرضَ 

 برز بَاِرَزةً 

 حشر َوَحَشْرنَاه مْ 

 لم فَلَمْ 

 غدر ن غَاِدرْ 

 مـن ِمْنه مْ 

 وحد أََحًدا

@ @ 

وا  عرض َوع ِرض 

 على َعلَى

 ربب َرب ِكَ 

 صفف َصفًّا

 قد لَّقَدْ 

ونَا  جيء ِجئْت م 

 كما َكَما

 خلق َخلَْقنَاك مْ 

لَ   ءول أَوَّ

ة    مرر َمرَّ

 بل بَلْ 

 زعم َزَعْمت مْ 

 ءن أَلَّن

 جعل نَّْجعَلَ 

 لك لَك م

ْوِعًدا  وعد مَّ

@ @ 

ِضعَ   وضع َوو 

 كتب اْلِكتَاب  

 رءي فَتََرى

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

ْشِفِقينَ   شفق م 

ا  ما ِممَّ

 في فِيهِ 

 قول َويَق ول ونَ 

 يل يَاَوْيلَتَنَاو

 مول َمالِ 

 هذا َهذَا

 كتب اْلِكتَابِ 

 ال الَ 

 غدر ي غَاِدر  

 صغر َصِغيَرةً 

 ال َوالَ 

 كبر َكبِيَرةً 

 ءن إِالَّ 

 حصي أَْحَصاَها

 وجد َوَوَجد وا

 ما َما

 عمل َعِمل وا

 حضر َحاِضًرا

 ال َوالَ 

 ظلم يَْظِلم  

 ربب َربُّكَ 

 وحد أََحًدا

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول ق ْلنَا

 ملك ِلْلَمالَئَِكةِ 

د وا  سجد اْسج 

 ءدم ألََدمَ 

 سجد فََسَجد وا

 ءن إِالَّ 

 بلس إِْبِليسَ 

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

 جنن اْلِجن ِ 

 فسق فَفََسقَ 
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 عن َعنْ 

 ءمر أَْمرِ 

 ربب َرب ِهِ 

َِّخذ ونَه    ءخذ أَفَتَت

يَّتَه    ذرر َوذ ر ِ

 ولي أَْوِليَاءَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِي

 هم َوه مْ 

 لك لَك مْ 

 عدو َعد و  

 بءس بِئْسَ 

 ظلم ِللظَّاِلِمينَ 

 بدل بََدالً 

@ @ 

ا  ما مَّ

 شهد أَْشَهدتُّه مْ 

 خلق َخْلقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ال َوالَ 

 خلق َخْلقَ 

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 ما َوَما

 كون ك نت  

تَِّخذَ   ءخذ م 

ِضل ِينَ   ضلل اْلم 

ًدا  عضد َعض 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 ل  قول يَق و

 ندو نَاد وا

 شرك ش َرَكاِءيَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 زعم َزَعْمت مْ 

 دعو فََدَعْوه مْ 

 لم فَلَمْ 

 جوب يَْستَِجيب وا

مْ   له لَه 

 جعل َوَجعَْلنَا

 بين بَْينَه م

ْوبِقًا  وبق مَّ

@ @ 

 رءي َوَرَءا

ونَ  ْجِرم   جرم اْلم 

 نور النَّارَ 

 ظنن فََظنُّوا

 ءن أَنَّه م

َواقِع وَها  وقع مُّ

 َولَمْ لم 

 وجد يَِجد وا

 عن َعْنَها

 صرف َمْصِرفًا

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

ْفنَا  صرف َصرَّ

 في فِي

 هذا َهذَا

 قرء اْلق ْرَءانِ 

 نوس ِللنَّاِس 

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 مثل َمثَل  

 كون َوَكانَ 

 ءنس اإِلنَسان  

 كثر أَْكثَرَ 

 شيء َشْيء  

 جدل َجَدالً 

@ @ 

 ما َوَما

 منع َمنَعَ 

 نوس النَّاسَ 

 نءن أَ 

 ءمن ي ْؤِمن وا

 ءذ إِذْ 

 جيء َجاَءه م  

 هدي اْله َدى

وا  غفر َويَْستَْغِفر 

 ربب َربَّه مْ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 ءتي تَأْتِيَه مْ 

 سنن س نَّة  

ِلينَ   ءول األَوَّ

 ءو أَوْ 

 ءتي يَأْتِيَه م  

 عذب اْلعَذَاب  

 قبل ق ب الً 

@ @ 

 ما َوَما

 رسل ن ْرِسل  

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

 ءن إِالَّ 

ِرينَ  بَش ِ  بشر م 

نِذِرينَ   نذر َوم 

 جدل َوي َجاِدل  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 بطل بِاْلبَاِطلِ 

وا  دحض ِلي ْدِحض 

 ب بِهِ 

 حقق اْلَحقَّ 

 ءخذ َواتََّخذ وا

 ءيه َءايَاتِي

 ما َوَما

وا  نذر أ نِذر 

ًوا  هزء ه ز 

@ @ 

 من َوَمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

 مـن ِممَّن

رَ   ذكر ذ ك ِ

 َ  يَاتِ ءيه بِأ

 ربب َرب ِهِ 

 عرض فَأَْعَرضَ 

 عن َعْنَها

 نسي َونَِسيَ 

 ما َما

 قدم قَدََّمتْ 

 يدي يََداه  

 ءن إِنَّا

 جعل َجعَْلنَا

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 كنن أَِكنَّةً 

 ءن أَن

 فقه يَْفقَه وه  

 في َوفِي

 ءذن َءاذَانِِهمْ 

 وقر َوْقًرا

 ءن َوإِن

 دعو تَْدع ه مْ 

 ءلى إِلَى

 ه َدىهدي الْ 

 لن فَلَن

 هدي يَْهتَد وا

 ءذ إِذًا

 ءبد أَبًَدا

@ @ 

 ربب َوَربُّكَ 

 غفر اْلغَف ور  

 ذو ذ و

ْحَمةِ   رحم الرَّ

 لو لَوْ 

 ءخذ ي َؤاِخذ ه م

 ما بَِما

 كسب َكَسب وا

لَ   عجل لَعَجَّ

م    له لَه 

 عذب اْلعَذَابَ 

 بل بَل

 له لَّه م

ْوِعد    وعد مَّ

 لن لَّن

 وجد يَِجد وا

 مـن ِمن

 ن د ونِهِ دو

 وءل َمْوئاِلً 

@ @ 

 تلك َوتِْلكَ 

 قري اْلق َرى

 هلك أَْهلَْكنَاه مْ 

ا  لم لَمَّ

وا  ظلم َظلَم 

 جعل َوَجعَْلنَا

 هلك ِلَمْهِلِكِهم

ْوِعًدا  وعد مَّ

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 

وَسى  موسى م 

 فتي ِلفَتَاه  
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 ال الَ 

 برح أَْبَرح  

 حتى َحتَّى

 بلغ أَْبل غَ 

 جمع َمْجَمعَ 

 اْلبَْحَرْينِ  بحر

 ءو أَوْ 

 مضي أَْمِضيَ 

ق بًا  حقب ح 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 بلغ بَلَغَا

 جمع َمْجَمعَ 

 بين بَْينِِهَما

 نسي نَِسيَا

َما وتَه   حوت ح 

 ءخذ فَاتََّخذَ 

 سبل َسبِيلَه  

 في فِي

 بحر اْلبَْحرِ 

 سرب َسَربًا

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جوز َجاَوَزا

 قول قَالَ 

 فتي ِلفَتَاه  

 نَاءتي َءاتِ 

 غدو َغَداَءنَا

 قد لَقَدْ 

 لقي لَِقينَا

 مـن ِمن

 سفر َسفَِرنَا

 هذا َهذَا

 نصب نََصبًا

@ @ 

 قول قَالَ 

 رءي أََرَءْيتَ 

 ءذ إِذْ 

 ءوي أََوْينَا

 ءلى إِلَى

ْخَرةِ   صخر الصَّ

 ءن فَِإن ِي

 نسي نَِسيت  

وتَ   حوت اْلح 

 ما َوَما

 نسي أَنَسانِيه  

 ءن إِالَّ 

 شطن الشَّْيَطان  

 نْ ءن أَ 

 ذكر أَْذك َره  

 ءخذ َواتََّخذَ 

 سبل َسبِيلَه  

 في فِي

 بحر اْلبَْحرِ 

 عجب َعَجبًا

@ @ 

 قول قَالَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ما َما

 كون ك نَّا

 بغي نَْبغِ 

 ردد فَاْرتَدَّا

 على َعلَى

 ءثر َءاثَاِرِهَما

 قصص قََصًصا

@ @ 

 وجد فََوَجَدا

 عبد َعْبًدا

نْ   مـن م ِ

 عبد ِعبَاِدنَا

 نَاه  ءتي َءاتَيْ 

 رحم َرْحَمةً 

نْ   مـن م ِ

 عند ِعنِدنَا

 علم َوَعلَّْمنَاه  

 مـن ِمن

نَّا  لدن لَّد 

 علم ِعْلًما

@ @ 

 قول قَالَ 

 له لَه  

وَسى  موسى م 

 هل َهلْ 

َّبِع كَ   تبع أَت

 على َعلَى

 ءن أَن

 علم ت عَل َِمنِ 

ا  ما ِممَّ

 علم ع ل ِْمتَ 

ْشًدا  رشد ر 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّكَ 

 لن لَن

 وع تَْستَِطيعَ ط

 مع َمِعيَ 

 صبر َصْبًرا

@ @ 

 كيف َوَكْيفَ 

 صبر تَْصبِر  

 على َعلَى

 ما َما

 لم لَمْ 

 حوط ت ِحطْ 

 ب بِهِ 

ْبًرا  خبر خ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 وجد َستَِجد نِي

 ءن إِن

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 صبر َصابًِرا

 ال َوالَ 

 عصي أَْعِصي

 لك لَكَ 

 ءمر أَْمًرا

@ @ 

 قول قَالَ 

 نِ ءن فَإِ 

 تبع اتَّبَْعتَنِي

 ال فاَلَ 

 سءل تَْسئَْلنِي

 عن َعن

 شيء َشْيء  

 حتى َحتَّى

 حدث أ ْحِدثَ 

 لك لَكَ 

 مـن ِمْنه  

 ذكر ِذْكًرا

@ @ 

 طلق فَانَطلَقَا

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 ركب َرِكبَا

 في فِي

 سفن السَِّفينَةِ 

 خرق َخَرقََها

 قول قَالَ 

 خرق أََخَرْقتََها

 غرق ِلت ْغِرقَ 

 أَْهلََهاءهل 

 قد لَقَدْ 

 جيء ِجئْتَ 

 شيء َشْيئًا

 ءمر إِْمًرا

@ @ 

 قول قَالَ 

 لم أَلَمْ 

 قول أَق لْ 

 ءن إِنَّكَ 

 لن لَن

 طوع تَْستَِطيعَ 

 مع َمِعيَ 

 صبر َصْبًرا

@ @ 

 قول قَالَ 

 ال الَ 

 ءخذ ت َؤاِخْذنِي

 ما بَِما

 نسي نَِسيت  

 ال َوالَ 

 رهق ت ْرِهْقنِي

 مـن ِمنْ 

 ءمر أَْمِري

 ْسًراعسر ع  

@ @ 

 طلق فَانَطلَقَا

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 لقي لَِقيَا

 غلم غ الًَما



241 

 

 قتل فَقَتَلَه  

 قول قَالَ 

 قتل أَقَتَْلتَ 

 نفس نَْفًسا

 زكو َزِكيَّةً 

 غير بِغَْيرِ 

 نفس نَْفس  

 قد لَّقَدْ 

 جيء ِجئْتَ 

 شيء َشْيئًا

 نكر نُّْكًرا

@ @ 

 قول قَالَ 

 لم أَلَمْ 

 قول أَق ل

 لك لَّكَ 

 نَّكَ ءن إِ 

 لن لَن

 طوع تَْستَِطيعَ 

 مع َمِعيَ 

 صبر َصْبًرا

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِن

 سءل َسأَْلت كَ 

 عن َعن

 شيء َشْيء  

 بعد بَْعَدَها

 ال فاَلَ 

 صحب ت َصاِحْبنِي

 قد قَدْ 

 بلغ بَلَْغتَ 

 مـن ِمن

ن ِي  لدن لَّد 

 عذر ع ْذًرا

@ @ 

 طلق فَانَطلَقَا

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 ءتي أَتَيَا

 أَْهلَ  ءهل

 قري قَْريَة  

 طعم اْستَْطعََما

 ءهل أَْهلََها

 ءبي فَأَبَْوا

 ءن أَن

 ضيف ي َضي ِف وه َما

 وجد فََوَجَدا

 في فِيَها

 جدر ِجَداًرا

 رود ي ِريد  

 ءن أَن

 قضض يَنقَضَّ 

 قوم فَأَقَاَمه  

 قول قَالَ 

 لو لَوْ 

 شيء ِشئْتَ 

 ءخذ لَتََّخْذتَ 

 على َعلَْيهِ 

 ءجر أَْجًرا

@ @ 

 قَالَ قول 

 هذا َهذَا

 فرق فَِراق  

 بين بَْينِي

 بين َوبَْينِكَ 

 نبء َسأ نَب ِئ كَ 

 ءول بِتَأِْويلِ 

 ما َما

 لم لَمْ 

 طوع تَْستَِطع

 على عَّلَْيهِ 

 صبر َصْبًرا

@ @ 

ا  ءم أَمَّ

 سفن السَِّفينَة  

 كون فََكانَتْ 

 سكن ِلَمَساِكينَ 

 عمل يَْعَمل ونَ 

 في فِي

 بحر اْلبَْحرِ 

 رود فَأََردتُّ 

 ءن أَنْ 

 عيب أَِعيبََها

 كون َوَكانَ 

 وري َوَراَءه م

ِلك    ملك مَّ

ذ    ءخذ يَأْخ 

 كل ك لَّ 

 سفن َسِفينَة  

 غصب َغْصبًا

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 غلم اْلغ الَم  

 كون فََكانَ 

 ءبو أَبََواه  

ْؤِمنَْينِ   ءمن م 

 خشي فََخِشينَا

 ءن أَن

َما  رهق ي ْرِهقَه 

 طغو ط ْغيَانًا

 كفر َوك ْفًرا

@ @ 

 رود فَأََرْدنَا

 ءن أَن

َما  بدل ي ْبِدلَه 

َما  ربب َربُّه 

 خير َخْيًرا

ْنه    مـن م ِ

 زكو َزَكاةً 

 قرب َوأَْقَربَ 

ْحًما  رحم ر 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 جدر اْلِجَدار  

 كون فََكانَ 

 غلم ِلغ الََمْينِ 

 يتم يَتِيَمْينِ 

 في فِي

 دين اْلَمِدينَةِ 

 كون َوَكانَ 

 تحت تَْحتَه  

 كنز َكنز  

َما  له لَّه 

 كون َوَكانَ 

 ءبو أَب وه َما

 صلح َصاِلًحا

 رود فَأََرادَ 

 ربب َربُّكَ 

 ءن أَن

 بلغ يَْبل غَا

 شدد أَش دَّه َما

 خرج َويَْستَْخِرَجا

 كنز َكنَزه َما

 رحم َرْحَمةً 

ن  مـن م ِ

ب ِكَ   ربب رَّ

 ما َوَما

 فعل فَعَْلت ه  

 عن َعنْ 

 ءمر أَْمِري

 ذلك ذَِلكَ 

 ءول تَأِْويل  

 ما َما

 لم لَمْ 

 طوع تَْسِطع

 على عَّلَْيهِ 

 صبر َصْبًرا

@ @ 

 سءل َويَْسئَل ونَكَ 

 عن َعن

 ذو ِذي

 قرن اْلقَْرنَْينِ 

 قول ق لْ 

 تلو َسأَتْل وا

 على َعلَْيك م

ْنه    مـن م ِ

 ذكر ِذْكًرا

@ @ 

 ءن إِنَّا

 مكن َمكَّنَّا

 له لَه  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءتي َوَءاتَْينَاه  

 مـن ِمن

 ل ك ل ِ ك

 شيء َشْيء  

 سبب َسبَبًا

@ @ 

 تبع فَأَتْبَعَ 

 سبب َسبَبًا
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@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 بلغ بَلَغَ 

 غرب َمْغِربَ 

 شمس الشَّْمِس 

 وجد َوَجَدَها

ب    غرب تَْغر 

 في فِي

 عين َعْين  

 حمء َحِمئَة  

 وجد َوَوَجدَ 

 عند ِعنَدَها

 قوم قَْوًما

 قول ق ْلنَا

 ذو يَاذَا

 نِ قرن اْلقَْرنَيْ 

ا  ءم إِمَّ

 ءن أَن

بَ   عذب ت عَذ ِ

ا  ءم َوإِمَّ

 ءن أَن

َِّخذَ   ءخذ تَت

 في فِيِهمْ 

ْسنًا  حسن ح 

@ @ 

 قول قَالَ 

ا  ءم أَمَّ

 من َمن

 ظلم َظلَمَ 

 سوف فََسْوفَ 

ب ه    عذب ن عَذ ِ

 ثم ث مَّ 

 ردد ي َردُّ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِهِ 

ب ه    عذب فَي عَذ ِ

 عذب َعذَابًا

 نكر نُّْكًرا

@ @ 

اءم   َوأَمَّ

 من َمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 عمل َوَعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

 له فَلَه  

 جزي َجَزاءً 

ْسنَى  حسن اْلح 

 قول َوَسنَق ول  

 له لَه  

 مـن ِمنْ 

 ءمر أَْمِرنَا

 يسر ي ْسًرا

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 تبع أَتْبَعَ 

 سبب َسبَبًا

@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 بلغ بَلَغَ 

 طلع َمْطِلعَ 

 شمس الشَّْمِس 

 َجَدَهاوجد وَ 

 طلع تَْطل ع  

 على َعلَى

 قوم قَْوم  

 لم لَّمْ 

 جعل نَْجعَل

 له لَّه م

ن  مـن م ِ

 دون د ونَِها

 ستر ِستًْرا

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 قد َوقَدْ 

 حوط أََحْطنَا

 ما بَِما

 لدي لََدْيهِ 

ْبًرا  خبر خ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 تبع أَتْبَعَ 

 سبب َسبَبًا

@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 بلغ بَلَغَ 

 بين بَْينَ 

ْينِ   سدد السَّدَّ

 وجد َوَجدَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِِهَما

 قوم قَْوًما

 ال الَّ 

 كود يََكاد ونَ 

 فقه يَْفقَه ونَ 

 قول قَْوالً 

@ @ 

 قول قَال وا

 ذو يَاذَا

 قرن اْلقَْرنَْينِ 

 ءن إِنَّ 

وجَ   يأجوج يَأْج 

وجَ   مأجوج َوَمأْج 

ْفِسد ونَ   فسد م 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 هل فََهلْ 

 جعل نَْجعَل  

 لك لَكَ 

 خرج َخْرًجا

 على َعلَى

 ءن أَن

 جعل تَْجعَلَ 

 بين بَْينَنَا

 بين َوبَْينَه مْ 

 سدد َسدًّا

@ @ 

 قول قَالَ 

 ما َما

 مكن َمكَّن ِي

 في فِيهِ 

 ربب َرب ِي

 خير َخْير  

 عين فَأَِعين ونِي

ة    قوي بِق وَّ

 جعل أَْجعَلْ 

 بين بَْينَك مْ 

 بين َوبَْينَه مْ 

 ْدًماردم رَ 

@ @ 

 ءتي َءات ونِي

بَرَ   زبر ز 

 حدد اْلَحِديدِ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 سوي َساَوى

 بين بَْينَ 

َدفَْينِ   صدف الصَّ

 قول قَالَ 

وا  نفخ انف خ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 جعل َجعَلَه  

 نور نَاًرا

 قول قَالَ 

 ءتي َءات ونِي

 فرغ أ ْفِرغْ 

 على َعلَْيهِ 

 قطر قِْطًرا

@ @ 

 ما فََما

 اْسَطاع واطوع 

 ءن أَن

وه    ظهر يَْظَهر 

 ما َوَما

 طوع اْستََطاع وا

 له لَه  

 نقب نَْقبًا

@ @ 

 قول قَالَ 

 هذا َهذَا

 رحم َرْحَمة  

ن  مـن م ِ

ب ِي  ربب رَّ

 ءذ فَِإذَا

 جيء َجاءَ 

 وعد َوْعد  

 ربب َرب ِي

 جعل َجعَلَه  

 دكك َدكَّاءَ 
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 كون َوَكانَ 

 وعد َوْعد  

 ربب َرب ِي

 حقق َحقًّا

@ @ 

 ترك َوتََرْكنَا

 بعض بَْعَضه مْ 

 يوم يَْوَمئِذ  

وج    موج يَم 

 في فِي

 بعض بَْعض  

 نفخ َون ِفخَ 

 في فِي

 صور الصُّورِ 

 جمع فََجَمْعنَاه مْ 

 جمع َجْمعًا

@ @ 

 عرض َوَعَرْضنَا

 جهم َجَهنَّمَ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 كفر ل ِْلَكافِِرينَ 

 عرض َعْرًضا

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كون َكانَتْ 

 أَْعي ن ه مْ عين 

 في فِي

 غطي ِغَطاء  

 عن َعن

 ذكر ِذْكِري

 كون َوَكان وا

 ال الَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

 سمع َسْمعًا

@ @ 

 حسب أَفََحِسبَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءن أَن

 ءخذ يَتَِّخذ وا

 عبد ِعبَاِدي

 مـن ِمن

 دون د ونِي

 ولي أَْوِليَاءَ 

 ءن إِنَّا

 عتد أَْعتَْدنَا

 مَ جهم َجَهنَّ 

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

الً   نزل ن ز 

@ @ 

 قول ق لْ 

 هل َهلْ 

 نبء ن نَب ِئ ك م

 خسر بِاألَْخَسِرينَ 

 عمل أَْعَماالً 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ضلل َضلَّ 

 سعي َسْعي ه مْ 

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 هم َوه مْ 

 حسب يَْحَسب ونَ 

مْ   ءن أَنَّه 

 حسن ي ْحِسن ونَ 

ْنعًا  صنع ص 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 لقي َوِلقَائِهِ 

 حبط فََحبَِطتْ 

مْ   عمل أَْعَمال ه 

 ال فاَلَ 

 قوم ن ِقيم  

مْ   له لَه 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 وزن َوْزنًا

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

ه مْ   جزي َجَزاؤ 

 جهم َجَهنَّم  

 ما بَِما

 واكفر َكفَر  

 ءخذ َواتََّخذ وا

 ءيه َءايَاتِي

س ِلي  رسل َور 

ًوا  هزء ه ز 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 كون َكانَتْ 

مْ   له لَه 

 جنن َجنَّات  

 فردس اْلِفْرَدْوِس 

الً   نزل ن ز 

@ @ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ال الَ 

 بغي يَْبغ ونَ 

 َهاعن َعنْ 

 حول ِحَوالً 

@ @ 

 قول ق ل

 لو لَّوْ 

 كون َكانَ 

 بحر اْلبَْحر  

 مدد ِمَداًدا

 كلم ل َِكِلَماتِ 

 ربب َرب ِي

 نفد لَنَِفدَ 

 بحر اْلبَْحر  

 قبل قَْبلَ 

 ءن أَن

 نفد تَنفَدَ 

 كلم َكِلَمات  

 ربب َرب ِي

 لو َولَوْ 

 جيء ِجئْنَا

 مثل بِِمثِْلهِ 

 مدد َمَدًدا

@ @ 

 قول ق لْ 

 اءن إِنَّمَ 

 ءنا أَنَا

 بشر بََشر  

ثْل ك مْ   مثل م ِ

 وحي ي وَحى

 ءلى إِلَيَّ 

 ءن أَنََّما

ك مْ   ءله إِلَه 

 ءله إِلَه  

 وحد َواِحد  

 من فََمن

 كون َكانَ 

وا  رجو يَْرج 

 لقي ِلقَاءَ 

 ربب َرب ِهِ 

 عمل فَْليَْعَملْ 

 عمل َعَمالً 

 صلح َصاِلًحا

 ال َوالَ 

 شرك ي ْشِركْ 

 عبد بِِعبَاَدةِ 

 هِ ربب َرب ِ 

 وحد أََحًدا

# # 

@ @ 

 كهيعص كهيعص

@ @ 

 ذكر ِذْكر  

 رحم َرْحَمتِ 

 ربب َرب ِكَ 

 عبد َعْبَده  

 زكريا َزَكِريَّا

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 ندو نَاَدى

 ربب َربَّه  

 ندو نَِداءً 

 خفي َخِفيًّا

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 
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 ءن إِن ِي

 وهن َوَهنَ 

 عظم اْلعَْظم  

 مـن ِمن ِي

 شعل َواْشتَعَلَ 

أْس   رءس  الرَّ

 شيب َشْيبًا

 لم َولَمْ 

 كون أَك ن

 دعو بِد َعائِكَ 

 ربب َرب ِ 

 شقي َشِقيًّا

@ @ 

 ءن َوإِن ِي

 خوف ِخْفت  

 ولي اْلَمَواِليَ 

 مـن ِمن

 وري َوَراِءي

 كون َوَكانَتِ 

 مرء اْمَرأَتِي

 عقر َعاقًِرا

 وهب فََهبْ 

 لي ِلي

 مـن ِمن

 لدن لَّد نكَ 

 ولي َوِليًّا

@ @ 

 يورث يَِرث نِ 

 ورث َويَِرث  

 مـن ِمنْ 

 ءلي َءالِ 

 يعقوب يَْعق وبَ 

 جعل َواْجعَْله  

 ربب َرب ِ 

 رضي َرِضيًّا

@ @ 

 زكريا يَاَزَكِريَّا

 ءن إِنَّا

كَ  ر   بشر ن بَش ِ

 غلم بِغ الَم  

ه    سمى اْسم 

 حيي يَْحيَى

 لم لَمْ 

 جعل نَْجعَل

 له لَّه  

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 سمى َسِميًّا

@ @ 

 قول قَالَ 

 َرب ِ  ربب

 ءن أَنَّى

 كون يَك ون  

 لي ِلي

 غلم غ الَم  

 كون َوَكانَتِ 

 مرء اْمَرأَتِي

 عقر َعاقًِرا

 قد َوقَدْ 

 بلغ بَلَْغت  

 مـن ِمنَ 

 كبر اْلِكبَرِ 

 عتو ِعتِيًّا

@ @ 

 قول قَالَ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 قول قَالَ 

 ربب َربُّكَ 

 هو ه وَ 

 على َعلَيَّ 

 هون َهي ِن  

 قد َوقَدْ 

 خلق َخلَْقت كَ 

 ـن ِمنم

 قبل قَْبل  

 لم َولَمْ 

 كون تَك  

 شيء َشْيئًا

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 جعل اْجعَل

 لي ل ِي

 ءيه َءايَةً 

 قول قَالَ 

 ءيه َءايَت كَ 

 ءن أاَلَّ 

 كلم ت َكل ِمَ 

 نوس النَّاسَ 

 ثلث ثاَلَثَ 

 ليل لَيَال  

 سوي َسِويًّا

@ @ 

 خرج فََخَرجَ 

 على َعلَى

 قوم قَْوِمهِ 

 مـن ِمنَ 

 ْلِمْحَرابِ حرب ا

 وحي فَأَْوَحى

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 ءن أَن

وا  سبح َسب ِح 

 بكر ب ْكَرةً 

 عشو َوَعِشيًّا

@ @ 

 حيي يَايَْحيَى

ذِ   ءخذ خ 

 كتب اْلِكتَابَ 

ة    قوي بِق وَّ

 ءتي َوَءاتَْينَاه  

ْكمَ   حكم اْلح 

 صبي َصبِيًّا

@ @ 

 حنن َوَحنَانًا

ن  مـن م ِ

نَّا  لدن لَّد 

 زكو َوَزَكاةً 

 انَ كون َوكَ 

 وقي تَِقيًّا

@ @ 

ا  برر َوبَرًّ

 ولد بَِواِلَدْيهِ 

 لم َولَمْ 

 كون يَك ن

 جبر َجبَّاًرا

 عصي َعِصيًّا

@ @ 

 سلم َوَسالَم  

 على َعلَْيهِ 

 يوم يَْومَ 

ِلدَ   ولد و 

 يوم َويَْومَ 

وت    موت يَم 

 يوم َويَْومَ 

 بعث ي ْبعَث  

 حيي َحيًّا

@ @ 

 ذكر َواْذك رْ 

 في فِي

 كتب اْلِكتَابِ 

 ريم َمْريَمَ م

 ءذ إِذِ 

 نبذ انتَبَذَتْ 

 مـن ِمنْ 

 ءهل أَْهِلَها

 مكن َمَكانًا

 شرق َشْرقِيًّا

@ @ 

 ءخذ فَاتََّخذَتْ 

 مـن ِمن

 دون د ونِِهمْ 

 حجب ِحَجابًا

 رسل فَأَْرَسْلنَا

 ءلى إِلَْيَها

وَحنَا  روح ر 

 مثل فَتََمثَّلَ 

 له لََها

 بشر بََشًرا

 سوي َسِويًّا

@ @ 

 قول قَالَتْ 

 إِن ِي ءن

 عوذ أَع وذ  

ْحَمنِ   رحم بِالرَّ

 مـن ِمنكَ 

 ءن إِن

 كون ك نتَ 

 وقي تَِقيًّا

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنََّما

 ءنا أَنَا
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 رسل َرس ول  

 ربب َرب ِكِ 

 وهب ألََهبَ 

 لك لَكِ 

 غلم غ الًَما

 زكو َزِكيًّا

@ @ 

 قول قَالَتْ 

 ءن أَنَّى

 كون يَك ون  

 لي ِلي

 غلم غ الَم  

 لم َولَمْ 

 ْمَسْسنِيمسس يَ 

 بشر بََشر  

 لم َولَمْ 

 كون أَك  

 بغي بَِغيًّا

@ @ 

 قول قَالَ 

 ذلك َكذَِلكِ 

 قول قَالَ 

 ربب َربُّكِ 

 هو ه وَ 

 على َعلَيَّ 

 هون َهي ِن  

 جعل َوِلنَْجعَلَه  

 ءيه َءايَةً 

 ءنس ل ِلنَّاِس 

 رحم َوَرْحَمةً 

نَّا  مـن م ِ

 كون َوَكانَ 

 ءمر أَْمًرا

ْقِضيًّا  قضي مَّ

@ @ 

 فََحَملَتْه  حمل 

 نبذ فَانتَبَذَتْ 

 ب بِهِ 

 مكن َمَكانًا

 قصو قَِصيًّا

@ @ 

 جيء فَأََجاَءَها

 مخض اْلَمَخاض  

 ءلى إِلَى

 جذع ِجْذعِ 

 نخل النَّْخلَةِ 

 قول قَالَتْ 

 ليت يَالَْيتَنِي

 موت ِمتُّ 

 قبل قَْبلَ 

 هذا َهذَا

 كون َوك نت  

 نسي نَْسيًا

نِسيًّا  نسي مَّ

@ @ 

 ندو فَنَاَداَها

 ـن ِمنم

 تحت تَْحتَِها

 ءن أاَلَّ 

 حزن تَْحَزنِي

 قد قَدْ 

 جعل َجعَلَ 

 ربب َربُّكِ 

 تحت تَْحتَكِ 

 سري َسِريًّا

@ @ 

ي  هزز َوه ز ِ

 ءلى إِلَْيكِ 

 جذع بِِجْذعِ 

 نخل النَّْخلَةِ 

 سقط ت َساقِطْ 

 على َعلَْيكِ 

َطبًا  رطب ر 

 جني َجنِيًّا

@ @ 

 ءكل فَك ِلي

 شرب َواْشَربِي

ي  قرر َوقَر ِ

 عين َعْينًا

ا  ءم فَِإمَّ

 رءي تََريِنَّ 

 مـن ِمنَ 

 بشر اْلبََشرِ 

 وحد أََحًدا

 قول فَق وِلي

 ءن إِن ِي

 نذر نَذَْرت  

ْحَمنِ   رحم ِللرَّ

 صوم َصْوًما

 لن فَلَنْ 

 كلم أ َكل ِمَ 

 يوم اْليَْومَ 

 ءنس إِنِسيًّا

@ @ 

 ءتي فَأَتَتْ 

 ب بِهِ 

 قوم قَْوَمَها

 حمل تَْحِمل ه  

 قول قَال وا

 مريم يَاَمْريَم  

 قد لَقَدْ 

 جيء ِجئْتِ 

 شيء َشْيئًا

 فري فَِريًّا

@ @ 

 ءخو يَاأ ْختَ 

ونَ   هارون َهار 

 ما َما

 كون َكانَ 

 ءبو أَب وكِ 

 مرء اْمَرأَ 

 سوء َسْوء  

 ما َوَما

 كون َكانَتْ 

كِ   ءمم أ مُّ

 بغي بَِغيًّا

@ @ 

 شور فَأََشاَرتْ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 قول قَال وا

 كيف َكْيفَ 

 َكل ِم  كلم ن  

 من َمن

 كون َكانَ 

 في فِي

 مهد اْلَمْهدِ 

 صبي َصبِيًّا

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِن ِي

 عبد َعْبد  

 ءله اللَّهِ 

 ءتي َءاتَانِيَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 جعل َوَجعَلَنِي

 نبء نَبِيًّا

@ @ 

 جعل َوَجعَلَنِي

بَاَرًكا  برك م 

 ءين أَْينَ 

 ما َما

 كون ك نت  

 وصي َوأَْوَصانِي

 الَةِ صلو بِالصَّ 

َكاةِ   زكو َوالزَّ

 ما َما

 دوم د ْمت  

 حيي َحيًّا

@ @ 

ا  برر َوبَرًّ

 ولد بَِواِلَدتِي

 لم َولَمْ 

 جعل يَْجعَْلنِي

 جبر َجبَّاًرا

 شقي َشِقيًّا

@ @ 

 سلم َوالسَّالَم  

 على َعلَيَّ 

 يوم يَْومَ 

ِلدتُّ   ولد و 

 يوم َويَْومَ 

 موت أَم وت  

 يوم َويَْومَ 

 بعث أ ْبعَث  

 احيي َحيًّ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 عيسى ِعيَسى

 بنو اْبن  

 مريم َمْريَمَ 

 قول قَْولَ 

 حقق اْلَحق ِ 
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 ءلل الَِّذي

 في فِيهِ 

ونَ   مري يَْمتَر 

@ @ 

 ما َما

 كون َكانَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ءن أَن

 ءخذ يَتَِّخذَ 

 مـن ِمن

 ولد َولَد  

 سبح س ْبَحانَه  

 ءذ إِذَا

 قضي قََضى

 ءمر أَْمًرا

 ءن فَِإنََّما

 ول  قول يَق  

 له لَه  

 كون ك ن

 كون فَيَك ون  

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ربب َرب ِي

 ربب َوَربُّك مْ 

 عبد فَاْعب د وه  

 هذا َهذَا

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 خلف فَاْختَلَفَ 

 حزب األَْحَزاب  

 مـن ِمن

 بين بَْينِِهمْ 

 ويل فََوْيل  

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمن

ْشَهدِ  شهد  مَّ

 يوم يَْوم  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 سمع أَْسِمعْ 

 ب بِِهمْ 

 بصر َوأَْبِصرْ 

 يوم يَْومَ 

 ءتي يَأْت ونَنَا

 لكن لَِكنِ 

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

 يوم اْليَْومَ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 نذر َوأَنِذْره مْ 

 يوم يَْومَ 

 حسر اْلَحْسَرةِ 

 ءذ إِذْ 

 قضي ق ِضيَ 

 ر  ءمر األَمْ 

 هم َوه مْ 

 في فِي

 غفل َغْفلَة  

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نحن نَْحن  

 ورث نَِرث  

 ءرض األَْرضَ 

 من َوَمنْ 

 على َعلَْيَها

 ءلى َوإِلَْينَا

 رجع ي ْرَجع ونَ 

@ @ 

 ذكر َواْذك رْ 

 في فِي

 كتب اْلِكتَابِ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

يقًا صدق  ِصد ِ

 نبء نَّبِيًّا

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 ءبو ألَبِيهِ 

 ءبو يَاأَبَتِ 

 لم ِلمَ 

 عبد تَْعب د  

 ما َما

 ال الَ 

 سمع يَْسَمع  

 ال َوالَ 

 بصر ي ْبِصر  

 ال َوالَ 

 غني ي ْغنِي

 عن َعنكَ 

 شيء َشْيئًا

@ @ 

 ءبو يَاأَبَتِ 

 ءن إِن ِي

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءنِي

 مـن ِمنَ 

 علم اْلِعْلمِ 

 ما َما

 لم لَمْ 

 ءتي يَأْتِكَ 

 تبع فَاتَّبِْعنِي

 هدي أَْهِدكَ 

 صرط ِصَراًطا

 سوي َسِويًّا

@ @ 

 ءبو يَاأَبَتِ 

 ال الَ 

 عبد تَْعب دِ 

 شطن الشَّْيَطانَ 

 ءن إِنَّ 

 شطن الشَّْيَطانَ 

 كون َكانَ 

ْحَمنِ   رحم ِللرَّ

 عصي َعِصيًّا

@ @ 

 ءبو يَاأَبَتِ 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 ءن أَن

 سس يََمسَّكَ م

 عذب َعذَاب  

نَ   مـن م ِ

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 كون فَتَك ونَ 

 شطن ِللشَّْيَطانِ 

 ولي َوِليًّا

@ @ 

 قول قَالَ 

 رغب أََراِغب  

 ءنت أَنتَ 

 عن َعنْ 

 ءله َءاِلَهتِي

 إبراهيم يَاإِْبَراِهيم  

 ءن لَئِن

 لم لَّمْ 

 نهي تَنتَهِ 

َمنَّكَ   رجم ألَْرج 

ْرنِي  هجر َواْهج 

 املي َمِليًّ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 سلم َسالَم  

 على َعلَْيكَ 

 غفر َسأَْستَْغِفر  

 لك لَكَ 

 ربب َرب ِي

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 ب بِي

 حفي َحِفيًّا

@ @ 

 عزل َوأَْعتَِزل ك مْ 

 ما َوَما

 دعو تَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 دعو َوأَْدع وا

 ربب َرب ِي

 عسى َعَسى

 ءن أاَلَّ 

 كون أَك ونَ 
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 دعو بِد َعاءِ 

 ربب َرب ِي

 شقي َشِقيًّا

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 عزل اْعتََزلَه مْ 

 ما َوَما

 عبد يَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 وهب َوَهْبنَا

 له لَه  

 إسحاق إِْسَحاقَ 

 يعقوب َويَْعق وبَ 

 كل َوك الًّ 

 جعل َجعَْلنَا

 نبء نَبِيًّا

@ @ 

 وهب َوَوَهْبنَا

 له لَه م

نمـن   م ِ

ْحَمتِنَا  رحم رَّ

 جعل َوَجعَْلنَا

مْ   له لَه 

 لسن ِلَسانَ 

 صدق ِصْدق  

 علو َعِليًّا

@ @ 

 ذكر َواْذك رْ 

 في فِي

 كتب اْلِكتَابِ 

وَسى  موسى م 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

ْخلًَصا  خلص م 

 كون َوَكانَ 

 رسل َرس والً 

 نبء نَّبِيًّا

@ @ 

 ندو َونَاَدْينَاه  

 مـن ِمن

 جنب َجانِبِ 

 الطُّورِ  طور

 يمن األَْيَمنِ 

ْبنَاه    قرب َوقَرَّ

 نجو نَِجيًّا

@ @ 

 وهب َوَوَهْبنَا

 له لَه  

 مـن ِمن

ْحَمتِنَا  رحم رَّ

 ءخو أََخاه  

ونَ   هارون َهار 

 نبء نَبِيًّا

@ @ 

 ذكر َواْذك رْ 

 في فِي

 كتب اْلِكتَابِ 

 إسماعيل إِْسَماِعيلَ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 صدق َصاِدقَ 

 وعد اْلَوْعدِ 

 كون َوَكانَ 

 رسل َرس والً 

 نبء نَّبِيًّا

@ @ 

 كون َوَكانَ 

ر    ءمر يَأْم 

 ءهل أَْهلَه  

 صلو بِالصَّالَةِ 

َكاةِ   زكو َوالزَّ

 كون َوَكانَ 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِهِ 

 رضي َمْرِضيًّا

@ @ 

 ذكر َواْذك رْ 

 في فِي

 كتب اْلِكتَابِ 

 إدريس إِْدِريسَ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

يقًا  صدق ِصد ِ

 نبء نَّبِيًّا

@ @ 

 رفع َوَرفَْعنَاه  

 مكن َمَكانًا

 علو َعِليًّا

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 نعم أَْنعَمَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيِهم

نَ   مـن م ِ

 نبء النَّبِي ِنَ 

 مـن ِمن

يَّةِ   ذرر ذ ر ِ

 ءدم َءاَدمَ 

نْ   من َوِممَّ

 حمل َحَمْلنَا

 مع َمعَ 

 نوح ن وح  

 مـن َوِمن

يَّةِ ذرر ذ    ر ِ

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 إسرائيل َوإِْسَراِءيلَ 

نْ   من َوِممَّ

 هدي َهَدْينَا

 جبي َواْجتَبَْينَا

 ءذ إِذَا

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَات  

ْحَمنِ   رحم الرَّ

وا  خرر َخرُّ

ًدا  سجد س جَّ

 بكي َوب ِكيًّا

@ @ 

 خلف فََخلَفَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهمْ 

 خلف َخْلف  

 ضيع أََضاع وا

 صلو الصَّالَةَ 

 تبع َواتَّبَع وا

 شهو الشََّهَواتِ 

 سوف فََسْوفَ 

 لقي يَْلقَْونَ 

 غوي َغيًّا

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 توب تَابَ 

 ءمن َوَءاَمنَ 

 عمل َوَعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

ل ونَ   دخل يَْدخ 

 جنن اْلَجنَّةَ 

 ال َوالَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

 شيء َشْيئًا

@ @ 

 جنن َجنَّاتِ 

 عدن َعْدن  

 ءلل الَّتِي

 وعد َوَعدَ 

ْحَمن    رحم الرَّ

 عبد ِعبَاَده  

 غيب بِاْلغَْيبِ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 وعد َوْعد ه  

 ءتي َمأْتِيًّا

@ @ 

 ال الَّ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

 في فِيَها

 لغو لَْغًوا

 ءن إِالَّ 

 سلم َسالًَما

مْ   له َولَه 

 رزق ِرْزق ه مْ 

 في فِيَها

 بكر ب ْكَرةً 

 عشو َوَعِشيًّا

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

 جنن اْلَجنَّة  
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 ءلل الَّتِي

 ورث ن وِرث  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدنَا

 من َمن

 كون َكانَ 

 وقي تَِقيًّا

@ @ 

 ما َوَما

ل    نزل نَتَنَزَّ

 ءن إِالَّ 

 ءمر بِأَْمرِ 

 ربب َرب ِكَ 

 له لَه  

 ما َما

 بين بَْينَ 

 يدي أَْيِدينَا

 ما َوَما

 ْلفَنَاخلف خَ 

 ما َوَما

 بين بَْينَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 ربب َربُّكَ 

 نسي نَِسيًّا

@ @ 

بُّ   ربب رَّ

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 عبد فَاْعب ْده  

 صبر َواْصَطبِرْ 

 عبد ِلِعبَاَدتِهِ 

 هل َهلْ 

 علم تَْعلَم  

 له لَه  

 سمى َسِميًّا

@ @ 

 َويَق ول   قول

 ءنس اإِلنَسان  

 ءذ أَِءذَا

 ما َما

 موت ِمتُّ 

 سوف لََسْوفَ 

 خرج أ ْخَرج  

 حيي َحيًّا

@ @ 

 ال أََوالَ 

 ذكر يَْذك ر  

 ءنس اإِلنَسان  

 ءن أَنَّا

 خلق َخلَْقنَاه  

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 لم َولَمْ 

 كون يَك  

 شيء َشْيئًا

@ @ 

 ربب فََوَرب ِكَ 

 حشر لَنَْحش َرنَّه مْ 

 َوالشَّيَاِطينَ شطن 

 ثم ث مَّ 

 حضر لَن ْحِضَرنَّه مْ 

 حول َحْولَ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 جثو ِجثِيًّا

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 نزع لَنَنِزَعنَّ 

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 شيع ِشيعَة  

مْ   ءيي أَيُّه 

 شدد أََشدُّ 

 على َعلَى

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 عتو ِعتِيًّا

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 نحن لَنَْحن  

 علم أَْعلَم  

 ِذينَ ءلل بِالَّ 

 هم ه مْ 

 ولي أَْولَى

 ب بَِها

 صلي ِصِليًّا

@ @ 

 ءن َوإِن

نك مْ   مـن م ِ

 ءن إِالَّ 

 ورد َواِرد َها

 كون َكانَ 

 على َعلَى

 ربب َرب ِكَ 

 حتم َحتًْما

ْقِضيًّا  قضي مَّ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

ي  نجو ن نَج ِ

 ءلل الَِّذينَ 

 وقي اتَّقَوا

نَذَر    وذر وَّ

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

 في فِيَها

 ثو ِجثِيًّاج

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَات نَا

 بين بَي ِنَات  

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءيي أَيُّ 

 فرق اْلفَِريقَْينِ 

 خير َخْير  

قَاًما  قوم مَّ

 حسن َوأَْحَسن  

 ندو نَِديًّا

@ @ 

 كم َوَكمْ 

 ْكنَاهلك أَْهلَ 

 قبل قَْبلَه م

ن  مـن م ِ

 قرن قَْرن  

 هم ه مْ 

 حسن أَْحَسن  

 ءثث أَثَاثًا

 رءي َوِرْءيًا

@ @ 

 قول ق لْ 

 من َمن

 كون َكانَ 

 في فِي

 ضلل الضَّالَلَةِ 

 مدد فَْليَْمد دْ 

 له لَه  

ْحَمن    رحم الرَّ

 مدد َمدًّا

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 رءي َرأَْوا

 ما َما

 وعد ي وَعد ونَ 

 اءم إِمَّ 

 عذب اْلعَذَابَ 

ا  ءم َوإِمَّ

 سوع السَّاَعةَ 

ونَ   علم فََسيَْعلَم 

 من َمنْ 

 هو ه وَ 

 شرر َشر  

َكانًا  مكن مَّ

 ضعف َوأَْضعَف  

نًدا  جند ج 

@ @ 

 زيد َويَِزيد  

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 هدي اْهتََدْوا

 هدي ه ًدى

 بقي َواْلبَاقِيَات  

اِلَحات    صلح الصَّ

 خير َخْير  

 دَ عند ِعن

 ربب َرب ِكَ 

 ثوب ثََوابًا
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 خير َوَخْير  

َردًّا  مرد مَّ

@ @ 

 رءي أَفََرَءْيتَ 

 ءلل الَِّذي

 كفر َكفَرَ 

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 قول َوقَالَ 

 ءتي أل وتَيَنَّ 

 مول َماالً 

 ولد َوَولًَدا

@ @ 

 طلع أَطَّلَعَ 

 غيب اْلغَْيبَ 

 ءم أَمِ 

 ءخذ اتََّخذَ 

 عند ِعندَ 

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 ًداعهد َعهْ 

@ @ 

 كال َكالَّ 

 كتب َسنَْكت ب  

 ما َما

 قول يَق ول  

دُّ   مدد َونَم 

 له لَه  

 مـن ِمنَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

 مدد َمدًّا

@ @ 

 ورث َونَِرث ه  

 ما َما

 قول يَق ول  

 ءتي َويَأْتِينَا

 فرد فَْرًدا

@ @ 

 ءخذ َواتََّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله َءاِلَهةً 

 واكون ل ِيَك ون  

مْ   له لَه 

ا  عزز ِعزًّ

@ @ 

 كال َكالَّ 

ونَ   كفر َسيَْكف ر 

 عبد بِِعبَاَدتِِهمْ 

 كون َويَك ون ونَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ضدد ِضدًّا

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءن أَنَّا

 رسل أَْرَسْلنَا

 شطن الشَّيَاِطينَ 

 على َعلَى

 كفر اْلَكافِِرينَ 

ه مْ  زُّ  ءزز تَؤ 

ا  ءزز أَزًّ

@ @ 

 ال فاَلَ 

 جل تَْعَجلْ ع

 على َعلَْيِهمْ 

 ءن إِنََّما

 عدد نَع دُّ 

مْ   له لَه 

ا  عدد َعدًّ

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 حشر نَْحش ر  

تَِّقينَ   وقي اْلم 

 ءلى إِلَى

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 وفد َوْفًدا

@ @ 

 سوق َونَس وق  

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

 ءلى إِلَى

 جهم َجَهنَّمَ 

 ورد ِوْرًدا

@ @ 

 ال الَّ 

 ملك يَْمِلك ونَ 

 شفع الشَّفَاَعةَ 

 ءن إِالَّ 

 من َمنِ 

 ءخذ اتََّخذَ 

 عند ِعندَ 

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 عهد َعْهًدا

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ءخذ اتََّخذَ 

ْحَمن    رحم الرَّ

 ولد َولًَدا

@ @ 

 قد لَّقَدْ 

 جيء ِجئْت مْ 

 شيء َشْيئًا

 ءدد إِدًّا

@ @ 

 كيد تََكاد  

 سمو السََّماَوات  

 فطر يَتَفَطَّْرنَ 

 ه  مـن ِمنْ 

 شقق َوتَنَشقُّ 

 ءرض األَْرض  

 خرر َوتَِخرُّ 

 جبل اْلِجبَال  

 هدد َهدًّا

@ @ 

 ءن أَن

 دعو َدَعْوا

ْحَمنِ   رحم ِللرَّ

 ولد َولًَدا

@ @ 

 ما َوَما

 بغي يَنبَِغي

ْحَمنِ   رحم ِللرَّ

 ءن أَن

 ءخذ يَتَِّخذَ 

 ولد َولًَدا

@ @ 

 ءن إِن

 كل ك لُّ 

 من َمن

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 َواألَْرِض ءرض 

 ءن إِالَّ 

 ءتي َءاتِي

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 عبد َعْبًدا

@ @ 

 قد لَّقَدْ 

 حصي أَْحَصاه مْ 

 عدد َوَعدَّه مْ 

ا  عدد َعدًّ

@ @ 

مْ   كل َوك لُّه 

 ءتي َءاتِيهِ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 فرد فَْرًدا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

ا  ِلَحاتِ صلح الصَّ

 جعل َسيَْجعَل  

م    له لَه 

ْحَمن    رحم الرَّ

دًّا  ودد و 

@ @ 

 ءن فَِإنََّما

 يسر يَسَّْرنَاه  

 لسن بِِلَسانِكَ 

رَ   بشر ِلت بَش ِ

 ب بِهِ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

 نذر َوت نِذرَ 

 ب بِهِ 

 قوم قَْوًما

ا  لدد لُّدًّ

@ @ 

 كم َوَكمْ 

 هلك أَْهلَْكنَا

 قبل قَْبلَه م

ن  مـن م ِ
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 ْرن  قرن قَ 

 هل َهلْ 

 حسس ت ِحسُّ 

 مـن ِمْنه م

نْ   مـن م ِ

 وحد أََحد  

 ءو أَوْ 

 سمع تَْسَمع  

مْ   له لَه 

 ركز ِرْكًزا

# # 

@ @ 

 طه طه

@ @ 

 ما َما

 نزل أَنَزْلنَا

 على َعلَْيكَ 

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 شقي ِلتَْشقَى

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ذكر تَْذِكَرةً 

 من ل َِمن

 خشي يَْخَشى

@ @ 

 نزل تَنِزيالً 

نْ مـ مَّ  ن م ِ

 خلق َخلَقَ 

 ءرض األَْرضَ 

 سمو َوالسََّماَواتِ 

 علو اْلع لَى

@ @ 

ْحَمن    رحم الرَّ

 على َعلَى

 عرش اْلعَْرِش 

 سوي اْستََوى

@ @ 

 له لَه  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 ما َوَما

 تحت تَْحتَ 

 ثري الثََّرى

@ @ 

 ءن َوإِن

 جهر تَْجَهرْ 

 قول بِاْلقَْولِ 

 ءن فَِإنَّه  

 علم يَْعلَم  

رَّ   سرر الس ِ

 خفي َوأَْخفَى

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 له لَه  

 سمى األَْسَماء  

ْسنَى  حسن اْلح 

@ @ 

 هل َوَهلْ 

 ءتي أَتَاكَ 

 حدث َحِديث  

وَسى  موسى م 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 ارءي َرءَ 

 نور نَاًرا

 قول فَقَالَ 

 ءهل ألَْهِلهِ 

 مكث اْمك ث وا

 ءن إِن ِي

 ءنس َءانَْست  

 نور نَاًرا

 لعل لَّعَل ِي

 ءتي َءاتِيك م

ْنَها  مـن م ِ

 قبس بِقَبَس  

 ءو أَوْ 

 وجد أَِجد  

 على َعلَى

 نور النَّارِ 

 هدي ه ًدى

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 ءتي أَتَاَها

 ندو ن وِديَ 

وَسى  موسى يَام 

@ @ 

 إِن ِي ءن

 ءنا أَنَا

 ربب َربُّكَ 

 خلع فَاْخلَعْ 

 نعل نَْعلَْيكَ 

 ءن إِنَّكَ 

 ودي بِاْلَوادِ 

قَدَِّس   قدس اْلم 

 طوي ط ًوى

@ @ 

 ءنا َوأَنَا

 خير اْختَْرت كَ 

 سمع فَاْستَِمعْ 

 لم ِلَما

 وحي ي وَحى

@ @ 

 ءن إِنَّنِي

 ءنا أَنَا

 ءله اللَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 ءنا أَنَا

 عبد فَاْعب ْدنِي

 قوم َوأَقِمِ 

 صلو الصَّالَةَ 

 ذكر ِلِذْكِري

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 سوع السَّاَعةَ 

 ءتي َءاتِيَة  

 كيد أََكاد  

 خفي أ ْخِفيَها

 جزي ِلت ْجَزى

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

 ما بَِما

 سعي تَْسعَى

@ @ 

 ال فاَلَ 

نَّكَ  دَّ  صدد يَص 

 عن َعْنَها

 من َمن

 ال الَّ 

 ءمن ي ْؤِمن  

 َهاب بِ 

 تبع َواتَّبَعَ 

 هوي َهَواه  

 ردي فَتَْرَدى

@ @ 

 ما َوَما

 تلك تِْلكَ 

 يمن بِيَِمينِكَ 

وَسى  موسى يَام 

@ @ 

 قول قَالَ 

 هي ِهيَ 

 عصو َعَصايَ 

ا  وكء أَتََوكَّؤ 

 على َعلَْيَها

 هشش َوأَه شُّ 

 ب بَِها

 على َعلَى

 غنم َغنَِمي

 ل َوِليَ 

 في فِيَها

 ءرب َمئَاِرب  

 ءخر أ ْخَرى

 @@ 

 قول قَالَ 

 لقي أَْلِقَها

وَسى  موسى يَام 

@ @ 

 لقي فَأَْلقَاَها

 ءذ فَِإذَا

 هي ِهيَ 
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 حيي َحيَّة  

 سعي تَْسعَى

@ @ 

 قول قَالَ 

ْذَها  ءخذ خ 

 ال َوالَ 

 خوف تََخفْ 

َها  عود َسن ِعيد 

 سير ِسيَرتََها

 ءول األ ولَى

@ @ 

مْ   ضمم َواْضم 

 يدي يََدكَ 

 ءلى إِلَى

 جنح َجنَاِحكَ 

جْ خرج تَخْ   ر 

 بيض بَْيَضاءَ 

 مـن ِمنْ 

 غير َغْيرِ 

 سوء س وء  

 ءيه َءايَةً 

 ءخر أ ْخَرى

@ @ 

 رءي ِلن ِريَكَ 

 مـن ِمنْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

 كبر اْلك ْبَرى

@ @ 

 ذهب اْذَهبْ 

 ءلى إِلَى

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ءن إِنَّه  

 طغو َطغَى

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 شرح اْشَرحْ 

 لي ِلي

 صدر َصْدِري

@ @ 

رْ   يسر َويَس ِ

 لي ِلي

 ءمر أَْمِري

@ @ 

 حلل َواْحل لْ 

 عقد ع ْقَدةً 

ن  مـن م ِ

 لسن ل َِسانِي

@ @ 

 فقه يَْفقَه وا

 قول قَْوِلي

@ @ 

 جعل َواْجعَل

 لي ل ِي

 وزر َوِزيًرا

نْ   مـن م ِ

 ءهل أَْهِلي

@ @ 

ونَ   هارون َهار 

 ءخو أَِخي

@ @ 

 شدد اْشد دْ 

 ب بِهِ 

 ءزر أَْزِري

@ @ 

 ِرْكه  شرك َوأَشْ 

 في فِي

 ءمر أَْمِري

@ @ 

 كي َكيْ 

 سبح ن َسب َِحكَ 

 كثر َكثِيًرا

@ @ 

 ذكر َونَْذك َركَ 

 كثر َكثِيًرا

@ @ 

 ءن إِنَّكَ 

 كون ك نتَ 

 ب بِنَا

 بصر بَِصيًرا

@ @ 

 قول قَالَ 

 قد قَدْ 

 ءتي أ وتِيتَ 

 سءل س ْؤلَكَ 

وَسى  موسى يَام 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 منن َمنَنَّا

 على َعلَْيكَ 

ةً مرر   َمرَّ

 ءخر أ ْخَرى

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَى

كَ   ءمم أ م ِ

 ما َما

 وحي ي وَحى

@ @ 

 ءن أَنِ 

 قذف اْقِذفِيهِ 

 في فِي

 تابوت التَّاب وتِ 

 قذف فَاْقِذفِيهِ 

 في فِي

 يمم اْليَم ِ 

 لقي فَْلي ْلِقهِ 

 يمم اْليَمُّ 

 سحل بِالسَّاِحلِ 

ْذه    ءخذ يَأْخ 

 عدو َعد و  

 يلي ل ِ 

 عدو َوَعد و  

 له لَّه  

 لقي َوأَْلقَْيت  

 على َعلَْيكَ 

 حبب َمَحبَّةً 

ن ِي  مـن م ِ

 صنع َوِلت ْصنَعَ 

 على َعلَى

 عين َعْينِي

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 مشي تَْمِشي

 ءخو أ ْخت كَ 

 قول فَتَق ول  

 هل َهلْ 

لُّك مْ   دلل أَد 

 على َعلَى

 من َمن

 كفل يَْكف ل ه  

 رجع فََرَجْعنَاكَ 

 ءلى إِلَى

كَ   ءمم أ م ِ

 كي َكيْ 

 قرر تَقَرَّ 

 عين َعْين َها

 ال َوالَ 

 حزن تَْحَزن

 قتل َوقَتَْلتَ 

 نفس نَْفًسا

ْينَاكَ   نجو فَنَجَّ

 مـن ِمنَ 

 غمم اْلغَم ِ 

 فتن َوفَتَنَّاكَ 

 فتن ف ت ونًا

 لبث فَلَبِثْتَ 

 سنه ِسنِينَ 

 في فِي

 ءهل أَْهلِ 

 مدين َمْديَنَ 

 ثم ث مَّ 

 جيء ِجئْتَ 

 على َعلَى

 ر قََدر  قد

وَسى  موسى يَام 

@ @ 

 صنع َواْصَطنَْعت كَ 

 نفس ِلنَْفِسي

@ @ 

 ذهب اْذَهبْ 

 ءنت أَنتَ 

وكَ   ءخو َوأَخ 

 ءيه بِأَيَاتِي

 ال َوالَ 

 وني تَنِيَا

 في فِي

 ذكر ِذْكِري

@ @ 

 ذهب اْذَهبَا

 ءلى إِلَى
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 فرعون فِْرَعْونَ 

 ءن إِنَّه  

 طغو َطغَى

@ @ 

 قول فَق والَ 

 له لَه  

 قول قَْوالً 

 لين لَّي ِنًا

 لعل لَّعَلَّه  

 ذكر يَتَذَكَّر  

 ءو أَوْ 

 خشي يَْخَشى

@ @ 

 قول قَاالَ 

 ربب َربَّنَا

 ءن إِنَّنَا

 خوف نََخاف  

 ءن أَن

طَ   فرط يَْفر 

 على َعلَْينَا

 ءو أَوْ 

 ءن أَن

 طغو يَْطغَى

@ @ 

 قول قَالَ 

 ال الَ 

 خوف تََخافَا

 ءن إِنَّنِي

 مع َمعَك َما

 سمع أَْسَمع  

 َوأََرى رءي

@ @ 

 ءتي فَأْتِيَاه  

 قول فَق والَ 

 ءن إِنَّا

 رسل َرس والَ 

 ربب َرب ِكَ 

 رسل فَأَْرِسلْ 

 مع َمعَنَا

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 ال َوالَ 

ْبه مْ   عذب ت عَذ ِ

 قد قَدْ 

 جيء ِجئْنَاكَ 

 ءيه بِأَيَة  

ن  مـن م ِ

ب ِكَ   ربب رَّ

 سلم َوالسَّالَم  

 على َعلَى

 من َمنِ 

 اتَّبَعَ  تبع

 هدي اْله َدى

@ @ 

 ءن إِنَّا

 قد قَدْ 

 وحي أ وِحيَ 

 ءلى إِلَْينَا

 ءن أَنَّ 

 عذب اْلعَذَابَ 

 على َعلَى

 من َمن

 كذب َكذَّبَ 

 ولي َوتََولَّى

@ @ 

 قول قَالَ 

 من فََمن

بُّك َما  ربب رَّ

وَسى  موسى يَام 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َربُّنَا

 ءلل الَِّذي

 عطو أَْعَطى

 كل ك لَّ 

 َشْيء   شيء

 خلق َخْلقَه  

 ثم ث مَّ 

 هدي َهَدى

@ @ 

 قول قَالَ 

 ما فََما

 بيل بَال  

ونِ   قرن اْلق ر 

 ءول األ ولَى

@ @ 

 قول قَالَ 

َها  علم ِعْلم 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِي

 في فِي

 كتب ِكتَاب  

 ال الَّ 

 ضلل يَِضلُّ 

 ربب َرب ِي

 ال َوالَ 

 نسي يَنَسى

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م  

 ءرض األَْرضَ 

 مهد َمْهًدا

 سلك َوَسلَكَ 

 لك لَك مْ 

 في فِيَها

 سبل س ب الً 

 نزل َوأَنَزلَ 

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 خرج فَأَْخَرْجنَا

 ب بِهِ 

 زوج أَْزَواًجا

ن  مـن م ِ

 نبت نَّبَات  

 شتت َشتَّى

@ @ 

 ءكل ك ل وا

 رعي َواْرَعْوا

 نعم أَْنعَاَمك مْ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 ولي أل وِلي

 نهو النَُّهى

@ @ 

 مـن ِمْنَها

 خلق َخلَْقنَاك مْ 

 في َوفِيَها

 عود ن ِعيد ك مْ 

 مـن َوِمْنَها

ك مْ   خرج ن ْخِرج 

 تور تَاَرةً 

 ءخر أ ْخَرى

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رءي أََرْينَاه  

 ءيه َءايَاتِنَا

 كل ك لََّها

 كذب فََكذَّبَ 

 ءبي َوأَبَى

@ @ 

 قول قَالَ 

 جيء أَِجئْتَنَا

 خرج ِلت ْخِرَجنَا

 مـن ِمنْ 

 ءرض أَْرِضنَا

 سحر بِِسْحِركَ 

وَسى  موسى يَام 

@ @ 

 ءتي فَلَنَأْتِيَنَّكَ 

 سحر بِِسْحر  

ثِْلهِ   مثل م ِ

 جعل فَاْجعَلْ 

 بين بَْينَنَا

 بين َوبَْينَكَ 

 وعد َمْوِعًدا

 ال الَّ 

 خلف ن ْخِلف ه  

 نحن نَْحن  

 ال َوالَ 

 نتَ ءنت أَ 

 مكن َمَكانًا

 سوي س َوى

@ @ 

 قول قَالَ 

 وعد َمْوِعد ك مْ 

 يوم يَْوم  

ينَةِ   زين الز ِ

 ءن َوأَن
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 حشر ي ْحَشرَ 

 نوس النَّاس  

 ضحو ض ًحى

@ @ 

 ولي فَتََولَّى

 فرعون فِْرَعْون  

 جمع فََجَمعَ 

 كيد َكْيَده  

 ثم ث مَّ 

 ءتي أَتَى

@ @ 

 قول قَالَ 

 له لَه م

وَسى  موسى مُّ

 ك مْ ويل َوْيلَ 

 ال الَ 

وا  فري تَْفتَر 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

 سحت فَي ْسِحتَك م

 عذب بِعَذَاب  

 قد َوقَدْ 

 خيب َخابَ 

 من َمنِ 

 فري اْفتََرى

@ @ 

 نزع فَتَنَاَزع وا

 ءمر أَْمَره م

 بين بَْينَه مْ 

وا  سرر َوأََسرُّ

 نجو النَّْجَوى

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَانِ 

 لََساِحَرانِ سحر 

 رود ي ِريَدانِ 

 ءن أَن

 خرج ي ْخِرَجاك م

نْ   مـن م ِ

 ءرض أَْرِضك م

 سحر بِِسْحِرِهَما

 ذهب َويَْذَهبَا

 طرق بَِطِريقَتِك م  

ثْلَى  مثل اْلم 

@ @ 

 جمع فَأَْجِمع وا

 كيد َكْيَدك مْ 

 ثم ث مَّ 

 ءتي ائْت وا

 صفف َصفًّا

 قد َوقَدْ 

 فلح أَْفلَحَ 

 يوم اْليَْومَ 

 من َمنِ 

 علو اْستَْعلَى

@ @ 

 قول قَال وا

وَسى  موسى يَام 

ا  ءم إِمَّ

 ءن أَن

 لقي ت ْلِقيَ 

ا  ءم َوإِمَّ

 ءن أَن

 كون نَّك ونَ 

لَ   ءول أَوَّ

 من َمنْ 

 لقي أَْلقَى

@ @ 

 قول قَالَ 

 بل بَلْ 

 لقي أَْلق وا

 ءذ فَِإذَا

مْ   حبل ِحبَال ه 

 عصو َوِعِصيُّه مْ 

 خيل ي َخيَّل  

 ءلى إِلَْيهِ 

 مـن ِمن

 سحر ِسْحِرِهمْ 

 ءن أَنََّها

 سعي تَْسعَى

@ @ 

 وجس فَأَْوَجسَ 

 في فِي

 نفس نَْفِسهِ 

 خوف ِخيفَةً 

وَسى  موسى مُّ

@ @ 

 قول ق ْلنَا

 ال الَ 

 خوف تََخفْ 

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 علو األَْعلَى

@ @ 

 لقي َوأَْلقِ 

 ما َما

 في فِي

 يمن يَِمينِكَ 

 لقف تَْلقَفْ 

 ما َما

 صنع َصنَع وا

 نََّماءن إِ 

 صنع َصنَع وا

 كيد َكْيد  

 سحر َساِحر  

 ال َوالَ 

 فلح ي ْفِلح  

 سحر السَّاِحر  

 حيث َحْيث  

 ءتي أَتَى

@ @ 

 لقي فَأ ْلِقيَ 

 سحر السََّحَرة  

ًدا  سجد س جَّ

 قول قَال وا

 ءمن َءاَمنَّا

 ربب بَِرب ِ 

ونَ   هارون َهار 

وَسى  موسى َوم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءمن َءاَمنت مْ 

 له لَه  

 قَْبلَ  قبل

 ءن أَنْ 

 ءذن َءاذَنَ 

 لك لَك مْ 

 ءن إِنَّه  

ك م    كبر لََكبِير 

 ءلل الَِّذي

 علم َعلََّمك م  

ْحرَ   سحر الس ِ

عَنَّ   قطع فأَل قَط ِ

 يدي أَْيِديَك مْ 

لَك م  رجل َوأَْرج 

نْ   مـن م ِ

 خلف ِخالَف  

بَنَّك مْ   صلب َوأل َصل ِ

 في فِي

وعِ 
ذ   جذع ج 

 نخل النَّْخلِ 

نَّ علم َولَتَْعلَ   م 

 ءيي أَيُّنَا

 شدد أََشدُّ 

 عذب َعذَابًا

 بقي َوأَْبقَى

@ @ 

 قول قَال وا

 لن لَن

 ءثر نُّْؤثَِركَ 

 على َعلَى

 ما َما

 جيء َجاَءنَا

 مـن ِمنَ 

 بين اْلبَي ِنَاتِ 

 ءلل َوالَِّذي

 فطر فََطَرنَا

 قضي فَاْقِض 

 ما َما

 ءنت أَنتَ 

 قضي قَاض  

 ءن إِنََّما

 قضي تَْقِضي

 هذا َهِذهِ 

 حيي اْلَحيَاةَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

@ @ 

 ءن إِنَّا

 ءمن َءاَمنَّا

 ربب بَِرب ِنَا
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 غفر ِليَْغِفرَ 

 لنا لَنَا

 خطء َخَطايَانَا

 ما َوَما

 كره أَْكَرْهتَنَا

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنَ 

ْحرِ   سحر الس ِ

 ءله َواللَّه  

 خير َخْير  

 بقي َوأَْبقَى

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 من َمن

 ءتي يَأْتِ 

 بَّه  ربب رَ 

ْجِرًما  جرم م 

 ءن فَِإنَّ 

 له لَه  

 جهم َجَهنَّمَ 

 ال الَ 

وت    موت يَم 

 في فِيَها

 ال َوالَ 

 حيي يَْحيَى

@ @ 

 من َوَمن

 ءتي يَأْتِهِ 

ْؤِمنًا  ءمن م 

 قد قَدْ 

 عمل َعِملَ 

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

م    له لَه 

 درج الدََّرَجات  

 علو اْلع لَى

@ @ 

 جنن َجنَّات  

 َعْدن   عدن

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ذلك َوذَِلكَ 

 جزي َجَزاء  

 من َمن

 زكو تََزكَّى

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَى

وَسى  موسى م 

 ءن أَنْ 

 سري أَْسرِ 

 عبد بِِعبَاِدي

 ضرب فَاْضِربْ 

مْ   له لَه 

 طرق َطِريقًا

 فِيفي 

 بحر اْلبَْحرِ 

 يبس يَبًَسا

 ال الَّ 

 خوف تََخاف  

 درك َدَرًكا

 ال َوالَ 

 خشي تَْخَشى

@ @ 

 تبع فَأَتْبَعَه مْ 

 فرعون فِْرَعْون  

ن وِدهِ   جند بِج 

 غشو فَغَِشيَه م

نَ   مـن م ِ

 يمم اْليَم ِ 

 ما َما

 غشو َغِشيَه مْ 

@ @ 

 ضلل َوأََضلَّ 

 فرعون فِْرَعْون  

 قوم قَْوَمه  

 ما َوَما

 هدي َهَدى

@ @ 

 بنو يَابَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 قد قَدْ 

 نجو أَنَجْينَاك م

نْ   مـن م ِ

ك مْ  ِ  عدو َعد و 

 وعد َوَواَعْدنَاك مْ 

 جنب َجانِبَ 

 طور الطُّورِ 

 يمن األَْيَمنَ 

ْلنَا  نزل َونَزَّ

 على َعلَْيك م  

 منن اْلَمنَّ 

 سلي َوالسَّْلَوى

@ @ 

 ءكل ك ل وا

 مـن ِمن

 بَاتِ طيب َطي ِ 

 ما َما

 رزق َرَزْقنَاك مْ 

 ال َوالَ 

 طغو تَْطغَْوا

 في فِيهِ 

 حلل فَيَِحلَّ 

 على َعلَْيك مْ 

 غضب َغَضبِي

 من َوَمن

 حلل يَْحِللْ 

 على َعلَْيهِ 

 غضب َغَضبِي

 قد فَقَدْ 

 هوي َهَوى

@ @ 

 ءن َوإِن ِي

 غفر لَغَفَّار  

 من ل َِمن

 توب تَابَ 

 ءمن َوَءاَمنَ 

 عمل َوَعِملَ 

 ِلًحاصلح َصا

 ثم ث مَّ 

 هدي اْهتََدى

@ @ 

 ما َوَما

 عجل أَْعَجلَكَ 

 عن َعن

 قوم قَْوِمكَ 

وَسى  موسى يَام 

@ @ 

 قول قَالَ 

 هم ه مْ 

 ولي أ والَءِ 

 على َعلَى

 ءثر أَثَِري

 عجل َوَعِجْلت  

 ءلى إِلَْيكَ 

 ربب َرب ِ 

 رضي ِلتَْرَضى

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن فَِإنَّا

 قد قَدْ 

 فتن فَتَنَّا

 كَ قوم قَْومَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدكَ 

م    ضلل َوأََضلَّه 

 سمر السَّاِمِريُّ 

@ @ 

 رجع فََرَجعَ 

وَسى  موسى م 

 ءلى إِلَى

 قوم قَْوِمهِ 

 غضب َغْضبَانَ 

 ءسف أَِسفًا

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 لم أَلَمْ 

 وعد يَِعْدك مْ 

 ربب َربُّك مْ 

 وعد َوْعًدا

 حسن َحَسنًا

 طول أَفََطالَ 

 على َعلَْيك م  

 هد اْلعَْهد  ع

 ءم أَمْ 

 رود أََردتُّمْ 

 ءن أَن
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 حلل يَِحلَّ 

 على َعلَْيك مْ 

 غضب َغَضب  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 خلف فَأَْخلَْفت م

ْوِعِدي  وعد مَّ

@ @ 

 قول قَال وا

 ما َما

 خلف أَْخلَْفنَا

 وعد َمْوِعَدكَ 

 ملك بَِمْلِكنَا

 لكن َولَِكنَّا

ْلنَا م ِ  حمل ح 

 وزر أَْوَزاًرا

ن مـن  م ِ

 زين ِزينَةِ 

 قوم اْلقَْومِ 

 قذف فَقَذَْفنَاَها

 ذلك فََكذَِلكَ 

 لقي أَْلقَى

 سمر السَّاِمِريُّ 

@ @ 

 خرج فَأَْخَرجَ 

مْ   له لَه 

 عجل ِعْجالً 

 جسد َجَسًدا

 له لَّه  

َوار    خور خ 

 قول فَقَال وا

 هذا َهذَا

 ءله إِلََهك مْ 

 ءله َوإِلَه  

وَسى  موسى م 

 نسي فَنَِسيَ 

@ @ 

 فاَلَ ال أَ 

 رءي يََرْونَ 

 ءن أاَلَّ 

 رجع يَْرِجع  

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 قول قَْوالً 

 ال َوالَ 

 ملك يَْمِلك  

مْ   له لَه 

ا  ضرر َضرًّ

 ال َوالَ 

 نفع نَْفعًا

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 قول قَالَ 

مْ   له لَه 

ون    هارون َهار 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 قوم يَاقَْومِ 

 ءن إِنََّما

 فتن ف تِنت م

 ب بِهِ 

 نَّ ءن َوإِ 

 ربب َربَّك م  

ْحَمن    رحم الرَّ

 تبع فَاتَّبِع ونِي

 طوع َوأَِطيع وا

 ءمر أَْمِري

@ @ 

 قول قَال وا

 لن لَن

 برح نَّْبَرحَ 

 على َعلَْيهِ 

 عكف َعاِكِفينَ 

 حتى َحتَّى

 رجع يَْرِجعَ 

 ءلى إِلَْينَا

وَسى  موسى م 

@ @ 

 قول قَالَ 

ون    هارون يَاَهار 

 ما َما

 منع َمنَعَكَ 

 ءذ إِذْ 

 رءي َرأَْيتَه مْ 

 ضلل َضلُّوا

@ @ 

 ءن أاَلَّ 

َّبِعَنِ   تبع تَت

 عصي أَفَعََصْيتَ 

 ءمر أَْمِري

@ @ 

 قول قَالَ 

مَّ   ءمم يَْبنَؤ 

 ال الَ 

ذْ   ءخذ تَأْخ 

 لحي بِِلْحيَتِي

 ال َوالَ 

 رءس بَِرأِْسي

 ءن إِن ِي

 خشي َخِشيت  

 ءن أَن

 قول تَق ولَ 

ْقتَ   فرق فَرَّ

 بين بَْينَ 

 بنو بَنِي

 ائيل إِْسَراِءيلَ إسر

 لم َولَمْ 

 رقب تَْرق بْ 

 قول قَْوِلي

@ @ 

 قول قَالَ 

 ما فََما

 خطب َخْطب كَ 

 سمر يَاَساِمِريُّ 

@ @ 

 قول قَالَ 

ْرت    بصر بَص 

 ما بَِما

 لم لَمْ 

وا ر   بصر يَْبص 

 ب بِهِ 

 قبض فَقَبَْضت  

 قبض قَْبَضةً 

نْ   مـن م ِ

 ءثر أَثَرِ 

س ول    رسل الرَّ

 نبذ فَنَبَْذت َها

 لك َوَكذَِلكَ ذ

لَتْ   سول َسوَّ

 لي ِلي

 نفس نَْفِسي

@ @ 

 قول قَالَ 

 ذهب فَاْذَهبْ 

 ءن فَِإنَّ 

 لك لَكَ 

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

 ءن أَن

 قول تَق ولَ 

 ال الَ 

 مسس ِمَساسَ 

 ءن َوإِنَّ 

 لك لَكَ 

 وعد َمْوِعًدا

 لن لَّن

 خلف ت ْخلَفَه  

 نظر َوانظ رْ 

 ءلى إِلَى

 ءله إِلَِهكَ 

 يءلل الَّذِ 

 ظلل َظْلتَ 

 على َعلَْيهِ 

 عكف َعاِكفًا

قَنَّه    حرق لَّن َحر ِ

 ثم ث مَّ 

 نسف لَنَنِسفَنَّه  

 في فِي

 يمم اْليَم ِ 

 نسف نَْسفًا

@ @ 

 ءن إِنََّما

ك م    ءله إِلَه 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 وسع َوِسعَ 

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 علم ِعْلًما
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@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 قصص نَق صُّ 

 على َعلَْيكَ 

 مـن ِمنْ 

 نبء أَنبَاءِ 

 ما َما

 قد قَدْ 

 سبق َسبَقَ 

 قد َوقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَاكَ 

 مـن ِمن

نَّا  لدن لَّد 

 ذكر ِذْكًرا

@ @ 

نْ   من مَّ

 عرض أَْعَرضَ 

 عن َعْنه  

 ءن فَِإنَّه  

 حمل يَْحِمل  

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 وزر ِوْزًرا

@ @ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيهِ 

 سوء َوَساءَ 

مْ   له لَه 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 حمل ِحْمالً 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 نفخ ي نفَخ  

 في فِي

 صور الصُّورِ 

 حشر َونَْحش ر  

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

 يوم يَْوَمئِذ  

ْرقًا  زرق ز 

@ @ 

 خفت يَتََخافَت ونَ 

 بين بَْينَه مْ 

 ءن إِن

 لبث لَّبِثْت مْ 

 ن إِالَّ ء

 عشر َعْشًرا

@ @ 

 نحن نَّْحن  

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 قول يَق ول ونَ 

 ءذ إِذْ 

 قول يَق ول  

 مثل أَْمثَل ه مْ 

 طرق َطِريقَةً 

 ءن إِن

 لبث لَّبِثْت مْ 

 ءن إِالَّ 

 يوم يَْوًما

@ @ 

 سءل َويَْسئَل ونَكَ 

 عن َعنِ 

 جبل اْلِجبَالِ 

 قول فَق لْ 

 نسف يَنِسف َها

 ربب َرب ِي

 ف نَْسفًانس

@ @ 

َها  وذر فَيَذَر 

 قوع قَاًعا

 صفصف َصْفَصفًا

@ @ 

 ال الَّ 

 رءي تََرى

 في فِيَها

 عوج ِعَوًجا

 ال َوالَ 

 ءمت أَْمتًا

@ @ 

 يوم يَْوَمئِذ  

َّبِع ونَ   تبع يَت

 دعو الدَّاِعيَ 

 ال الَ 

 عوج ِعَوجَ 

 له لَه  

 خشع َوَخَشعَتِ 

 صوت األَْصَوات  

ْحَمنِ   رحم ِللرَّ

 ال فاَلَ 

 مع تَْسَمع  س

 ءن إِالَّ 

 همس َهْمًسا

@ @ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 ال الَّ 

 نفع تَنفَع  

 شفع الشَّفَاَعة  

 ءن إِالَّ 

 من َمنْ 

 ءذن أَِذنَ 

 له لَه  

ْحَمن    رحم الرَّ

 رضي َوَرِضيَ 

 له لَه  

 قول قَْوالً 

@ @ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 بين بَْينَ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 ما َوَما

مْ   خلف َخْلفَه 

 الَ ال وَ 

 حوط ي ِحيط ونَ 

 ب بِهِ 

 علم ِعْلًما

@ @ 

 عنت َوَعنَتِ 

وه   ج   وجه اْلو 

 ِ  حيي ِلْلَحي 

 قوم اْلقَيُّومِ 

 قد َوقَدْ 

 خيب َخابَ 

 من َمنْ 

 حمل َحَملَ 

 ظلم ظ ْلًما

@ @ 

 من َوَمن

 عمل يَْعَملْ 

 مـن ِمنَ 

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 هو َوه وَ 

ْؤِمن    ءمن م 

 ال فاَلَ 

 خوف يََخاف  

 ًماظلم ظ لْ 

 ال َوالَ 

 هضم َهْضًما

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 نزل أَنَزْلنَاه  

 قرء ق ْرَءانًا

 عرب َعَربِيًّا

ْفنَا  صرف َوَصرَّ

 في فِيهِ 

 مـن ِمنَ 

 وعد اْلَوِعيدِ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

 وقي يَتَّق ونَ 

 ءو أَوْ 

 حدث ي ْحِدث  

مْ   له لَه 

 ذكر ِذْكًرا

@ @ 

 علو فَتَعَالَى

 ءله اللَّه  

 ك  ملك اْلَملِ 

 حقق اْلَحقُّ 

 ال َوالَ 

 عجل تَْعَجلْ 

 قرء بِاْلق ْرَءانِ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 قضي ي ْقَضى

 ءلى إِلَْيكَ 

 وحي َوْحي ه  

 قول َوق ل

ب ِ   ربب رَّ

 زيد ِزْدنِي

 علم ِعْلًما
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@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 عهد َعِهْدنَا

 ءلى إِلَى

 ءدم َءاَدمَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 نسي فَنَِسيَ 

 لَمْ لم وَ 

 وجد نَِجدْ 

 له لَه  

 عزم َعْزًما

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول ق ْلنَا

 ملك ِلْلَمالَئَِكةِ 

د وا  سجد اْسج 

 ءدم ألََدمَ 

 سجد فََسَجد وا

 ءن إِالَّ 

 بلس إِْبِليسَ 

 ءبي أَبَى

@ @ 

 قول فَق ْلنَا

 ءدم يَاَءاَدم  

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 عدو َعد و  

 لك لَّكَ 

 زوج َوِلَزْوِجكَ 

 ال فاَلَ 

 خرج ي ْخِرَجنَّك َما

 مـن ِمنَ 

 جنن اْلَجنَّةِ 

 شقي فَتَْشقَى

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 لك لَكَ 

 ءن أاَلَّ 

وعَ   جوع تَج 

 في فِيَها

 ال َوالَ 

 عري تَْعَرى

@ @ 

 ءن َوأَنَّكَ 

 ال الَ 

ا  ظمء تَْظَمؤ 

 في فِيَها

 ال َوالَ 

 ضحو تَْضَحى

@ @ 

 وسوس فََوْسَوسَ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 شطن الشَّْيَطان  

 قَالَ قول 

 ءدم يَاَءاَدم  

 هل َهلْ 

لُّكَ   دلل أَد 

 على َعلَى

 شجر َشَجَرةِ 

ْلدِ   خلد اْلخ 

ْلك    ملك َوم 

 ال الَّ 

 بلو يَْبلَى

@ @ 

 ءكل فَأََكالَ 

 مـن ِمْنَها

 بدي فَبََدتْ 

َما  له لَه 

َما  سوء َسْوَءات ه 

 طفق َوَطِفقَا

 خصف يَْخِصفَانِ 

 على َعلَْيِهَما

 مـن ِمن

 ورق َوَرقِ 

 ْلَجنَّةِ جنن ا

 عصي َوَعَصى

 ءدم َءاَدم  

 ربب َربَّه  

 غوي فَغََوى

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 جبي اْجتَبَاه  

 ربب َربُّه  

 توب فَتَابَ 

 على َعلَْيهِ 

 هدي َوَهَدى

@ @ 

 قول قَالَ 

 هبط اْهبَِطا

 مـن ِمْنَها

 جمع َجِميعًا

ك مْ   بعض بَْعض 

 بعض ِلبَْعض  

 عدو َعد و  

ا  ءم فَِإمَّ

 مءتي يَأْتِيَنَّك  

ن ِي  مـن م ِ

 هدي ه ًدى

 من فََمنِ 

 تبع اتَّبَعَ 

 هدي ه َدايَ 

 ال فاَلَ 

 ضلل يَِضلُّ 

 ال َوالَ 

 شقي يَْشقَى

@ @ 

 من َوَمنْ 

 عرض أَْعَرضَ 

 عن َعن

 ذكر ِذْكِري

 ءن فَِإنَّ 

 له لَه  

 عشو َمِعيَشةً 

 ضنك َضنًكا

ه    حشر َونَْحش ر 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 عمي أَْعَمى

@ @ 

 قَالَ قول 

 ربب َرب ِ 

 لم ِلمَ 

 حشر َحَشْرتَنِي

 عمي أَْعَمى

 قد َوقَدْ 

 كون ك نت  

 بصر بَِصيًرا

@ @ 

 قول قَالَ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 ءتي أَتَتْكَ 

 ءيه َءايَات نَا

 نسي فَنَِسيتََها

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 يوم اْليَْومَ 

 نسي ت نَسى

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

 من َمنْ 

 سرف أَْسَرفَ 

 مْ لم َولَ 

 ءمن ي ْؤِمن

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ربب َرب ِهِ 

 عذب َولَعَذَاب  

 ءخر األَِخَرةِ 

 شدد أََشدُّ 

 بقي َوأَْبقَى

@ @ 

 لم أَفَلَمْ 

 هدي يَْهدِ 

مْ   له لَه 

 كم َكمْ 

 هلك أَْهلَْكنَا

 قبل قَْبلَه م

نَ   مـن م ِ

ونِ   قرن اْلق ر 

 مشي يَْمش ونَ 

 في فِي

 سكن َمَساِكنِِهمْ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ك ذَِلكَ ذل

 ءيه ألَيَات  

 ولي أل وِلي

 نهو النَُّهى

@ @ 

 لو َولَْوالَ 

 كلم َكِلَمة  

 سبق َسبَقَتْ 
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 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 كون لََكانَ 

 لزم ِلَزاًما

 ءجل َوأََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

@ @ 

 صبر فَاْصبِرْ 

 على َعلَى

 ما َما

 قول يَق ول ونَ 

 سبح َوَسب ِحْ 

 حمد بَِحْمدِ 

 ربب َرب ِكَ 

 قَْبلَ قبل 

 طلع ط ل وعِ 

 شمس الشَّْمِس 

 قبل َوقَْبلَ 

وبَِها  غرب غ ر 

 مـن َوِمنْ 

 ءني َءانَاِءي

 ليل الَّْيلِ 

 سبح فََسب ِحْ 

 طرف َوأَْطَرافَ 

 نهر النََّهارِ 

 لعل لَعَلَّكَ 

 رضي تَْرَضى

@ @ 

 ال َوالَ 

دَّنَ   مدد تَم 

 عين َعْينَْيكَ 

 ءلى إِلَى

 ما َما

 متع َمتَّْعنَا

 ب بِهِ 

 ْزَواًجازوج أَ 

ْنه مْ   مـن م ِ

 زهر َزْهَرةَ 

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 فتن ِلنَْفتِنَه مْ 

 في فِيهِ 

 رزق َوِرْزق  

 ربب َرب ِكَ 

 خير َخْير  

 بقي َوأَْبقَى

@ @ 

رْ   ءمر َوأْم 

 هلك أَْهلَكَ 

 صلو بِالصَّالَةِ 

 صبر َواْصَطبِرْ 

 على َعلَْيَها

 ال الَ 

 سءل نَْسئَل كَ 

 رزق ِرْزقًا

 نحن نَّْحن  

ق كَ   رزق نَْرز 

 عقب َواْلعَاقِبَة  

 وقي ِللتَّْقَوى

@ @ 

 قول َوقَال وا

 لو لَْوالَ 

 ءتي يَأْتِينَا

 ءيه بِأَيَة  

ن  مـن م ِ

ب ِهِ   ربب رَّ

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 ءتي تَأْتِِهم

 بين بَي ِنَة  

 ما َما

 في فِي

فِ   صحف الصُّح 

 ءول األ ولَى

@ @ 

 لو َولَوْ 

 ءن أَنَّا

 ْهلَْكنَاه مهلك أَ 

 عذب بِعَذَاب  

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلهِ 

 قول لَقَال وا

 ربب َربَّنَا

 لو لَْوالَ 

 رسل أَْرَسْلتَ 

 ءلى إِلَْينَا

 رسل َرس والً 

 تبع فَنَتَّبِعَ 

 ءيه َءايَاتِكَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 ذلل نَِّذلَّ 

 خزي َونَْخَزى

@ @ 

 قول ق لْ 

 كل ك ل  

تََرب ِص    ربص مُّ

 فَتََربَّص واربص 

ونَ   علم فََستَْعلَم 

 من َمنْ 

 صحب أَْصَحاب  

َراطِ   صرط الص ِ

 ِ  سوي السَِّوي 

 من َوَمنِ 

 هدي اْهتََدى

# # 

@ @ 

 قرب اْقتََربَ 

 نوس ِللنَّاِس 

مْ   حسب ِحَساب ه 

 هم َوه مْ 

 في فِي

 غفل َغْفلَة  

ْعِرض ونَ   عرض مُّ

@ @ 

 ما َما

 ءتي يَأْتِيِهم

ن  مـن م ِ

 ذكر ِذْكر  

نمـ  ن م ِ

ب ِِهم  ربب رَّ

ْحَدث    حدث مُّ

 ءن إِالَّ 

 سمع اْستََمع وه  

 هم َوه مْ 

 لعب يَْلعَب ونَ 

@ @ 

 لهو الَِهيَةً 

 قلب ق ل وب ه مْ 

وا  سرر َوأََسرُّ

 نجو النَّْجَوى

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 هل َهلْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 بشر بََشر  

ثْل ك مْ   مثل م ِ

 ءتي أَفَتَأْت ونَ 

ْحرَ  سحر  الس ِ

 ءنت َوأَنت مْ 

ونَ   بصر ت ْبِصر 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِي

 علم يَْعلَم  

 قول اْلقَْولَ 

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 هو َوه وَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 بل بَلْ 

 قول قَال وا

 ضغث أَْضغَاث  

 حلم أَْحالَم  

 بل بَلِ 

 فري اْفتََراه  

 بل بَلْ 

 ه وَ هو 

 شعر َشاِعر  

 ءتي فَْليَأْتِنَا

 ءيه بِأَيَة  

 كما َكَما

 رسل أ ْرِسلَ 

ل ونَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 ما َما

 ءمن َءاَمنَتْ 
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 قبل قَْبلَه م

ن  مـن م ِ

 قري قَْريَة  

 هلك أَْهلَْكنَاَها

 هم أَفَه مْ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَا

 قبل قَْبلَكَ 

 ءن إِالَّ 

 االً رجل ِرجَ 

 وحي نُّوِحي

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 سءل فَْسئَل وا

 ءهل أَْهلَ 

ْكرِ   ذكر الذ ِ

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ما َوَما

 جعل َجعَْلنَاه مْ 

 جسد َجَسًدا

 ال الَّ 

 ءكل يَأْك ل ونَ 

 طعم الطَّعَامَ 

 ما َوَما

 كون َكان وا

 خلد َخاِلِدينَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 اه م  صدق َصَدْقنَ 

 وعد اْلَوْعدَ 

 نجو فَأَنَجْينَاه مْ 

 من َوَمن

 شيء نََّشاء  

 هلك َوأَْهلَْكنَا

ْسِرفِينَ   سرف اْلم 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 نزل أَنَزْلنَا

 ءلى إِلَْيك مْ 

 كتب ِكتَابًا

 في فِيهِ 

ك مْ   ذكر ِذْكر 

 ال أَفاَلَ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 كم َوَكمْ 

 قصم قََصْمنَا

 مـن ِمن

 قري قَْريَة  

 كون َكانَتْ 

 ظلم َظاِلَمةً 

 نشء َوأَنَشأْنَا

 بعد بَْعَدَها

 قوم قَْوًما

 ءخر َءاَخِرينَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 حسس أََحسُّوا

 بءس بَأَْسنَا

 ءذ إِذَا

 هم ه م

ْنَها  مـن م ِ

 ركض يَْرك ض ونَ 

@ @ 

 ال الَ 

وا  ركض تَْرك ض 

 رجع َواْرِجع وا

 ءلى إِلَى

 ما َما

 ترف أ تِْرْفت مْ 

 يهِ في فِ 

 سكن َوَمَساِكنِك مْ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

 سءل ت ْسئَل ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ويل يَاَوْيلَنَا

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 ظلم َظاِلِمينَ 

@ @ 

 ما فََما

 زول َزالَت

 تلك ت ِْلكَ 

 دعو َدْعَواه مْ 

 حتى َحتَّى

 جعل َجعَْلنَاه مْ 

 حصد َحِصيًدا

 خمد َخاِمِدينَ 

@ @ 

 ما َوَما

 نَاخلق َخلَقْ 

 سمو السََّماءَ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 لعب الَِعبِينَ 

@ @ 

 لو لَوْ 

 رود أََرْدنَا

 ءن أَن

 ءخذ نَّتَِّخذَ 

 لهو لَْهًوا

 ءخذ الَّتََّخْذنَاه  

 مـن ِمن

نَّا  لدن لَّد 

 ءن إِن

 كون ك نَّا

 فعل فَاِعِلينَ 

@ @ 

 بل بَلْ 

 قذف نَْقِذف  

 حقق بِاْلَحق ِ 

 لَىعلى عَ 

 بطل اْلبَاِطلِ 

 دمغ فَيَْدَمغ ه  

 ءذ فَِإذَا

 هو ه وَ 

 زهق َزاِهق  

 لكم َولَك م  

 ويل اْلَوْيل  

ا  ما ِممَّ

 وصف تَِصف ونَ 

@ @ 

 له َولَه  

 من َمن

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 من َوَمنْ 

 عند ِعنَده  

 ال الَ 

ونَ   كبر يَْستَْكبِر 

 عن َعنْ 

 عبد ِعبَاَدتِهِ 

 َوالَ ال 

ونَ   حسر يَْستَْحِسر 

@ @ 

ونَ   سبح ي َسب ِح 

 ليل الَّْيلَ 

 نهر َوالنََّهارَ 

 ال الَ 

ونَ   فري يَْفت ر 

@ @ 

 ءم أَمِ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 ءله َءاِلَهةً 

نَ   مـن م ِ

 ءرض األَْرِض 

 هم ه مْ 

ونَ   نشر ي نِشر 

@ @ 

 لو لَوْ 

 كون َكانَ 

 في فِيِهَما

 ءله َءاِلَهة  

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّه  

 فسد لَفََسَدتَا

 سبح فَس ْبَحانَ 

 ءله اللَّهِ 

 ربب َرب ِ 

 عرش اْلعَْرِش 

ا  عن َعمَّ

 وصف يَِصف ونَ 

@ @ 

 ال الَ 
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 سءل ي ْسئَل  

ا  عن َعمَّ

 فعل يَْفعَل  

 هم َوه مْ 

 سءل ي ْسئَل ونَ 

@ @ 

 ءم أَمِ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ءله َءاِلَهةً 

 قول ق لْ 

 هيت َهات وا

 َهانَك مْ برهن ب رْ 

 هذا َهذَا

 ذكر ِذْكر  

 من َمن

ِعيَ   مع مَّ

 ذكر َوِذْكر  

 من َمن

 قبل قَْبِلي

 بل بَلْ 

ه مْ   كثر أَْكثَر 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 حقق اْلَحقَّ 

 هم فَه م

ْعِرض ونَ   عرض مُّ

@ @ 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

 مـن ِمن

س ول    رسل رَّ

 ءن إِالَّ 

 وِحيوحي ن  

 ءلى إِلَْيهِ 

 ءن أَنَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 ءنا أَنَا

 عبد فَاْعب د ونِ 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ءخذ اتََّخذَ 

ْحَمن    رحم الرَّ

 ولد َولًَدا

 سبح س ْبَحانَه  

 بل بَلْ 

 عبد ِعبَاد  

ونَ  ْكَرم   كرم مُّ

@ @ 

 ال الَ 

 سبق يَْسبِق ونَه  

 قول بِاْلقَْولِ 

 هم َوه م

 أَْمِرهِ ءمر بِ 

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 بين بَْينَ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 ما َوَما

مْ   خلف َخْلفَه 

 ال َوالَ 

 شفع يَْشفَع ونَ 

 ءن إِالَّ 

 من ِلَمنِ 

 رضي اْرتََضى

 هم َوه م

نْ   مـن م ِ

 خشي َخْشيَتِهِ 

ْشِفق ونَ   شفق م 

@ @ 

 من َوَمن

 قول يَق لْ 

 مـن ِمْنه مْ 

 ءن إِن ِي

 له إِلَه  ء

ن  مـن م ِ

 دون د ونِهِ 

 ذلك فَذَِلكَ 

 جزي نَْجِزيهِ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 لم أََولَمْ 

 رءي يَرَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءن أَنَّ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 كون َكانَتَا

 رتق َرتْقًا

 فتق فَفَتَْقنَاه َما

 عل َوَجعَْلنَاج

 مـن ِمنَ 

 موه اْلَماءِ 

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 حيي َحي   

 ال أَفاَلَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 رسو َرَواِسيَ 

 ءن أَن

 ميد تَِميدَ 

 ب بِِهمْ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 في فِيَها

 فجج فَِجاًجا

 سبل س ب الً 

مْ   لعل لَّعَلَّه 

 ونَ هدي يَْهتَد  

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 سمو السََّماءَ 

 سقف َسْقفًا

ْحف وًظا  حفظ مَّ

 هم َوه مْ 

 عن َعنْ 

 ءيه َءايَاتَِها

ْعِرض ونَ   عرض م 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 ليل الَّْيلَ 

 نهر َوالنََّهارَ 

 شمس َوالشَّْمسَ 

 قمر َواْلقََمرَ 

 كل ك ل  

 في فِي

 فلك فَلَك  

و  نَ سبح يَْسبَح 

@ @ 

 ما َوَما

 جعل َجعَْلنَا

 بشر ِلبََشر  

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلكَ 

ْلدَ   خلد اْلخ 

 ءن أَفَِإين

تَّ   موت م ِ

 هم فَه م  

 خلد اْلَخاِلد ونَ 

@ @ 

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

 ذوق ذَائِقَة  

 موت اْلَمْوتِ 

 بلو َونَْبل وك م

 شرر بِالشَّر ِ 

 خير َواْلَخْيرِ 

 فتن فِتْنَةً 

 اءلى َوإِلَْينَ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 رءي َرَءاكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءن إِن
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 ءخذ يَتَِّخذ ونَكَ 

 ءن إِالَّ 

ًوا  هزء ه ز 

 هذا أََهذَا

 ءلل الَِّذي

 ذكر يَْذك ر  

 ءله َءاِلَهتَك مْ 

 هم َوه م

 ذكر بِِذْكرِ 

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 هم ه مْ 

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

ِلقَ   خلق خ 

 اإِلنَسان  ءنس 

 مـن ِمنْ 

 عجل َعَجل  

 رءي َسأ وِريك مْ 

 ءيه َءايَاتِي

 ال فاَلَ 

 عجل تَْستَْعِجل ونِ 

@ @ 

 قول َويَق ول ونَ 

 متى َمتَى

 هذا َهذَا

 وعد اْلَوْعد  

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 لو لَوْ 

 علم يَْعلَم  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 حين ِحينَ 

 ال الَ 

 فُّونَ كفف يَك  

 عن َعن

وِهِهم   ج   وجه و 

 نور النَّارَ 

 ال َوالَ 

 عن َعن

 ظهر ظ ه وِرِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

ونَ   نصر ي نَصر 

@ @ 

 بل بَلْ 

 ءتي تَأْتِيِهم

 بغت بَْغتَةً 

 بهت فَتَْبَهت ه مْ 

 ال فاَلَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

َها  ردد َردَّ

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

ونَ   نظر ي نَظر 

@ @ 

 قد َولَقَدِ 

 هزء اْست ْهِزئَ 

س ل    رسل بِر 

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلكَ 

 حيق فََحاقَ 

 ءلل بِالَِّذينَ 

وا  سخر َسِخر 

 مـن ِمْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 من َمن

ك م  كلء يَْكلَؤ 

 ليل بِالَّْيلِ 

 نهر َوالنََّهارِ 

 مـن ِمنَ 

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 بل بَلْ 

 مْ هم ه  

 عن َعن

 ذكر ِذْكرِ 

 ربب َرب ِِهم

ْعِرض ونَ   عرض مُّ

@ @ 

 ءم أَمْ 

مْ   له لَه 

 ءله َءاِلَهة  

 منع تَْمنَع ه م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِنَا

 ال الَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

 نصر نَْصرَ 

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه م

نَّا  مـن م ِ

 صحب ي ْصَحب ونَ 

@ @ 

 بل بَلْ 

 متع َمتَّْعنَا

الَءِ ءلي هَ   ؤ 

 ءبو َوَءابَاَءه مْ 

 حتى َحتَّى

 طول َطالَ 

 على َعلَْيِهم  

ر    عمر اْلع م 

 ال أَفاَلَ 

 رءي يََرْونَ 

 ءن أَنَّا

 ءتي نَأْتِي

 ءرض األَْرضَ 

َها  نقص نَنق ص 

 مـن ِمنْ 

 طرف أَْطَرافَِها

 هم أَفَه م  

 غلب اْلغَاِلب ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

ك م  نذر أ نِذر 

 َوْحيِ وحي بِالْ 

 ال َوالَ 

 سمع يَْسَمع  

مُّ   صمم الصُّ

 دعو الدَُّعاءَ 

 ءذ إِذَا

 ما َما

ونَ   نذر ي نذَر 

@ @ 

 ءن َولَئِن

سَّتْه مْ   مسس مَّ

 نفح نَْفَحة  

نْ   مـن م ِ

 عذب َعذَابِ 

 ربب َرب ِكَ 

 قول لَيَق ول نَّ 

 ويل يَاَوْيلَنَا

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 ظلم َظاِلِمينَ 

@ @ 

 وضع َونََضع  

 ن اْلَمَواِزينَ وز

 قسط اْلِقْسطَ 

 يوم ِليَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ال فاَلَ 

 ظلم ت ْظلَم  

 نفس نَْفس  

 شيء َشْيئًا

 ءن َوإِن

 كون َكانَ 

 ثقل ِمثْقَالَ 

 حبب َحبَّة  

نْ   مـن م ِ

 خردل َخْرَدل  

 ءتي أَتَْينَا

 ب بَِها

 كفي َوَكفَى

 ب بِنَا

 حسب َحاِسبِينَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ْينَاءتي َءاتَ 

وَسى  موسى م 

ونَ   هارون َوَهار 

 فرق اْلف ْرقَانَ 

 ضوء َوِضيَاءً 

 ذكر َوِذْكًرا
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تَِّقينَ   وقي ل ِْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 خشي يَْخَشْونَ 

 ربب َربَّه م

 غيب بِاْلغَْيبِ 

 هم َوه م

نَ   مـن م ِ

 سوع السَّاَعةِ 

ْشِفق ونَ   شفق م 

@ @ 

 هذا َوَهذَا

 ذكر ِذْكر  

بَاَرك    برك مُّ

 ل أَنَزْلنَاه  نز

 ءنت أَفَأَنت مْ 

 له لَه  

ونَ  نِكر   نكر م 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

ْشَده    رشد ر 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 كون َوك نَّا

 ب بِهِ 

 علم َعاِلِمينَ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 ءبو ألَبِيهِ 

 قوم َوقَْوِمهِ 

 ما َما

 هذا َهِذهِ 

 ل  مثل التََّماثِي

 ءلل الَّتِي

 ءنت أَنت مْ 

 له لََها

 عكف َعاِكف ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 وجد َوَجْدنَا

 ءبو َءابَاَءنَا

 له لََها

 عبد َعابِِدينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 قد لَقَدْ 

 كون ك نت مْ 

 ءنت أَنت مْ 

ك مْ   ءبو َوَءابَاؤ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قول قَال وا

 جيء أَِجئْتَنَا

 بِاْلَحق ِ حقق 

 ءم أَمْ 

 ءنت أَنتَ 

 مـن ِمنَ 

 لعب الالَِّعبِينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 بل بَل

بُّك مْ   ربب رَّ

 ربب َربُّ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءلل الَِّذي

 فطر فََطَره نَّ 

 ءنا َوأَنَا

 على َعلَى

 ذلك ذَِلك م

نَ   مـن م ِ

 شهد الشَّاِهِدينَ 

@ @ 

 ءله َوتَاللَّهِ 

 نَّ كيد ألَِكيدَ 

 صنم أَْصنَاَمك م

 بعد بَْعدَ 

 ءن أَن

 ولي ت َولُّوا

ْدبِِرينَ   دبر م 

@ @ 

مْ   جعل فََجعَلَه 

ذَاذًا  جذذ ج 

 ءن إِالَّ 

 كبر َكبِيًرا

مْ   له لَّه 

مْ   لعل لَّعَلَّه 

 ءلى إِلَْيهِ 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 من َمن

 فعل فَعَلَ 

 هذا َهذَا

 ءله بِأَِلَهتِنَا

 ءن إِنَّه  

 مـن لَِمنَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 سمع َسِمْعنَا

 فتي فَتًى

ه مْ   ذكر يَْذك ر 

 قول ي قَال  

 له لَه  

 إبراهيم إِْبَراِهيم  

@ @ 

 قول قَال وا

 ءتي فَأْت وا

 ب بِهِ 

 على َعلَى

 عين أَْعي نِ 

 نوس النَّاِس 

مْ   لعل لَعَلَّه 

 شهد يَْشَهد ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 نتَ ءنت َءأَ 

 فعل فَعَْلتَ 

 هذا َهذَا

 ءله بِأَِلَهتِنَا

 إبراهيم يَاإِْبَراِهيم  

@ @ 

 قول قَالَ 

 بل بَلْ 

 فعل فَعَلَه  

ه مْ   كبر َكبِير 

 هذا َهذَا

 سءل فَْسئَل وه مْ 

 ءن إِن

 كون َكان وا

 نطق يَنِطق ونَ 

@ @ 

 رجع فََرَجع وا

 ءلى إِلَى

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 قول فَقَال وا

 ءن إِنَّك مْ 

 ت أَنت م  ءن

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 نكس ن ِكس وا

 على َعلَى

ء وِسِهمْ   رءس ر 

 قد لَقَدْ 

 علم َعِلْمتَ 

 ما َما

الَءِ   ءلي َهؤ 

 نطق يَنِطق ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 عبد أَفَتَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

 نفع يَنفَع ك مْ 

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

ك مْ ضر رُّ  ر يَض 

@ @ 

 ءفف أ ف   

 لك لَّك مْ 

 لم َوِلَما

 عبد تَْعب د ونَ 
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 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال أَفاَلَ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

ق وه    حرق َحر ِ

وا ر   نصر َوانص 

 ءله َءاِلَهتَك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 فعل فَاِعِلينَ 

@ @ 

 قول ق ْلنَا

 نور يَانَار  

 ونِيكون ك  

 برد بَْرًدا

 سلم َوَسالًَما

 على َعلَى

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

@ @ 

 رود َوأََراد وا

 ب بِهِ 

 كيد َكْيًدا

 جعل فََجعَْلنَاه م  

 خسر األَْخَسِرينَ 

@ @ 

ْينَاه    نجو َونَجَّ

 لوط َول وًطا

 ءلى إِلَى

 ءرض األَْرِض 

 ءلل الَّتِي

 برك بَاَرْكنَا

 في فِيَها

 علم ِلْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 وهب َوَوَهْبنَا

 له لَه  

 إسحاق إِْسَحاقَ 

 يعقوب َويَْعق وبَ 

 نفل نَافِلَةً 

 كل َوك الًّ 

 جعل َجعَْلنَا

 صلح َصاِلِحينَ 

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَاه مْ 

ةً   ءمم أَئِمَّ

 هدي يَْهد ونَ 

 ءمر بِأَْمِرنَا

 وحي َوأَْوَحْينَا

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 فعل فِْعلَ 

 خير اْلَخْيَراتِ 

 مَ قوم َوإِقَا

 صلو الصَّالَةِ 

 ءتي َوإِيتَاءَ 

َكاةِ   زكو الزَّ

 كون َوَكان وا

 لنا لَنَا

 عبد َعابِِدينَ 

@ @ 

 لوط َول وًطا

 ءتي َءاتَْينَاه  

ْكًما  حكم ح 

 علم َوِعْلًما

ْينَاه    نجو َونَجَّ

 مـن ِمنَ 

 قري اْلقَْريَةِ 

 ءلل الَّتِي

 كون َكانَت

 عمل تَّْعَمل  

 خبث اْلَخبَائِثَ 

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 قوم قَْومَ 

 سوء َسْوء  

 فسق فَاِسِقينَ 

@ @ 

 دخل َوأَْدَخْلنَاه  

 في فِي

 رحم َرْحَمتِنَا

 ءن إِنَّه  

 مـن ِمنَ 

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 نوح َون وًحا

 ءذ إِذْ 

 ندو نَاَدى

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 جوب فَاْستََجْبنَا

 له لَه  

ْينَاه    نجو فَنَجَّ

 ءهل َوأَْهلَه  

 ِمنَ مـن 

 كرب اْلَكْربِ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 نصر َونََصْرنَاه  

 مـن ِمنَ 

 قوم اْلقَْومِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 قوم قَْومَ 

 سوء َسْوء  

 غرق فَأَْغَرْقنَاه مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

دَ   داود َوَداو 

 سليمان َوس لَْيَمانَ 

 ءذ إِذْ 

 حكم يَْحك َمانِ 

 في فِي

 حرث اْلَحْرثِ 

 ءذ إِذْ 

 نفش نَفََشتْ 

 في فِيهِ 

 غنم َغنَم  

 قوم اْلقَْومِ 

 كون َوك نَّا

ْكِمِهمْ   حكم ِلح 

 شهد َشاِهِدينَ 

@ @ 

ْمنَاَها  فهم فَفَهَّ

 سليمان س لَْيَمانَ 

 كل َوك الًّ 

 ءتي َءاتَْينَا

ْكًما  حكم ح 

 علم َوِعْلًما

ْرنَا  سخر َوَسخَّ

 عَ مع مَ 

دَ   داود َداو 

 جبل اْلِجبَالَ 

 سبح ي َسب ِْحنَ 

 طير َوالطَّْيرَ 

 كون َوك نَّا

 فعل فَاِعِلينَ 

@ @ 

 علم َوَعلَّْمنَاه  

 صنع َصْنعَةَ 

 لبس لَب وس  

 لك لَّك مْ 

 حصن ِلت ْحِصنَك م

ن  مـن م ِ

 بءس بَأِْسك مْ 

 هل فََهلْ 

 ءنت أَنت مْ 

ونَ   شكر َشاِكر 

@ @ 

 سليمان َوِلس لَْيَمانَ 

يحَ   روح الر ِ

 عصف َعاِصفَةً 

 جري تَْجِري

 ءمر بِأَْمِرهِ 

 ءلى إِلَى

 ءرض األَْرِض 

 ءلل الَّتِي

 برك بَاَرْكنَا

 في فِيَها

 كون َوك نَّا

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعاِلِمينَ 

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 شطن الشَّيَاِطينِ 

 من َمن

 غوص يَغ وص ونَ 
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 له لَه  

 عمل َويَْعَمل ونَ 

 عمل َعَمالً 

 دون د ونَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 كون َوك نَّا

مْ   له لَه 

 حفظ َحافِِظينَ 

@ @ 

 ءيوب َوأَيُّوبَ 

 ءذ إِذْ 

 ندو نَاَدى

 ربب َربَّه  

 ءن أَن ِي

 مسس َمسَّنِيَ 

رُّ   ضرر الضُّ

 ءنت َوأَنتَ 

 رحم أَْرَحم  

اِحِمينَ   رحم الرَّ

@ @ 

 جوب فَاْستََجْبنَا

 له لَه  

 كشف فََكَشْفنَا

 ما َما

 ب بِهِ 

 ِمنمـن 

ر     ضرر ض 

 ءتي َوَءاتَْينَاه  

 ءهل أَْهلَه  

 مثل َوِمثْلَه م

عَه مْ   مع مَّ

 رحم َرْحَمةً 

نْ   مـن م ِ

 عند ِعنِدنَا

 ذكر َوِذْكَرى

 عبد ِلْلعَابِِدينَ 

@ @ 

 إسماعيل َوإِْسَماِعيلَ 

 إدريس َوإِْدِريسَ 

 ذو َوذَا

 كفل اْلِكْفلِ 

 كل ك ل  

نَ   مـن م ِ

ابِِرينَ   صبر الصَّ

@ @ 

 َوأَْدَخْلنَاه مْ  دخل

 في فِي

 رحم َرْحَمتِنَا

 ءن إِنَّه م

نَ   مـن م ِ

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 ذو َوذَا

 نون النُّونِ 

 ءذ إِذ

 ذهب ذََّهبَ 

غَاِضبًا  غضب م 

 ظنن فََظنَّ 

 ءن أَن

 لن لَّن

 قدر نَّْقِدرَ 

 على َعلَْيهِ 

 ندو فَنَاَدى

 في فِي

 ظلم الظُّل َماتِ 

 ءن أَن

 ال الَّ 

 هَ ءله إِلَ 

 ءن إِالَّ 

 ءنت أَنتَ 

 سبح س ْبَحانَكَ 

 ءن إِن ِي

 كون ك نت  

 مـن ِمنَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 جوب فَاْستََجْبنَا

 له لَه  

ْينَاه    نجو َونَجَّ

 مـن ِمنَ 

 غمم اْلغَم ِ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 نجو ن ْنِجي

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 زكريا َوَزَكِريَّا

 ءذ إِذْ 

 ندو نَاَدى

 ربب َربَّه  

 ربب َرب ِ 

 ال الَ 

 وذر تَذَْرنِي

 فرد فَْرًدا

 ءنت َوأَنتَ 

 خير َخْير  

 ورث اْلَواِرثِينَ 

@ @ 

 جوب فَاْستََجْبنَا

 له لَه  

 وهب َوَوَهْبنَا

 له لَه  

 حيي يَْحيَى

 صلح َوأَْصلَْحنَا

 له لَه  

 زوج َزْوَجه  

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 سرع ي َساِرع ونَ 

 في فِي

 خير اْلَخْيَراتِ 

 دعو َويَْدع ونَنَا

 رغب َرَغبًا

 رهب َوَرَهبًا

 كون َوَكان وا

 لنا لَنَا

 خشع َخاِشِعينَ 

@ @ 

 ءلل َوالَّتِي

 حصن أَْحَصنَتْ 

 فرج فَْرَجَها

 نفخ فَنَفَْخنَا

 في فِيَها

 مـن ِمن

وِحنَا  روح رُّ

 جعل َوَجعَْلنَاَها

 بنو َواْبنََها

 ءيه َءايَةً 

 علم ل ِْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 نَّ ءن إِ 

 هذا َهِذهِ 

ت ك مْ   ءمم أ مَّ

ةً   ءمم أ مَّ

 وحد َواِحَدةً 

 ءنا َوأَنَا

 ربب َربُّك مْ 

 عبد فَاْعب د ونِ 

@ @ 

 قطع َوتَقَطَّع وا

 ءمر أَْمَره م

 بين بَْينَه مْ 

 كل ك ل  

 ءلى إِلَْينَا

 رجع َراِجع ونَ 

@ @ 

 من فََمن

 عمل يَْعَملْ 

 مـن ِمنَ 

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 هو َوه وَ 

ْؤِمن  ءمن   م 

 ال فاَلَ 

 كفر ك ْفَرانَ 

 سعي ِلَسْعيِهِ 

 ءن َوإِنَّا

 له لَه  

 كتب َكاتِب ونَ 

@ @ 

 حرم َوَحَرام  

 على َعلَى

 قري قَْريَة  

 هلك أَْهلَْكنَاَها

مْ   ءن أَنَّه 

 ال الَ 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 فتح ف تَِحتْ 

وج    يأجوج يَأْج 

وج    مأجوج َوَمأْج 

 مهم َوه  
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ن  مـن م ِ

 كل ك ل ِ 

 حدب َحَدب  

 نسل يَنِسل ونَ 

@ @ 

 قرب َواْقتََربَ 

 وعد اْلَوْعد  

 حقق اْلَحقُّ 

 ءذ فَِإذَا

 هي ِهيَ 

 شخص َشاِخَصة  

 بصر أَْبَصار  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ويل يَاَوْيلَنَا

 قد قَدْ 

 كون ك نَّا

 في فِي

 غفل َغْفلَة  

نْ   مـن م ِ

 هذا َهذَا

 بل بَلْ 

 نَّاكون ك  

 ظلم َظاِلِمينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّك مْ 

 ما َوَما

 عبد تَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 حصب َحَصب  

 جهم َجَهنَّمَ 

 ءنت أَنت مْ 

 له لََها

 ورد َواِرد ونَ 

@ @ 

 لو لَوْ 

 كون َكانَ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 ءله َءاِلَهةً 

ا  ما مَّ

 ورد َوَرد وَها

 كل َوك ل  

 في فِيَها

 د ونَ خلد َخالِ 

@ @ 

مْ   له لَه 

 في فِيَها

 زفر َزفِير  

 هم َوه مْ 

 في فِيَها

 ال الَ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 سبق َسبَقَتْ 

 له لَه م

نَّا  مـن م ِ

ْسنَى  حسن اْلح 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 عن َعْنَها

ْبعَد ونَ   بعد م 

@ @ 

 ال الَ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

 حسس َحِسيَسَها

 هم َوه مْ 

 ي فِيف

 ما َما

 شهو اْشتََهتْ 

 نفس أَنف س ه مْ 

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 ال الَ 

ن ه م    حزن يَْحز 

 فزع اْلفََزع  

 كبر األَْكبَر  

 لقي َوتَتَلَقَّاه م  

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 هذا َهذَا

ك م    يوم يَْوم 

 ءلل الَِّذي

 كون ك نت مْ 

 وعد ت وَعد ونَ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 طوي نَْطِوي

 اءَ سمو السَّمَ 

 ِ  طوي َكَطي 

ِجل ِ   سجل الس ِ

 كتب ِلْلك ت بِ 

 كما َكَما

 بدء بََدأْنَا

لَ   ءول أَوَّ

 خلق َخْلق  

 عود نُِّعيد ه  

 وعد َوْعًدا

 على َعلَْينَا

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 فعل فَاِعِلينَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 كتب َكتَْبنَا

 في فِي

ب ورِ   زبر الزَّ

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

ْكرِ   ذكر الذ ِ

 ءن أَنَّ 

 ءرض األَْرضَ 

 ورث يَِرث َها

 عبد ِعبَاِديَ 

ونَ  اِلح   صلح الصَّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 هذا َهذَا

 بلغ لَباَلًَغا

 قوم ل ِقَْوم  

 عبد َعابِِدينَ 

@ @ 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَاكَ 

 ءن إِالَّ 

 رحم َرْحَمةً 

 علم ل ِْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

 وحي ي وَحى

 إِلَيَّ ءلى 

 ءن أَنََّما

ك مْ   ءله إِلَه 

 ءله إِلَه  

 وحد َواِحد  

 هل فََهلْ 

 ءنت أَنت م

ونَ  ْسِلم   سلم مُّ

@ @ 

 ءن فَِإن

 ولي تََولَّْوا

 قول فَق لْ 

 ءذن َءاذَنت ك مْ 

 على َعلَى

 سوي َسَواء  

 ءن َوإِنْ 

 دري أَْدِري

 قرب أَقَِريب  

 ءم أَم

 بعد بَِعيد  

ا  ما مَّ

 وعد ت وَعد ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 علم يَْعلَم  

 جهر اْلَجْهرَ 

 مـن ِمنَ 

 قول اْلقَْولِ 

 علم َويَْعلَم  

 ما َما

ونَ   كتم تَْكت م 

@ @ 

 ءن َوإِنْ 

 دري أَْدِري

 لعل لَعَلَّه  

 فتن فِتْنَة  

 لك لَّك مْ 

 متع َوَمتَاع  

 ءلى إِلَى
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 حين ِحين  

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 حكم اْحك م

 حقق بِاْلَحق ِ 

 نَاربب َوَربُّ 

ْحَمن    رحم الرَّ

ْستَعَان    عون اْلم 

 على َعلَى

 ما َما

 وصف تَِصف ونَ 

# # 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 وقي اتَّق وا

 ربب َربَّك مْ 

 ءن إِنَّ 

 زلزل َزْلَزلَةَ 

 سوع السَّاَعةِ 

 شيء َشْيء  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 رءي تََرْونََها

 ذهل تَْذَهل  

 كل ك لُّ 

ْرِضعَة  رضع   م 

ا  عن َعمَّ

 رضع أَْرَضعَتْ 

 وضع َوتََضع  

 كل ك لُّ 

 ذو ذَاتِ 

 حمل َحْمل  

 حمل َحْملََها

 رءي َوتََرى

 نوس النَّاسَ 

 سكر س َكاَرى

 ما َوَما

 هم ه م

 سكر بِس َكاَرى

 لكن َولَِكنَّ 

 عذب َعذَابَ 

 ءله اللَّهِ 

 شدد َشِديد  

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 من َمن

 ل  جدل ي َجادِ 

 في فِي

 ءله اللَّهِ 

 غير بِغَْيرِ 

 علم ِعْلم  

َّبِع    تبع َويَت

 كل ك لَّ 

 شطن َشْيَطان  

ِريد    مرد مَّ

@ @ 

 كتب ك تِبَ 

 على َعلَْيهِ 

 ءن أَنَّه  

 من َمن

 ولي تََوالَّه  

 ءن فَأَنَّه  

 ضلل ي ِضلُّه  

 هدي َويَْهِديهِ 

 ءلى إِلَى

 عذب َعذَابِ 

 سعر السَِّعيرِ 

@ @ 

 َهاءيي يَاأَيُّ 

 نوس النَّاس  

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 في فِي

 ريب َرْيب  

نَ   مـن م ِ

 بعث اْلبَْعثِ 

 ءن فَِإنَّا

 خلق َخلَْقنَاك م

ن  مـن م ِ

 ترب ت َراب  

 ثم ث مَّ 

 مـن ِمن

 نطف نُّْطفَة  

 ثم ث مَّ 

 مـن ِمنْ 

 علق َعلَقَة  

 ثم ث مَّ 

 مـن ِمن

ْضغَة    مضغ مُّ

َخلَّقَة    خلق مُّ

 غير َوَغْيرِ 

 َخلَّقَة  خلق م  

ن بَي ِنَ   بين ل ِ

 لك لَك مْ 

 قرر َون ِقرُّ 

 في فِي

 رحم األَْرَحامِ 

 ما َما

 شيء نََشاء  

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 ثم ث مَّ 

ك مْ   خرج ن ْخِرج 

 طفل ِطْفالً 

 ثم ث مَّ 

 بلغ ِلتَْبل غ وا

 شدد أَش دَّك مْ 

 مـن َوِمنك م

 من مَّن

 وفي ي تََوفَّى

 ممـن َوِمنك  

 من مَّن

 ردد ي َردُّ 

 ءلى إِلَى

 رذل أَْرذَلِ 

رِ   عمر اْلع م 

 كي ِلَكْيالَ 

 علم يَْعلَمَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 علم ِعْلم  

 شيء َشْيئًا

 رءي َوتََرى

 ءرض األَْرضَ 

 همد َهاِمَدةً 

 ءذ فَِإذَا

 نزل أَنَزْلنَا

 على َعلَْيَها

 موه اْلَماءَ 

تْ   هزز اْهتَزَّ

 ربو َوَربَتْ 

 بَتَتْ نبت َوأَن

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 زوج َزْوج  

 بهج بَِهيج  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 ءن َوأَنَّه  

 حيي ي ْحيِ 

 موت اْلَمْوتَى

 ءن َوأَنَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ءن َوأَنَّ 

 سوع السَّاَعةَ 

 ءتي َءاتِيَة  

 ال الَّ 

 َرْيبَ ريب 

 في فِيَها

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 بعث يَْبعَث  

 من َمن

 في فِي

 قبر اْلق ب ورِ 

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 من َمن
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 جدل ي َجاِدل  

 في فِي

 ءله اللَّهِ 

 غير بِغَْيرِ 

 علم ِعْلم  

 ال َوالَ 

 هدي ه ًدى

 ال َوالَ 

 كتب ِكتَاب  

نِير    نور مُّ

@ @ 

 ثني ثَانِيَ 

 عطف ِعْطِفهِ 

 ضلل ِلي ِضلَّ 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 له لَه  

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 خزي ِخْزي  

 ذوق َون ِذيق ه  

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 عذب َعذَابَ 

 حرق اْلَحِريقِ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ما بَِما

 قدم قَدََّمتْ 

 يدي يََداكَ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ليس لَْيسَ 

 ظلم بَِظالَّم  

 عبد ل ِْلعَبِيدِ 

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 من َمن

 عبد يَْعب د  

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 حرف َحْرف  

 ءن فَِإنْ 

 صوب أََصابَه  

 خير َخْير  

 طمءن اْطَمأَنَّ 

 ب بِهِ 

 ءن َوإِنْ 

 صوب أََصابَتْه  

 فتن فِتْنَة  

 قلب انقَلَبَ 

 على َعلَى

 وجه َوْجِههِ 

 خسر َخِسرَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 هو ه وَ 

ْسَران    خسر اْلخ 

بِين    بين اْلم 

@ @ 

 دعو يَْدع وا

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

ه   رُّ  ضرر يَض 

 ما َوَما

 ال الَ 

 نفع يَنفَع ه  

 ذلك ذَِلكَ 

 هو ه وَ 

 ضلل الضَّالَل  

 بعد اْلبَِعيد  

@ @ 

 دعو يَْدع وا

 من لََمن

 ه  ضرر َضرُّ 

 قرب أَْقَرب  

 مـن ِمن

 نفع نَّْفِعهِ 

 بءس لَبِئْسَ 

 ولي اْلَمْولَى

 بءس َولَبِئْسَ 

 عشر اْلعَِشير  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 دخل ي ْدِخل  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 ار  نهر األَْنهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 فعل يَْفعَل  

 ما َما

 رود ي ِريد  

@ @ 

 من َمن

 كون َكانَ 

 ظنن يَظ نُّ 

 ءن أَن

 لن لَّن

َره    نصر يَنص 

 ءله اللَّه  

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 مدد فَْليَْمد دْ 

 سبب بَِسبَب  

 ءلى إِلَى

 سمو السََّماءِ 

 ثم ث مَّ 

 قطع ْليَْقَطعْ 

 يَنظ رْ نظر فَلْ 

 هل َهلْ 

 ذهب ي ْذِهبَنَّ 

 كيد َكْيد ه  

 ما َما

 غيظ يَِغيظ  

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 نزل أَنَزْلنَاه  

 ءيه َءايَات  

 بين بَي ِنَات  

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هدي يَْهِدي

 من َمن

 رود ي ِريد  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هدي َهاد وا

ابِئِينَ صبء   َوالصَّ

 نصر َوالنََّصاَرى

وسَ   مجس َواْلَمج 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 شرك أَْشَرك وا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 فصل يَْفِصل  

 بين بَْينَه مْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 شهد َشِهيد  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءن أَنَّ 

 ه اللَّهَ ءل

د    سجد يَْسج 

 له لَه  

 من َمن

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 
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 من َوَمن

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 شمس َوالشَّْمس  

 قمر َواْلقََمر  

وم    نجم َوالنُّج 

 جبل َواْلِجبَال  

 شجر َوالشََّجر  

 دبب َوالدََّوابُّ 

 كثر َوَكثِير  

نَ   مـن م ِ

 نوس النَّاِس 

 كثر َوَكثِير  

 حقق َحقَّ 

 َعلَْيهِ  على

 عذب اْلعَذَاب  

 من َوَمن

 هون ي ِهنِ 

 ءله اللَّه  

 ما فََما

 له لَه  

 مـن ِمن

ْكِرم    كرم مُّ

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 فعل يَْفعَل  

 ما َما

 شيء يََشاء  

@ @ 

 هذا َهذَانِ 

 خصم َخْصَمانِ 

وا  خصم اْختََصم 

 في فِي

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءلل فَالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

عَ   تْ قطع ق ط ِ

مْ   له لَه 

 ثوب ثِيَاب  

ن  مـن م ِ

 نور نَّار  

 صبب ي َصبُّ 

 مـن ِمن

 فوق فَْوقِ 

ء وِسِهم    رءس ر 

 حمم اْلَحِميم  

@ @ 

 صهر ي ْصَهر  

 ب بِهِ 

 ما َما

 في فِي

 بطن ب ط ونِِهمْ 

ل ود    جلد َواْلج 

@ @ 

 له َولَه م

قَاِمع    قمع مَّ

 مـن ِمنْ 

 حدد َحِديد  

@ @ 

 كل ك لََّما

 وارود أََراد  

 ءن أَن

وا ج   خرج يَْخر 

 مـن ِمْنَها

 مـن ِمنْ 

 غمم َغم   

 عود أ ِعيد وا

 في فِيَها

 ذوق َوذ وق وا

 عذب َعذَابَ 

 حرق اْلَحِريقِ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 دخل ي ْدِخل  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تَْحتَِها تحت

 نهر األَْنَهار  

 حلي ي َحلَّْونَ 

 في فِيَها

 مـن ِمنْ 

 سور أََساِورَ 

 مـن ِمن

 ذهب ذََهب  

 لؤلؤ َول ْؤل ًؤا

مْ   لبس َوِلبَاس ه 

 في فِيَها

 حرر َحِرير  

@ @ 

 هدي َوه د وا

 ءلى إِلَى

 طيب الطَّي ِبِ 

 مـن ِمنَ 

 قول اْلقَْولِ 

 هدي َوه د وا

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراطِ 

 اْلَحِميدِ حمد 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

دُّونَ   صدد َويَص 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 سجد َواْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَْلنَاه  

 نوس ِللنَّاِس 

 سوي َسَواءً 

 عكف اْلعَاِكف  

 في فِيهِ 

 بدي َواْلبَادِ 

 من َوَمن

 رود ي ِردْ 

 في فِيهِ 

 د بِِإْلَحاد  لح

 ظلم بِظ ْلم  

 ذوق نُِّذْقه  

 مـن ِمنْ 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

أْنَا  بوء بَوَّ

 إبراهيم إِلْبَراِهيمَ 

 مكن َمَكانَ 

 بيت اْلبَْيتِ 

 ءن أَن

 ال الَّ 

 شرك ت ْشِركْ 

 ب بِي

 شيء َشْيئًا

رْ   طهر َوَطه ِ

 بيت بَْيتِيَ 

 طوف ِللطَّائِِفينَ 

 ِمينَ قوم َواْلقَائِ 

كَّعِ   ركع َوالرُّ

ودِ   سجد السُّج 

@ @ 

 ءذن َوأَذ ِن

 في فِي

 نوس النَّاِس 

 ِ  حجج بِاْلَحج 

 ءتي يَأْت وكَ 

 رجل ِرَجاالً 

 على َوَعلَى

 كل ك ل ِ 

 ضمر َضاِمر  

 ءتي يَأْتِينَ 

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 فجج فَج   

 عمق َعِميق  

@ @ 

 شهد ل ِيَْشَهد وا

 نفع َمنَافِعَ 

مْ   له لَه 

واذكر وَ   يَْذك ر 

 سمى اْسمَ 

 ءله اللَّهِ 

 في فِي

 يوم أَيَّام  

ْعل وَمات    علم مَّ
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 على َعلَى

 ما َما

 رزق َرَزقَه م

ن  مـن م ِ

 بهم بَِهيَمةِ 

 نعم األَْنعَامِ 

 ءكل فَك ل وا

 مـن ِمْنَها

وا  طعم َوأَْطِعم 

 بءس اْلبَائِسَ 

 فقر اْلفَِقيرَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

وا  قضي ْليَْقض 

 تفث تَفَثَه مْ 

 وفي َوْلي وف وا

 نذر ن ذ وَره مْ 

ف وا  طوف َوْليَطَّوَّ

 بيت بِاْلبَْيتِ 

 عتق اْلعَتِيقِ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 من َوَمن

مْ   عظم ي عَظ ِ

َماتِ  ر   حرم ح 

 ءله اللَّهِ 

 هو فَه وَ 

 خير َخْير  

 له لَّه  

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِهِ 

 حلل َوأ ِحلَّتْ 

 لك لَك م  

 نعم األَْنعَام  

 ءن إِالَّ 

 اما مَ 

 تلو ي تْلَى

 على َعلَْيك مْ 

 جنب فَاْجتَنِب وا

ْجسَ   رجس الر ِ

 مـن ِمنَ 

 وثن األَْوثَانِ 

 جنب َواْجتَنِب وا

 قول قَْولَ 

ورِ   زور الزُّ

@ @ 

نَفَاءَ   حنف ح 

 ءله ِللَّهِ 

 غير َغْيرَ 

ْشِرِكينَ   شرك م 

 ب بِهِ 

 من َوَمن

 شرك ي ْشِركْ 

 ءله بِاللَّهِ 

 كأن فََكأَنََّما

 خرر َخرَّ 

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 خطف فَتَْخَطف ه  

 طير الطَّْير  

 ءو أَوْ 

 هوي تَْهِوي

 ب بِهِ 

يح    روح الر ِ

 في فِي

 مكن َمَكان  

 سحق َسِحيق  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 من َوَمن

مْ   عظم ي عَظ ِ

 شعر َشعَائِرَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن فَِإنََّها

 مـن ِمن

 وقي تَْقَوى

 قلب اْلق ل وبِ 

@ @ 

 لك لَك مْ 

 فِيَهافي 

 نفع َمنَافِع  

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 ثم ث مَّ 

 حلل َمِحلَُّها

 ءلى إِلَى

 بيت اْلبَْيتِ 

 عتق اْلعَتِيقِ 

@ @ 

 كل َوِلك ل ِ 

ة    ءمم أ مَّ

 جعل َجعَْلنَا

 نسك َمنَسًكا

وا  ذكر ل ِيَْذك ر 

 سمى اْسمَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَى

 ما َما

 رزق َرَزقَه م

ن  مـن م ِ

 هم بَِهيَمةِ ب

 نعم األَْنعَامِ 

ك مْ   ءله فَِإلَه 

 ءله إِلَه  

 وحد َواِحد  

 له فَلَه  

وا  سلم أَْسِلم 

رِ   بشر َوبَش ِ

ْخبِتِينَ   خبت اْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءذ إِذَا

 ذكر ذ ِكرَ 

 ءله اللَّه  

 وجل َوِجلَتْ 

 قلب ق ل وب ه مْ 

ابِِرينَ   صبر َوالصَّ

 على َعلَى

 ما َما

 مْ صوب أََصابَه  

ِقيِمي  قوم َواْلم 

 صلو الصَّالَةِ 

ا  ما َوِممَّ

 رزق َرَزْقنَاه مْ 

 نفق ي نِفق ونَ 

@ @ 

 بدن َواْلب ْدنَ 

 جعل َجعَْلنَاَها

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 شعر َشعَائِرِ 

 ءله اللَّهِ 

 لك لَك مْ 

 في فِيَها

 خير َخْير  

وا  ذكر فَاْذك ر 

 سمى اْسمَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيَها

 صفف َصَوافَّ 

 ءذ فَِإذَا

 وجب َوَجبَتْ 

ن وب َها  جنب ج 

 ءكل فَك ل وا

 مـن ِمْنَها

وا  طعم َوأَْطِعم 

 قنع اْلقَانِعَ 

ْعتَرَّ   عرر َواْلم 

 ذلك َكذَِلكَ 

ْرنَاَها  سخر َسخَّ

 لك لَك مْ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 لن لَن

 نيل يَنَالَ 

 ءله اللَّهَ 

َها وم   لحم ل ح 

 ال َوالَ 

َهادمم ِدمَ   اؤ 

 لكن َولَِكن

 نيل يَنَال ه  

 وقي التَّْقَوى

 مـن ِمنك مْ 

 ذلك َكذَِلكَ 

َرَها  سخر َسخَّ

 لك لَك مْ 

وا  كبر ِلت َكب ِر 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 ما َما
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 هدي َهَداك مْ 

رِ   بشر َوبَش ِ

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 دفع ي َدافِع  

 عن َعنِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ن َءاَمن واءم

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 كل ك لَّ 

ان    خون َخوَّ

 كفر َكف ور  

@ @ 

 ءذن أ ِذنَ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 قتل ي قَاتَل ونَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

وا  ظلم ظ ِلم 

 ءن َوإِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 نصر نَْصِرِهمْ 

 قدر لَقَِدير  

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  خرج أ ْخِرج 

 مـن ِمن

 دور ِديَاِرِهم

 غير بِغَْيرِ 

 حقق َحق   

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 قول يَق ول وا

 ربب َربُّنَا

 ءله اللَّه  

 لو َولَْوالَ 

 دفع َدْفع  

 ءله اللَّهِ 

 نوس النَّاسَ 

 بعض بَْعَضه م

 بعض بِبَْعض  

َمتْ  د ِ  هدم لَّه 

 صمع َصَواِمع  

 بيع َوبِيَع  

 صلو َوَصلََوات  

 سجد َوَمَساِجد  

 ر ي ْذَكر  ذك

 في فِيَها

 سمى اْسم  

 ءله اللَّهِ 

 كثر َكثِيًرا

َرنَّ   نصر َولَيَنص 

 ءله اللَّه  

 من َمن

ه   ر   نصر يَنص 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 قوي لَقَِوي  

 عزز َعِزيز  

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءن إِن

كَّنَّاه مْ   مكن مَّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

وا  قوم أَقَام 

 صلو الصَّالَةَ 

اءتي َوءَ   اتَو 

َكاةَ   زكو الزَّ

وا  ءمر َوأََمر 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 نهي َونََهْوا

 عن َعنِ 

نَكرِ   نكر اْلم 

 ءله َوِللَّهِ 

 عقب َعاقِبَة  

ورِ   ءمر األ م 

@ @ 

 ءن َوإِن

ب وكَ   كذب ي َكذ ِ

 قد فَقَدْ 

 كذب َكذَّبَتْ 

 قبل قَْبلَه مْ 

 قوم قَْوم  

 نوح ن وح  

 عاد َوَعاد  

ود    ثمود َوثَم 

@ @ 

 قوم َوقَْوم  

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 قوم َوقَْوم  

 لوط ل وط  

@ @ 

 صحب َوأَْصَحاب  

 مدين َمْديَنَ 

بَ   كذب َوك ذ ِ

وَسى  موسى م 

 ملي فَأَْملَْيت  

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 ثم ث مَّ 

مْ   ءخذ أََخْذت ه 

 كيف فََكْيفَ 

 كون َكانَ 

 نكر نَِكيرِ 

@ @ 

 ءيي فََكأَي ِن

ن  مـن م ِ

 قري قَْريَة  

 لك أَْهلَْكنَاَهاه

 هي َوِهيَ 

 ظلم َظاِلَمة  

 هي فَِهيَ 

 خوي َخاِويَة  

 على َعلَى

وِشَها  عرش ع ر 

 بءر َوبِئْر  

عَطَّلَة    عطل مُّ

 قصر َوقَْصر  

ِشيد    شيد مَّ

@ @ 

 لم أَفَلَمْ 

وا  سير يَِسير 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 كون فَتَك ونَ 

مْ   له لَه 

 قلب ق ل وب  

 عقل يَْعِقل ونَ 

 ب بَِها

 ءو أَوْ 

 ءذن َءاذَان  

 سمع يَْسَمع ونَ 

 ب بَِها

 ءن فَِإنََّها

 ال الَ 

 عمي تَْعَمى

 بصر األَْبَصار  

 لكن َولَِكن

 عمي تَْعَمى

 قلب اْلق ل وب  

 ءلل الَّتِي

 في فِي

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 عجل َويَْستَْعِجل ونَكَ 

 عذب بِاْلعَذَابِ 

 لن َولَن

 خلف ي ْخِلفَ 

 ءله اللَّه  

 ه  وعد َوْعدَ 

 ءن َوإِنَّ 

 يوم يَْوًما

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِكَ 

 ءلف َكأَْلفِ 

 سنه َسنَة  

ا مَّ  ما م ِ

 عدد تَع دُّونَ 

@ @ 

 ءيي َوَكأَي ِن

ن  مـن م ِ

 قري قَْريَة  

 ملي أَْملَْيت  

 له لََها

 هي َوِهيَ 

 ظلم َظاِلَمة  

 ثم ث مَّ 
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 ءخذ أََخْذت َها

 ءلى َوإِلَيَّ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 قول ق لْ 

 يي يَاأَيَُّهاء

 نوس النَّاس  

 ءن إِنََّما

 ءنا أَنَا

 لك لَك مْ 

 نذر نَِذير  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءلل فَالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 له لَه م

ْغِفَرة    غفر مَّ

 رزق َوِرْزق  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 سعي َسعَْوا

 في فِي

 ءيه َءايَاتِنَا

عَاِجِزينَ   عجز م 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

 مـن ِمن

س ول    رسل رَّ

 ال َوالَ 

 نبء نَبِي   

 ءن إِالَّ 

 ءذ إِذَا

 مني تََمنَّى

 لقي أَْلقَى

 شطن الشَّْيَطان  

 في فِي

 مني أ ْمنِيَّتِهِ 

 نسخ فَيَنَسخ  

 اللَّه   ءله

 ما َما

 لقي ي ْلِقي

 شطن الشَّْيَطان  

 ثم ث مَّ 

 حكم ي ْحِكم  

 ءله اللَّه  

 ءيه َءايَاتِهِ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 جعل ل ِيَْجعَلَ 

 ما َما

 لقي ي ْلِقي

 شطن الشَّْيَطان  

 فتن فِتْنَةً 

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم

َرض    مرض مَّ

 اْلقَاِسيَةِ قسو وَ 

 قلب ق ل وب ه مْ 

 ءن َوإِنَّ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

 في لَِفي

 شقق ِشقَاق  

 بعد بَِعيد  

@ @ 

 علم َوِليَْعلَمَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 علم اْلِعْلمَ 

 ءن أَنَّه  

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 ءمن فَي ْؤِمن وا

 ب بِهِ 

 خبت فَت ْخبِتَ 

 له لَه  

 ه مْ قلب ق ل وب  

 ءن َوإِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هدي لََهادِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 زول يََزال  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 في فِي

 مري ِمْريَة  

ْنه    مـن م ِ

 حتى َحتَّى

 ءتي تَأْتِيَه م  

 سوع السَّاَعة  

 بغت بَْغتَةً 

 ءو أَوْ 

 تي يَأْتِيَه مْ ء

 عذب َعذَاب  

 يوم يَْوم  

 عقم َعِقيم  

@ @ 

ْلك    ملك اْلم 

 يوم يَْوَمئِذ  

 ءله ل ِلَّهِ 

 حكم يَْحك م  

 بين بَْينَه مْ 

 ءلل فَالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 في فِي

 جنن َجنَّاتِ 

 نعم النَِّعيمِ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 كذب َوَكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

ِهين    هون مُّ

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  هجر َهاَجر 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ثم ث مَّ 

 قتل ق تِل وا

 ءو أَوْ 

 موت َمات وا

قَنَّه م    رزق لَيَْرز 

 ءله اللَّه  

 رزق ِرْزقًا

 حسن َحَسنًا

 نَّ ءن َوإِ 

 ءله اللَّهَ 

 هو لَه وَ 

 خير َخْير  

اِزقِينَ   رزق الرَّ

@ @ 

 دخل لَي ْدِخلَنَّه م

ْدَخالً   دخل مُّ

 رضي يَْرَضْونَه  

 ءن َوإِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم لَعَِليم  

 حلم َحِليم  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 من َوَمنْ 

 عقب َعاقَبَ 

 مثل بِِمثْلِ 

 ما َما

 عقب ع وقِبَ 

 ب بِهِ 

 ثم ث مَّ 
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 بغي ب ِغيَ 

 على َعلَْيهِ 

َرنَّه    نصر لَيَنص 

 ءله اللَّه  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عفو لَعَف و  

 غفر َغف ور  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ولج ي وِلج  

 ليل الَّْيلَ 

 في فِي

 نهر النََّهارِ 

 ولج َوي وِلج  

 نهر النََّهارَ 

 في فِي

 ليل الَّْيلِ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 يع  سمع َسمِ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 ءن َوأَنَّ 

 ما َما

 دعو يَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 هو ه وَ 

 بطل اْلبَاِطل  

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 علو اْلعَِليُّ 

 كبر اْلَكبِير  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 نزل أَنَزلَ 

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 صبح فَت ْصبِح  

 ءرض األَْرض  

ةً  ْخَضرَّ  خضر م 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 لطف لَِطيف  

 خبر َخبِير  

@ @ 

 له لَّه  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءن َوإِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو لَه وَ 

 غني اْلغَنِيُّ 

 حمد اْلَحِميد  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

رَ   سخر َسخَّ

 لك لَك م

ا  ما مَّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 فلك َواْلف ْلكَ 

 جري تَْجِري

 في فِي

 بحر اْلبَْحرِ 

 ءمر بِأَْمِرهِ 

 مسك َوي ْمِسك  

 سمو السََّماءَ 

 ءن أَن

 وقع تَقَعَ 

 على َعلَى

 ءرض األَْرِض 

 ءن إِالَّ 

 ن بِِإْذنِهِ ءذ

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 نوس بِالنَّاِس 

 رءف لََرء وف  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 حيي أَْحيَاك مْ 

 ثم ث مَّ 

 موت ي ِميت ك مْ 

 ثم ث مَّ 

 حيي ي ْحيِيك مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

 كفر لََكف ور  

@ @ 

 كل ل ِك ل ِ 

ة    ءمم أ مَّ

 جعل َجعَْلنَا

 ًكانسك َمنسَ 

 هم ه مْ 

 نسك نَاِسك وه  

 ال فاَلَ 

 نزع ي نَاِزع نَّكَ 

 في فِي

 ءمر األَْمرِ 

 دعو َواْدع  

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِكَ 

 ءن إِنَّكَ 

 علو لَعَلَى

 هدي ه ًدى

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ءن َوإِن

 جدل َجاَدل وكَ 

 قول فَق لِ 

 ءله اللَّه  

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 اللَّه   ءله

 حكم يَْحك م  

 بين بَْينَك مْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 في فِيَما

 كون ك نت مْ 

 في فِيهِ 

 خلف تَْختَِلف ونَ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 علم تَْعلَمْ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءن إِنَّ 

 ذلك ذَِلكَ 

 في فِي

 كتب ِكتَاب  

 ءن إِنَّ 

 ذلك ذَِلكَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 يسر يَِسير  

@ @ 

 عبد َويَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 لم لَمْ 
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لْ   نزل ي نَز ِ

 ب بِهِ 

 سلط س ْلَطانًا

 ما َوَما

 ليس لَْيسَ 

 له لَه م

 ب بِهِ 

 علم ِعْلم  

 ما َوَما

 ظلم ِللظَّاِلِمينَ 

 مـن ِمن

 نصر نَِّصير  

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَات نَا

 بين بَي ِنَات  

 عرف تَْعِرف  

 في فِي

وهِ  ج   وجه و 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

نَكرَ   نكر اْلم 

 كود يََكاد ونَ 

 سطو يَْسط ونَ 

 ءلل بِالَِّذينَ 

 تلو يَتْل ونَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

 قول ق لْ 

 ب ِئ ك منبء أَفَأ نَ 

 شرر بَِشر   

ن  مـن م ِ

 ذلك ذَِلك م  

 نور النَّار  

 وعد َوَعَدَها

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 بءس َوبِئْسَ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

ِربَ   ضرب ض 

 مثل َمثَل  

 سمع فَاْستَِمع وا

 له لَه  

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 دعو تَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 لن لَن

 خلق يَْخل ق وا

 ذبب ذ بَابًا

 لو َولَوِ 

 جمع اْجتََمع وا

 له لَه  

 ءن َوإِن

م    سلب يَْسل ْبه 

 ذبب الذُّبَاب  

 شيء َشْيئًا

 ال الَّ 

 نقذ يَْستَنِقذ وه  

 مـن ِمْنه  

 ضعف َضع فَ 

 طلب الطَّاِلب  

 طلب َواْلَمْطل وب  

@ @ 

 ما َما

 واقدر قََدر  

 ءله اللَّهَ 

 حقق َحقَّ 

 قدر قَْدِرهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 قوي لَقَِوي  

 عزز َعِزيز  

@ @ 

 ءله اللَّه  

 صفو يَْصَطِفي

 مـن ِمنَ 

 ملك اْلَمالَئَِكةِ 

س الً   رسل ر 

 مـن َوِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سمع َسِميع  

 بصر بَِصير  

@ @ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 نَ بين بَيْ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 ما َوَما

مْ   خلف َخْلفَه 

 ءلى َوإِلَى

 ءله اللَّهِ 

 رجع ت ْرَجع  

ور    ءمر األ م 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ركع اْرَكع وا

د وا  سجد َواْسج 

 عبد َواْعب د وا

 ربب َربَّك مْ 

 فعل َواْفعَل وا

 خير اْلَخْيرَ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ فلح ت فْ   ِلح 

@ @ 

 جهد َوَجاِهد وا

 في فِي

 ءله اللَّهِ 

 حقق َحقَّ 

 جهد ِجَهاِدهِ 

 هو ه وَ 

 جبي اْجتَبَاك مْ 

 ما َوَما

 جعل َجعَلَ 

 على َعلَْيك مْ 

 في فِي

ينِ   دين الد ِ

 مـن ِمنْ 

 حرج َحَرج  

لَّةَ   ملل م ِ

 ءبو أَبِيك مْ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 هو ه وَ 

اك م    سمى َسمَّ

ْسِلمِ   ينَ سلم اْلم 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 في َوفِي

 هذا َهذَا

 كون ِليَك ونَ 

س ول    رسل الرَّ

 شهد َشِهيًدا

 على َعلَْيك مْ 

 كون َوتَك ون وا

 شهد ش َهَداءَ 

 على َعلَى

 نوس النَّاِس 

وا  قوم فَأَقِيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوَءات وا

َكاةَ   زكو الزَّ

وا  عصم َواْعتَِصم 

 ءله بِاللَّهِ 

 هو ه وَ 

 َمْوالَك مْ  ولي

 نعم فَنِْعمَ 

 ولي اْلَمْولَى

 نعم َونِْعمَ 

 نصر النَِّصير  

# # 

@ @ 

 قد قَدْ 

 فلح أَْفلَحَ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 في فِي

 صلو َصالَتِِهمْ 

 خشع َخاِشع ونَ 
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@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 عن َعنِ 

 لغو اللَّْغوِ 

ْعِرض ونَ   عرض م 

@ @ 

 الَِّذينَ ءلل وَ 

 هم ه مْ 

َكاةِ   زكو ِللزَّ

 فعل فَاِعل ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هم ه مْ 

وِجِهمْ   فرج ِلف ر 

 حفظ َحافِظ ونَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 زوج أَْزَواِجِهمْ 

 ءو أَوْ 

 ما َما

 ملك َملََكتْ 

 يمن أَْيَمان ه مْ 

 ءن فَِإنَّه مْ 

 غير َغْير  

 لوم َمل وِمينَ 

@ @ 

 من فََمنِ 

 ي اْبتَغَىبغ

 وري َوَراءَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

 عدو اْلعَاد ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 ءمن ألََمانَاتِِهمْ 

 عهد َوَعْهِدِهمْ 

 رعي َراع ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 على َعلَى

 صلو َصلََواتِِهمْ 

 حفظ ي َحافِظ ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

 ْلَواِرث ونَ ورث ا

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ورث يَِرث ونَ 

 فردس اْلِفْرَدْوسَ 

 هم ه مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 خلق َخلَْقنَا

 ءنس اإِلنَسانَ 

 مـن ِمن

 سلل س الَلَة  

ن  مـن م ِ

 طين ِطين  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 جعل َجعَْلنَاه  

 نطف ن ْطفَةً 

 في فِي

 قرر قََرار  

ِكين    مكن مَّ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 خلق َخلَْقنَا

 نطف النُّْطفَةَ 

 علق َعلَقَةً 

 خلق فََخلَْقنَا

 علق اْلعَلَقَةَ 

ْضغَةً   مضغ م 

 خلق فََخلَْقنَا

ْضغَةَ   مضغ اْلم 

 عظم ِعَظاًما

 كسو فََكَسْونَا

 عظم اْلِعَظامَ 

 لحم لَْحًما

 ثم ث مَّ 

 نشء أَنَشأْنَاه  

 خلق َخْلقًا

 ءخر َءاَخرَ 

 برك فَتَبَاَركَ 

 ءله اللَّه  

 حسن أَْحَسن  

 خلق اْلَخاِلِقينَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِنَّك م

 بعد بَْعدَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 موت لََمي ِت ونَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِنَّك مْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 بعث ت ْبعَث ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 خلق َخلَْقنَا

 فوق فَْوقَك مْ 

 سبع َسْبعَ 

 طرق َطَرائِقَ 

 ما َوَما

 كون ك نَّا

 عن َعنِ 

 خلق اْلَخْلقِ 

 غفل َغافِِلينَ 

@ @ 

 نزل َوأَنَزْلنَا

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 قدر بِقََدر  

 سكن فَأَْسَكنَّاه  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءن َوإِنَّا

 على َعلَى

 ذهب ذََهاب  

 ب بِهِ 

ونَ   قدر لَقَاِدر 

@ @ 

 نشء فَأَنَشأْنَا

 لك لَك م

 ب بِهِ 

 نَّات  جنن جَ 

ن  مـن م ِ

 نخل نَِّخيل  

 عنب َوأَْعنَاب  

 لك لَّك مْ 

 في فِيَها

 فكه فََواِكه  

 كثر َكثِيَرة  

 مـن َوِمْنَها

 ءكل تَأْك ل ونَ 

@ @ 

 شجر َوَشَجَرةً 

ج    خرج تَْخر 

 مـن ِمن

 طور ط ورِ 

 سين َسْينَاءَ 

 نبت تَنب ت  

 دهن بِالدُّْهنِ 

 صبغ َوِصْبغ  

 ءكل ل ِألَِكِلينَ 

@ @ 

 إِنَّ ءن وَ 

 لك لَك مْ 

 في فِي

 نعم األَْنعَامِ 

 عبر لَِعْبَرةً 

 سقي نُّْسِقيك م

ا مَّ  ما م ِ

 في فِي

 بطن ب ط ونَِها

 لكم َولَك مْ 

 في فِيَها

 نفع َمنَافِع  

 كثر َكثِيَرة  

 مـن َوِمْنَها

 ءكل تَأْك ل ونَ 
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@ @ 

 على َوَعلَْيَها

 على َوَعلَى

 فلك اْلف ْلكِ 

 حمل ت ْحَمل ونَ 

@ @ 

 قَدْ قد َولَ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 نوح ن وًحا

 ءلى إِلَى

 قوم قَْوِمهِ 

 قول فَقَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 ما َما

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 ءله إِلَه  

ه    غير َغْير 

 ال أَفاَلَ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 قول فَقَالَ 

ا  ملء اْلَملَؤ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمن

 ْوِمهِ قوم قَ 

 ما َما

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 بشر بََشر  

ثْل ك مْ   مثل م ِ

 رود ي ِريد  

 ءن أَن

 فضل يَتَفَضَّلَ 

 على َعلَْيك مْ 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 نزل ألَنَزلَ 

 ملك َمالَئَِكةً 

ا  ما مَّ

 سمع َسِمْعنَا

 هذا بَِهذَا

 في فِي

 ءبو َءابَائِنَا

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 ءن إِنْ 

 هو ه وَ 

 ءن إِالَّ 

ل    رجل َرج 

 ب بِهِ 

 جنن ِجنَّة  

 ربص فَتََربَّص وا

 ب بِهِ 

 حتى َحتَّى

 حين ِحين  

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

ْرنِي  نصر انص 

 ما بَِما

 كذب َكذَّب ونِ 

@ @ 

 وحي فَأَْوَحْينَا

 ءلى إِلَْيهِ 

 ءن أَنِ 

 صنع اْصنَعِ 

 فلك اْلف ْلكَ 

 عين بِأَْعي نِنَا

 نَاوحي َوَوْحيِ 

 ءذ فَِإذَا

 جيء َجاءَ 

نَا  ءمر أَْمر 

 فور َوفَارَ 

 نور التَّنُّور  

 سلك فَاْسل كْ 

 في فِيَها

 مـن ِمن

 كل ك ل   

 زوج َزْوَجْينِ 

 ثني اثْنَْينِ 

 هلك َوأَْهلَكَ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 سبق َسبَقَ 

 على َعلَْيهِ 

 قول اْلقَْول  

 مـن ِمْنه مْ 

 ال َوالَ 

 خطب ت َخاِطْبنِي

 في فِي

 ل الَِّذينَ ءل

وا  ظلم َظلَم 

 ءن إِنَّه م

ْغَرق ونَ   غرق مُّ

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 سوي اْستََوْيتَ 

 ءنت أَنتَ 

 من َوَمن

عَكَ   مع مَّ

 على َعلَى

 فلك اْلف ْلكِ 

 قول فَق لِ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

انَا  نجو نَجَّ

 مـن ِمنَ 

 قوم اْلقَْومِ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 قول َوق ل

ب ِ   ربب رَّ

 نزل أَنِزْلنِي

نَزالً   نزل م 

بَاَرًكا  برك مُّ

 ءنت َوأَنتَ 

 خير َخْير  

نِزِلينَ   نزل اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 ءن َوإِن

 كون ك نَّا

ْبتَِلينَ   بلو لَم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 نشء أَنَشأْنَا

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهمْ 

 قرن قَْرنًا

 ءخر َءاَخِرينَ 

@ @ 

 رسل فَأَْرَسْلنَا

 في فِيِهمْ 

 رسل َرس والً 

ْنه مْ   مـن م ِ

 ءن أَنِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 ما َما

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 ءله إِلَه  

ه    غير َغْير 

 ال أَفاَلَ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ملء اْلَمأل  

 مـن ِمن

 قوم قَْوِمهِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ذَّب واكذب َوكَ 

 لقي بِِلقَاءِ 

 ءخر األَِخَرةِ 

 ترف َوأَتَْرْفنَاه مْ 

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ما َما

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 بشر بََشر  
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ثْل ك مْ   مثل م ِ

 ءكل يَأْك ل  

ا  ما ِممَّ

 ءكل تَأْك ل ونَ 

 مـن ِمْنه  

 شرب َويَْشَرب  

ا  ما ِممَّ

 شرب تَْشَرب ونَ 

@ @ 

 ءن َولَئِنْ 

 طوع أََطْعت م

 بشر بََشًرا

ثْلَك مْ   مثل م ِ

 ءن إِنَّك مْ 

 ءذ إِذًا

ونَ   خسر لََّخاِسر 

@ @ 

 وعد أَيَِعد ك مْ 

 ءن أَنَّك مْ 

 ءذ إِذَا

 موت ِمتُّمْ 

 كون َوك نت مْ 

 ترب ت َرابًا

 عظم َوِعَظاًما

 ءن أَنَّك م

ونَ  ْخَرج   خرج مُّ

@ @ 

 هيهات َهْيَهاتَ 

 هيهات َهْيَهاتَ 

 لم ِلَما

 د ت وَعد ونَ وع

@ @ 

 ءن إِنْ 

 هي ِهيَ 

 ءن إِالَّ 

 حيي َحيَات نَا

ْنيَا  دنو الدُّ

وت    موت نَم 

 حيي َونَْحيَا

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

 بعث بَِمْبع وثِينَ 

@ @ 

 ءن إِنْ 

 هو ه وَ 

 ءن إِالَّ 

ل    رجل َرج 

 فري اْفتََرى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

 له لَه  

ْؤِمنِينَ ءم  ن بِم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

ْرنِي  نصر انص 

 ما بَِما

 كذب َكذَّب ونِ 

@ @ 

 قول قَالَ 

ا  عن َعمَّ

 قلل قَِليل  

نَّ   صبح لَّي ْصبِح 

 ندم نَاِدِمينَ 

@ @ 

 ءخذ فَأََخذَتْه م  

ْيَحة    صيح الصَّ

 حقق بِاْلَحق ِ 

 جعل فََجعَْلنَاه مْ 

 غثث غ ثَاءً 

 بعد فَب ْعًدا

 قَْومِ قوم ل ِلْ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 نشء أَنَشأْنَا

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهمْ 

ونًا  قرن ق ر 

 ءخر َءاَخِرينَ 

@ @ 

 ما َما

 سبق تَْسبِق  

 مـن ِمنْ 

ة    ءمم أ مَّ

 ءجل أََجلََها

 ما َوَما

ونَ   ءخر يَْستَئِْخر 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 رسل أَْرَسْلنَا

س لَنَا  رسل ر 

 وتر تَتَْرا

 َماكل ك لَّ 

 جيء َجاءَ 

ةً   ءمم أ مَّ

س ول َها  رسل رَّ

 كذب َكذَّب وه  

 تبع فَأَتْبَْعنَا

 بعض بَْعَضه م

 بعض بَْعًضا

 جعل َوَجعَْلنَاه مْ 

 حدث أََحاِديثَ 

 بعد فَب ْعًدا

 قوم ل ِقَْوم  

 ال الَّ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 رسل أَْرَسْلنَا

وَسى  موسى م 

 ءخو َوأََخاه  

ونَ   هارون َهار 

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 سلط َوس ْلَطان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءلى إِلَى

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ملء َوَمِليهِ 

وا  كبر فَاْستَْكبَر 

 كون َوَكان وا

 قوم قَْوًما

 علو َعاِلينَ 

@ @ 

 قول فَقَال وا

 ءمن أَن ْؤِمن  

 بشر ِلبََشَرْينِ 

 مثل ِمثِْلنَا

َما ه   قوم َوقَْوم 

 لنا لَنَا

 ونَ عبد َعابِد  

@ @ 

 كذب فََكذَّب وه َما

 كون فََكان وا

 مـن ِمنَ 

ْهلَِكينَ   هلك اْلم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

وَسى  موسى م 

 كتب اْلِكتَابَ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

 هدي يَْهتَد ونَ 

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 بنو اْبنَ 

 مريم َمْريَمَ 

ه    ءمم َوأ مَّ

 ءيه َءايَةً 

 ءوي َوَءاَوْينَاه َما

 إِلَىءلى 

 ربو َرْبَوة  

 ذو ذَاتِ 

 قرر قََرار  

 عين َوَمِعين  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

س ل    رسل الرُّ

 ءكل ك ل وا

 مـن ِمنَ 

 طيب الطَّي ِبَاتِ 

 عمل َواْعَمل وا

 صلح َصاِلًحا

 ءن إِن ِي

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 علم َعِليم  

@ @ 
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 ءن َوإِنَّ 

 هذا َهِذهِ 

ت ك مْ   ءمم أ مَّ

ةً   ءمم أ مَّ

 وحد َواِحَدةً 

 ءنا َوأَنَا

 ربب َربُّك مْ 

 وقي فَاتَّق ونِ 

@ @ 

 قطع فَتَقَطَّع وا

 ءمر أَْمَره م

 بين بَْينَه مْ 

ب ًرا  زبر ز 

 كل ك لُّ 

 حزب ِحْزب  

 ما بَِما

 لدي لََدْيِهمْ 

ونَ   فرح فَِرح 

@ @ 

 وذر فَذَْره مْ 

 في فِي

 غمر َغْمَرتِِهمْ 

 حتى َحتَّى

 حين ِحين  

@ @ 

 ب ونَ حسب أَيَْحسَ 

 ءن أَنََّما

 مدد ن ِمدُّه م

 ب بِهِ 

 مـن ِمن

ال    مول مَّ

 بنو َوبَنِينَ 

@ @ 

 سرع ن َساِرع  

مْ   له لَه 

 في فِي

 خير اْلَخْيَراتِ 

 بل بَل

 ال الَّ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 هم ه م

نْ   مـن م ِ

 خشي َخْشيَةِ 

 ربب َرب ِِهم

ْشِفق ونَ   شفق مُّ

@ @ 

 ِذينَ ءلل َوالَّ 

 هم ه م

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هم ه م

 ربب بَِرب ِِهمْ 

 ال الَ 

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءتي ي ْؤت ونَ 

 ما َما

 ءتي َءاتَْوا

ق ل وب ه مْ   قلب وَّ

 وجل َوِجلَة  

مْ   ءن أَنَّه 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِِهمْ 

 ع ونَ رجع َراجِ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 سرع ي َساِرع ونَ 

 في فِي

 خير اْلَخْيَراتِ 

 هم َوه مْ 

 له لََها

 سبق َسابِق ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 كلف ن َكل ِف  

 نفس نَْفًسا

 ءن إِالَّ 

ْسعََها  وسع و 

 لدي َولََدْينَا

 كتب ِكتَاب  

 نطق يَنِطق  

 حقق بِاْلَحق ِ 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

@ @ 

 ل بَلْ ب

 قلب ق ل وب ه مْ 

 في فِي

 غمر َغْمَرة  

نْ   مـن م ِ

 هذا َهذَا

مْ   له َولَه 

 عمل أَْعَمال  

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 هم ه مْ 

 له لََها

 عمل َعاِمل ونَ 

@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 ءخذ أََخْذنَا

تَْرفِيِهم  ترف م 

 عذب بِاْلعَذَابِ 

 ءذ إِذَا

 هم ه مْ 

ونَ   جءر يَْجئَر 

@ @ 

 ال الَ 

وا  جءر تَْجئَر 

 يوم اْليَْومَ 

 ءن إِنَّك م

نَّا  مـن م ِ

 ال الَ 

ونَ   نصر ت نَصر 

@ @ 

 قد قَدْ 

 كون َكانَتْ 

 ءيه َءايَاتِي

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيك مْ 

 كون فَك نت مْ 

 على َعلَى

 عقب أَْعقَابِك مْ 

 نكص تَنِكص ونَ 

@ @ 

ْستَْكبِِرينَ   كبر م 

 ب بِهِ 

 سمر َساِمًرا

ونَ هجر  ر   تَْهج 

@ @ 

 لم أَفَلَمْ 

وا  دبر يَدَّبَّر 

 قول اْلقَْولَ 

 ءم أَمْ 

 جيء َجاَءه م

ا  ما مَّ

 لم لَمْ 

 ءتي يَأْتِ 

 ءبو َءابَاَءه م  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 ءم أَمْ 

 لم لَمْ 

 عرف يَْعِرف وا

 رسل َرس ولَه مْ 

 هم فَه مْ 

 له لَه  

ونَ  نِكر   نكر م 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 قول يَق ول ونَ 

 هِ ب بِ 

 جنن ِجنَّة  

 بل بَلْ 

 جيء َجاَءه م

 حقق بِاْلَحق ِ 

ه مْ   كثر َوأَْكثَر 

 حقق ِلْلَحق ِ 

 كره َكاِره ونَ 

@ @ 

 لو َولَوِ 

 تبع اتَّبَعَ 
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 حقق اْلَحقُّ 

 هوي أَْهَواَءه مْ 

 فسد لَفََسَدتِ 

 سمو السََّماَوات  

 ءرض َواألَْرض  

 من َوَمن

 في فِيِهنَّ 

 بل بَلْ 

 ءتي أَتَْينَاه م

 ِذْكِرِهمْ ذكر بِ 

 هم فَه مْ 

 عن َعن

 ذكر ِذْكِرِهم

ْعِرض ونَ   عرض مُّ

@ @ 

 ءم أَمْ 

 سءل تَْسئَل ه مْ 

 خرج َخْرًجا

 خرج فََخَراج  

 ربب َرب ِكَ 

 خير َخْير  

 هو َوه وَ 

 خير َخْير  

اِزقِينَ   رزق الرَّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّكَ 

 دعو لَتَْدع وه مْ 

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ن َوإِنَّ ء

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 عن َعنِ 

َراطِ   صرط الص ِ

 نكب لَنَاِكب ونَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 رحم َرِحْمنَاه مْ 

 كشف َوَكَشْفنَا

 ما َما

 ب بِِهم

ن  مـن م ِ

ر     ضرر ض 

وا  لجج لََّلجُّ

 في فِي

 طغو ط ْغيَانِِهمْ 

 عمه يَْعَمه ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءخذ أََخْذنَاه م

 عذب بِاْلعَذَابِ 

 ما فََما

 كين اْستََكان وا

 ربب ِلَرب ِِهمْ 

 ما َوَما

ع ونَ   ضرع يَتََضرَّ

@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 فتح فَتَْحنَا

 على َعلَْيِهم

 بوب بَابًا

 ذو ذَا

 عذب َعذَاب  

 شدد َشِديد  

 ءذ إِذَا

 هم ه مْ 

 في فِيهِ 

ْبِلس ونَ   بلس م 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 َ  نشء أَنَشأ

 لك لَك م  

 سمع السَّْمعَ 

 بصر َواألَْبَصارَ 

 فءد َواألَْفئَِدةَ 

 قلل قَِليالً 

ا  ما مَّ

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 ذرء ذََرأَك مْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءلى َوإِلَْيهِ 

ونَ   حشر ت ْحَشر 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 حيي ي ْحيِ 

 ي ِميت  موت وَ 

 له َولَه  

 خلف اْختاِلَف  

 ليل الَّْيلِ 

 نهر َوالنََّهارِ 

 ال أَفاَلَ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 بل بَلْ 

 قول قَال وا

 مثل ِمثْلَ 

 ما َما

 قول قَالَ 

ل ونَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 قول قَال وا

 ءذ أَِءذَا

 موت ِمتْنَا

 كون َوك نَّا

 ترب ت َرابًا

 عظم َوِعَظاًما

 ءن أَِءنَّا

 لََمْبع وث ونَ بعث 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

ِعْدنَا  وعد و 

 نحن نَْحن  

نَا  ءبو َوَءابَاؤ 

 هذا َهذَا

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 سطر أََساِطير  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 قول ق ل

 من ل َِمنِ 

 ءرض األَْرض  

 من َوَمن

 في فِيَها

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ول َسيَق ول ونَ ق

 ءله ِللَّهِ 

 قول ق لْ 

 ال أَفاَلَ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 قول ق لْ 

 من َمن

بُّ   ربب رَّ

 سمو السََّماَواتِ 

 سبع السَّْبعِ 

 ربب َوَربُّ 

 عرش اْلعَْرِش 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 قول َسيَق ول ونَ 

 ءله ِللَّهِ 

 قول ق لْ 

 ال أَفاَلَ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 قول ق لْ 

 من َمن

 يدي بِيَِدهِ 

 ملك َملَك وت  

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 هو َوه وَ 

 جور ي ِجير  

 ال َوالَ 
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 جور ي َجار  

 على َعلَْيهِ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 قول َسيَق ول ونَ 

 ءله ِللَّهِ 

 قول ق لْ 

 ءنى فَأَنَّى

ونَ   سحر ت ْسَحر 

@ @ 

 بل بَلْ 

 ءتي أَتَْينَاه م

 حقق بِاْلَحق ِ 

 َوإِنَّه مْ  ءن

 كذب لََكاِذب ونَ 

@ @ 

 ما َما

 ءخذ اتََّخذَ 

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 ولد َولَد  

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 مع َمعَه  

 مـن ِمنْ 

 ءله إِلَه  

 ءذ إِذًا

 ذهب لَّذََهبَ 

 كل ك لُّ 

 ءله إِلَه  

 ما بَِما

 خلق َخلَقَ 

 علو َولَعاَلَ 

ه مْ   بعض بَْعض 

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 انَ سبح س ْبحَ 

 ءله اللَّهِ 

ا  عن َعمَّ

 وصف يَِصف ونَ 

@ @ 

 علم َعاِلمِ 

 غيب اْلغَْيبِ 

 شهد َوالشََّهاَدةِ 

 علو فَتَعَالَى

ا  عن َعمَّ

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 قول ق ل

ب ِ   ربب رَّ

ا  ءم إِمَّ

 رءي ت ِريَن ِي

 ما َما

 وعد ي وَعد ونَ 

@ @ 

 ربب َرب ِ 

 ال فاَلَ 

 جعل تَْجعَْلنِي

 في فِي

 ْومِ قوم اْلقَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّا

 على َعلَى

 ءن أَن

 رءي نُِّريَكَ 

 ما َما

 وعد نَِعد ه مْ 

ونَ   قدر لَقَاِدر 

@ @ 

 دفع اْدفَعْ 

 ءلل بِالَّتِي

 هي ِهيَ 

 حسن أَْحَسن  

 سوء السَّي ِئَةَ 

 نحن نَْحن  

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 وصف يَِصف ونَ 

@ @ 

 قول َوق ل

ب ِ   ربب رَّ

 وذ  عوذ أَع  

 ب بِكَ 

 مـن ِمنْ 

 همز َهَمَزاتِ 

 شطن الشَّيَاِطينِ 

@ @ 

 عوذ َوأَع وذ  

 ب بِكَ 

 ربب َرب ِ 

 ءن أَن

ونِ  ر   حضر يَْحض 

@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 جيء َجاءَ 

 وحد أََحَده م  

 موت اْلَمْوت  

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 رجع اْرِجع ونِ 

@ @ 

 لعل لَعَل ِي

 عمل أَْعَمل  

 صلح َصاِلًحا

 يَمافي فِ 

 ترك تََرْكت  

 كال َكالَّ 

 ءن إِنََّها

 كلم َكِلَمة  

 هو ه وَ 

 قول قَائِل َها

 مـن َوِمن

 وري َوَرائِِهم

 برزخ بَْرَزخ  

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 بعث ي ْبعَث ونَ 

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 نفخ ن ِفخَ 

 في فِي

 صور الصُّورِ 

 ال فاَلَ 

 نسب أَنَسابَ 

 بين بَْينَه مْ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 الَ ال وَ 

 سءل يَتََساَءل ونَ 

@ @ 

 من فََمن

 ثقل ثَق لَتْ 

 وزن َمَواِزين ه  

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ  ْفِلح   فلح اْلم 

@ @ 

 من َوَمنْ 

 خفف َخفَّتْ 

 وزن َمَواِزين ه  

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  خسر َخِسر 

 نفس أَنف َسه مْ 

 في فِي

 جهم َجَهنَّمَ 

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 تَْلفَح  لفح 

وَهه م   ج   وجه و 

 نور النَّار  

 هم َوه مْ 

 في فِيَها

ونَ   كلح َكاِلح 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 كون تَك نْ 

 ءيه َءايَاتِي

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيك مْ 

 كون فَك نت م

 ب بَِها

ب ونَ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 قول قَال وا

 ربب َربَّنَا

 غلب َغلَبَتْ 

 على َعلَْينَا

 شقي ِشْقَوت نَا
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 نَّاكون َوك  

 قوم قَْوًما

 ضلل َضال ِينَ 

@ @ 

 ربب َربَّنَا

 خرج أَْخِرْجنَا

 مـن ِمْنَها

 ءن فَِإنْ 

 عود ع ْدنَا

 ءن فَِإنَّا

ونَ   ظلم َظاِلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 خسء اْخَسئ وا

 في فِيَها

 ال َوالَ 

ونِ   كلم ت َكل ِم 

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 فرق فَِريق  

نْ   مـن م ِ

 عبد ِعبَاِدي

 ق ول ونَ قول يَ 

 ربب َربَّنَا

 ءمن َءاَمنَّا

 غفر فَاْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 رحم َواْرَحْمنَا

 ءنت َوأَنتَ 

 خير َخْير  

اِحِمينَ   رحم الرَّ

@ @ 

وه مْ   ءخذ فَاتََّخْذت م 

 سخر ِسْخِريًّا

 حتى َحتَّى

 نسي أَنَسْوك مْ 

 ذكر ِذْكِري

 كون َوك نت م

ْنه مْ   مـن م ِ

 ضحك تَْضَحك ونَ 

@ @ 

 ءن إِن ِي

م    جزي َجَزْيت ه 

 يوم اْليَْومَ 

 ما بَِما

وا  صبر َصبَر 

مْ   ءن أَنَّه 

 هم ه م  

ونَ   فوز اْلفَائِز 

@ @ 

 قول قَالَ 

 كم َكمْ 

 لبث لَبِثْت مْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 عدد َعَددَ 

 سنه ِسنِينَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 لبث لَبِثْنَا

 يوم يَْوًما

 ءو أَوْ 

 بعض بَْعضَ 

 يوم يَْوم  

 سءل فَْسئَلِ 

ينَ   عدد اْلعَاد ِ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِن

 لبث لَّبِثْت مْ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

 لو لَّوْ 

 ءن أَنَّك مْ 

 كون ك نت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 حسب أَفََحِسْبت مْ 

 ءن أَنََّما

 خلق َخلَْقنَاك مْ 

 عبث َعبَثًا

 ءن َوأَنَّك مْ 

 ءلى إِلَْينَا

 ال الَ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 تَعَالَىعلو فَ 

 ءله اللَّه  

 ملك اْلَمِلك  

 حقق اْلَحقُّ 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ربب َربُّ 

 عرش اْلعَْرِش 

 كرم اْلَكِريمِ 

@ @ 

 من َوَمن

 دعو يَْدع  

 مع َمعَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله إِلًَها

 ءخر َءاَخرَ 

 ال الَ 

 برهن ب ْرَهانَ 

 له لَه  

 ب بِهِ 

 ءن فَِإنََّما

 حسب ِحَساب ه  

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِهِ 

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 فلح ي ْفِلح  

ونَ   كفر اْلَكافِر 

@ @ 

 قول َوق ل

ب ِ   ربب رَّ

 غفر اْغِفرْ 

 رحم َواْرَحمْ 

 ءنت َوأَنتَ 

 خير َخْير  

اِحِمينَ   رحم الرَّ

# # 

@ @ 

 سور س وَرة  

 نزل أَنَزْلنَاَها

 فرض َوفََرْضنَاَها

 نزل َوأَنَزْلنَا

 في فِيَها

 ات  ءيه َءايَ 

 بين بَي ِنَات  

 لعل لَّعَلَّك مْ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

انِيَة    زني الزَّ

انِي  زني َوالزَّ

 جلد فَاْجِلد وا

 كل ك لَّ 

 وحد َواِحد  

َما ْنه   مـن م ِ

 مءه ِمائَةَ 

 جلد َجْلَدة  

 ال َوالَ 

ْذك م  ءخذ تَأْخ 

 ب بِِهَما

 رءف َرأْفَة  

 في فِي

 دين ِدينِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِن

 نت مْ كون ك  

 ءمن ت ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 شهد َوْليَْشَهدْ 

َما  عذب َعذَابَه 

 طوف َطائِفَة  

نَ   مـن م ِ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

انِي  زني الزَّ

 ال الَ 

 نكح يَنِكحَ 

 ءن إِالَّ 

 زني َزانِيَةً 

 ءو أَوْ 

ْشِرَكةً   شرك م 

انِيَة    زني َوالزَّ
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 ال الَ 

َها نكح  يَنِكح 

 ءن إِالَّ 

 زني َزان  

 ءو أَوْ 

ْشِرك    شرك م 

مَ  ر ِ  حرم َوح 

 ذلك ذَِلكَ 

 على َعلَى

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

ونَ   رمي يَْرم 

ْحَصنَاتِ   حصن اْلم 

 ثم ث مَّ 

 لم لَمْ 

 ءتي يَأْت وا

 ربع بِأَْربَعَةِ 

 شهد ش َهَداءَ 

 جلد فَاْجِلد وه مْ 

 ثمن ثََمانِينَ 

 لد َجْلَدةً ج

 ال َوالَ 

 قبل تَْقبَل وا

مْ   له لَه 

 شهد َشَهاَدةً 

 ءبد أَبًَدا

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

 فسق اْلفَاِسق ونَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 توب تَاب وا

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ذلك ذَِلكَ 

وا  صلح َوأَْصلَح 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 َوالَِّذينَ  ءلل

ونَ   رمي يَْرم 

 زوج أَْزَواَجه مْ 

 لم َولَمْ 

 كون يَك ن

مْ   له لَّه 

 شهد ش َهَداء  

 ءن إِالَّ 

 نفس أَنف س ه مْ 

 شهد فََشَهاَدة  

 وحد أََحِدِهمْ 

 ربع أَْربَع  

 شهد َشَهاَدات  

 ءله بِاللَّهِ 

 ءن إِنَّه  

 مـن لَِمنَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

 خمس َواْلَخاِمَسة  

 نَّ ءن أَ 

 لعن لَْعنَتَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيهِ 

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

 كذب اْلَكاِذبِينَ 

@ @ 

ا  درء َويَْدَرؤ 

 عن َعْنَها

 عذب اْلعَذَابَ 

 ءن أَن

 شهد تَْشَهدَ 

 ربع أَْربَعَ 

 شهد َشَهاَدات  

 ءله بِاللَّهِ 

 ءن إِنَّه  

 مـن لَِمنَ 

 كذب اْلَكاِذبِينَ 

@ @ 

 خمس َواْلَخاِمَسةَ 

 ءن أَنَّ 

 غضب َغَضبَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيَها

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

 لو َولَْوالَ 

 فضل فَْضل  

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 رحم َوَرْحَمت ه  

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

اب    توب تَوَّ

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  جيء َجاء 

 اإِلْفكِ ءفك بِ 

 عصب ع ْصبَة  

نك مْ   مـن م ِ

 ال الَ 

 حسب تَْحَسب وه  

ا  شرر َشرًّ

 لك لَّك م

 بل بَلْ 

 هو ه وَ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 كل ِلك ل ِ 

 مرء اْمِرئ  

ْنه م  مـن م ِ

ا  ما مَّ

 كسب اْكتََسبَ 

 مـن ِمنَ 

 ءثم اإِلثْمِ 

 ءلل َوالَِّذي

 ولي تََولَّى

 كبر ِكْبَره  

 مـن ِمْنه مْ 

 ه  له لَ 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 لو لَّوْ 

 ال الَ 

 ءذ إِذْ 

وه    سمع َسِمْعت م 

 ظنن َظنَّ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

ْؤِمنَات    ءمن َواْلم 

 نفس بِأَنف ِسِهمْ 

 خير َخْيًرا

 قول َوقَال وا

 هذا َهذَا

 ءفك إِْفك  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 لو لَّوْ 

 ال الَ 

وا  جيء َجاء 

 على َعلَْيهِ 

 بَعَةِ ربع بِأَرْ 

 شهد ش َهَداءَ 

 ءذ فَِإذْ 

 لم لَمْ 

 ءتي يَأْت وا

 شهد بِالشَُّهَداءِ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 هم ه م  

 كذب اْلَكاِذب ونَ 

@ @ 

 لو َولَْوالَ 

 فضل فَْضل  

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 رحم َوَرْحَمت ه  

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 ك مْ مسس لََمسَّ 

 في فِي
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 ما َما

 فيض أَفَْضت مْ 

 في فِيهِ 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 لقي تَلَقَّْونَه  

 لسن بِأَْلِسنَتِك مْ 

 قول َوتَق ول ونَ 

 فوه بِأَْفَواِهك م

ا  ما مَّ

 ليس لَْيسَ 

 لك لَك م

 ب بِهِ 

 علم ِعْلم  

 حسب َوتَْحَسب ونَه  

 هون َهي ِنًا

 هو َوه وَ 

 عند ِعندَ 

 ه اللَّهِ ءل

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 لو َولَْوالَ 

 ءذ إِذْ 

وه    سمع َسِمْعت م 

 قول ق ْلت م

ا  ما مَّ

 كون يَك ون  

 لنا لَنَا

 ءن أَن

 كلم نَّتََكلَّمَ 

 هذا بَِهذَا

 سبح س ْبَحانَكَ 

 هذا َهذَا

 بهت ب ْهتَان  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 وعظ يَِعظ ك م  

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 عود تَع ود وا

 ِلهِ مثل ِلِمثْ 

 ءبد أَبًَدا

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 بين َوي بَي ِن  

 ءله اللَّه  

 لك لَك م  

 ءيه األَيَاتِ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 حبب ي ِحبُّونَ 

 ءن أَن

 شيع تَِشيعَ 

 فحش اْلفَاِحَشة  

 في فِي

 ءلل الَِّذينَ 

 واءمن َءاَمن  

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 ءنت َوأَنت مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 لو َولَْوالَ 

 فضل فَْضل  

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 رحم َوَرْحَمت ه  

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 رءف َرء وف  

حِ   يم  رحم رَّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

َّبِع وا  تبع تَت

ط َواتِ   خطو خ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 من َوَمن

َّبِعْ   تبع يَت

ط َواتِ   خطو خ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 ءن فَِإنَّه  

ر    ءمر يَأْم 

 فحش بِاْلفَْحَشاءِ 

نَكرِ   نكر َواْلم 

 لو َولَْوالَ 

 فضل فَْضل  

 هِ ءله اللَّ 

 على َعلَْيك مْ 

 رحم َوَرْحَمت ه  

 ما َما

 زكو َزَكى

 مـن ِمنك م

نْ   مـن م ِ

 وحد أََحد  

 ءبد أَبًَدا

 لكن َولَِكنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 زكو ي َزك ِي

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ال َوالَ 

 ءتل يَأْتَلِ 

 ءلي أ ول وا

 فضل اْلفَْضلِ 

 مـن ِمنك مْ 

 وسع َوالسَّعَةِ 

 ءن أَن

 ءتي ي ْؤت وا

 ولي أ وِلي

 قرب اْلق ْربَى

 سكن َواْلَمَساِكينَ 

َهاِجِرينَ   هجر َواْلم 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 عفو َوْليَْعف وا

وا  صفح َوْليَْصفَح 

 ال أاَلَ 

 حبب ت ِحبُّونَ 

 ءن أَن

 غفر يَْغِفرَ 

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 ءله َواللَّه  

 ف ور  غفر غَ 

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   رمي يَْرم 

ْحَصنَاتِ   حصن اْلم 

 غفل اْلغَافاِلَتِ 

ْؤِمنَاتِ   ءمن اْلم 

 لعن ل ِعن وا

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 شهد تَْشَهد  

 على َعلَْيِهمْ 

 ِسنَت ه مْ لسن أَلْ 

 يدي َوأَْيِديِهمْ 

ل ه م  رجل َوأَْرج 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 
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@ @ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 وفي ي َوف ِيِهم  

 ءله اللَّه  

 دين ِدينَه م  

 حقق اْلَحقَّ 

ونَ   علم َويَْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 حقق اْلَحقُّ 

بِين    بين اْلم 

@ @ 

 خبث اْلَخبِيثَات  

 خبث ِلْلَخبِيثِينَ 

 خبث َواْلَخبِيث ونَ 

 خبث ِلْلَخبِيثَاتِ 

 طيب َوالطَّي ِبَات  

 طيب ِللطَّي ِبِينَ 

 طيب َوالطَّي ِب ونَ 

 طيب ِللطَّي ِبَاتِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

ء ونَ  بَرَّ  برء م 

ا  ما ِممَّ

 قول يَق ول ونَ 

 له لَه م

ْغِفَرة    غفر مَّ

 رزق َوِرْزق  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 َهاءيي يَاأَيُّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

ل وا  دخل تَْدخ 

 بيت ب ي وتًا

 غير َغْيرَ 

 بيت ب ي وتِك مْ 

 حتى َحتَّى

 ءنس تَْستَأْنِس وا

وا  سلم َوت َسل ِم 

 على َعلَى

 ءهل أَْهِلَها

 ذلك ذَِلك مْ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 ءن فَِإن

 لم لَّمْ 

 وجد تَِجد وا

 في فِيَها

 وحد أََحًدا

 ال فاَلَ 

ل وَها  دخل تَْدخ 

 حتى َحتَّى

 ءذن ي ْؤذَنَ 

 لك لَك مْ 

 ءن َوإِن

 قول قِيلَ 

 لك لَك م  

 رجع اْرِجع وا

 رجع فَاْرِجع وا

 هو ه وَ 

 زكو أَْزَكى

 لك لَك مْ 

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 علم َعِليم  

@ @ 

 ليس لَّْيسَ 

 َعلَْيك مْ  على

نَاح    جنح ج 

 ءن أَن

ل وا  دخل تَْدخ 

 بيت ب ي وتًا

 غير َغْيرَ 

 سكن َمْسك ونَة  

 في فِيَها

 متع َمتَاع  

 لك لَّك مْ 

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 بدي ت ْبد ونَ 

 ما َوَما

ونَ   كتم تَْكت م 

@ @ 

 قول ق ل

ْؤِمنِينَ   ءمن ل ِْلم 

وا  غضض يَغ ضُّ

 مـن ِمنْ 

 َصاِرِهمْ بصر أَبْ 

 حفظ َويَْحفَظ وا

وَجه مْ   فرج ف ر 

 ذلك ذَِلكَ 

 زكو أَْزَكى

مْ   له لَه 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 خبر َخبِير  

 ما بَِما

 صنع يَْصنَع ونَ 

@ @ 

 قول َوق ل

ْؤِمنَاتِ   ءمن ل ِْلم 

 غضض يَْغض ْضنَ 

 مـن ِمنْ 

 بصر أَْبَصاِرِهنَّ 

 حفظ َويَْحفَْظنَ 

وَجه نَّ   فرج ف ر 

 ال َوالَ 

 دي ي ْبِدينَ ب

 زين ِزينَتَه نَّ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 ظهر َظَهرَ 

 مـن ِمْنَها

 ضرب َوْليَْضِرْبنَ 

ِرِهنَّ  م   خمر بِخ 

 على َعلَى

ي وبِِهنَّ   جيب ج 

 ال َوالَ 

 بدي ي ْبِدينَ 

 زين ِزينَتَه نَّ 

 ءن إِالَّ 

 بعل ِلب ع ولَتِِهنَّ 

 ءو أَوْ 

 ءبو َءابَائِِهنَّ 

 ءو أَوْ 

 ءبو َءابَاءِ 

 ب ع ولَتِِهنَّ بعل 

 ءو أَوْ 

 بنو أَْبنَائِِهنَّ 

 ءو أَوْ 

 بنو أَْبنَاءِ 

 بعل ب ع ولَتِِهنَّ 

 ءو أَوْ 

 ءخو إِْخَوانِِهنَّ 

 ءو أَوْ 

 بنو بَنِي

 ءخو إِْخَوانِِهنَّ 

 ءو أَوْ 

 بنو بَنِي

 ءخو أََخَواتِِهنَّ 

 ءو أَوْ 

 نسو نَِسائِِهنَّ 

 ءو أَوْ 

 ما َما

 ملك َملََكتْ 

 يمن أَْيَمان ه نَّ 

 ءو أَوِ 

 تبع التَّابِِعينَ 

 غير َغْيرِ 

 ولي أ وِلي

 ءرب اإِلْربَةِ 

 مـن ِمنَ 

َجالِ   رجل الر ِ

 ءو أَوِ 

ْفلِ   طفل الط ِ

 ءلل الَِّذينَ 

 لم لَمْ 

وا  ظهر يَْظَهر 

 على َعلَى

 عور َعْوَراتِ 

 نسو الن َِساءِ 

 ال َوالَ 

 ضرب يَْضِرْبنَ 

ِلِهنَّ   رجل بِأَْرج 

 علم ِلي ْعلَمَ 
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 ما َما

 ْخِفينَ خفي ي  

 مـن ِمن

 زين ِزينَتِِهنَّ 

 توب َوت وب وا

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 جمع َجِميعًا

 ءيي أَيُّهَ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   فلح ت ْفِلح 

@ @ 

وا  نكح َوأَنِكح 

 ءيم األَيَاَمى

 مـن ِمنك مْ 

اِلِحينَ   صلح َوالصَّ

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدك مْ 

 ءمم َوإَِمائِك مْ 

 ءن إِن

 كون يَك ون وا

 فقر ف قََراءَ 

 غني ي ْغنِِهم  

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 ءله َواللَّه  

 وسع َواِسع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 عفف َوْليَْستَْعِففِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 وجد يَِجد ونَ 

 نكح نَِكاًحا

 حتى َحتَّى

 غني ي ْغنِيَه م  

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 لل َوالَِّذينَ ء

 بغي يَْبتَغ ونَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

ا  ما ِممَّ

 ملك َملََكتْ 

 يمن أَْيَمان ك مْ 

 كتب فََكاتِب وه مْ 

 ءن إِنْ 

 علم َعِلْمت مْ 

 في فِيِهمْ 

 خير َخْيًرا

 ءتي َوَءات وه م

ن  مـن م ِ

الِ   مول مَّ

 ءله اللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

 ءتي َءاتَاك مْ 

 ال َوالَ 

 كره ت ْكِره وا

 تَيَاتِك مْ فتي فَ 

 على َعلَى

 بغي اْلبِغَاءِ 

 ءن إِنْ 

 رود أََرْدنَ 

نًا  حصن تََحصُّ

 بغي ل ِتَْبتَغ وا

 عرض َعَرضَ 

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 من َوَمن

 كره ي ْكِرههُّنَّ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 كره إِْكَراِهِهنَّ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 قَدْ قد َولَ 

 نزل أَنَزْلنَا

 ءلى إِلَْيك مْ 

 ءيه َءايَات  

بَي ِنَات    بين مُّ

 مثل َوَمثاَلً 

نَ   مـن م ِ

 ءلل الَِّذينَ 

 خلو َخلَْوا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلك مْ 

 وعظ َوَمْوِعَظةً 

تَِّقينَ   وقي ل ِْلم 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 نور ن ور  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 مثل َمثَل  

 هِ نور ن ورِ 

 شكو َكِمْشَكاة  

 في فِيَها

 صبح ِمْصبَاح  

 صبح اْلِمْصبَاح  

 في فِي

َجاَجة    زجج ز 

َجاَجة    زجج الزُّ

 كأن َكأَنََّها

 كوكب َكْوَكب  

ي    درر د ر ِ

 وقد ي وقَد  

 مـن ِمن

 شجر َشَجَرة  

بَاَرَكة    برك مُّ

 زيت َزْيت ونَة  

 ال الَّ 

 شرق َشْرقِيَّة  

 ال َوالَ 

 غرب َغْربِيَّة  

 ود يََكاد  ك

 زيت َزْيت َها

 ضوء ي ِضيء  

 لو َولَوْ 

 لم لَمْ 

 مسس تَْمَسْسه  

 نور نَار  

 نور نُّور  

 على َعلَى

 نور ن ور  

 هدي يَْهِدي

 ءله اللَّه  

 نور ِلن وِرهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ضرب َويَْضِرب  

 ءله اللَّه  

 مثل األَْمثَالَ 

 نوس ِللنَّاِس 

 ءله َواللَّه  

 كل بِك ل ِ 

 ْيء  شيء شَ 

 علم َعِليم  

@ @ 

 في فِي

 بيت ب ي وت  

 ءذن أَِذنَ 

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 رفع ت ْرفَعَ 

 ذكر َوي ْذَكرَ 

 في فِيَها

ه    سمى اْسم 

 سبح ي َسب ِح  

 له لَه  

 في فِيَها

 غدو بِاْلغ د و ِ 

 ءصل َواألََصالِ 

@ @ 

 رجل ِرَجال  

 ال الَّ 

 لهو ت ْلِهيِهمْ 

 تجر تَِجاَرة  

 ال َوالَ 

 ع  بيع بَيْ 

 عن َعن

 ذكر ِذْكرِ 

 ءله اللَّهِ 

 قوم َوإِقَامِ 

 صلو الصَّالَةِ 

 ءتي َوإِيتَاءِ 

َكاةِ   زكو الزَّ

 خوف يََخاف ونَ 
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 يوم يَْوًما

 قلب تَتَقَلَّب  

 في فِيهِ 

 قلب اْلق ل وب  

 بصر َواألَْبَصار  

@ @ 

 جزي ِليَْجِزيَه م  

 ءله اللَّه  

 حسن أَْحَسنَ 

 ما َما

 عمل َعِمل وا

 َده مزيد َويَِزي

ن  مـن م ِ

 فضل فَْضِلهِ 

 ءله َواللَّه  

ق    رزق يَْرز 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 غير بِغَْيرِ 

 حسب ِحَساب  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

مْ   عمل أَْعَمال ه 

 سرب َكَسَراب  

 قوع بِِقيعَة  

 حسب يَْحَسب ه  

 ظمء الظَّْمئَان  

 موه َماءً 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 جيء َجاَءه  

 مْ لم لَ 

 وجد يَِجْده  

 شيء َشْيئًا

 وجد َوَوَجدَ 

 ءله اللَّهَ 

 عند ِعنَده  

 وفي فََوفَّاه  

 حسب ِحَسابَه  

 ءله َواللَّه  

 سرع َسِريع  

 حسب اْلِحَسابِ 

@ @ 

 ءو أَوْ 

 ظلم َكظ ل َمات  

 في فِي

 بحر بَْحر  

ي     لجج لُّج ِ

 غشو يَْغَشاه  

 موج َمْوج  

ن  مـن م ِ

 فوق فَْوقِهِ 

 موج َمْوج  

نمـ  ن م ِ

 فوق فَْوقِهِ 

 سحب َسَحاب  

 ظلم ظ ل َمات  

َها  بعض بَْعض 

 فوق فَْوقَ 

 بعض بَْعض  

 ءذ إِذَا

 خرج أَْخَرجَ 

 يدي يََده  

 لم لَمْ 

 كود يََكدْ 

 رءي يََراَها

 من َوَمن

 لم لَّمْ 

 جعل يَْجعَلِ 

 ءله اللَّه  

 له لَه  

 نور ن وًرا

 ما فََما

 له لَه  

 مـن ِمن

 نور نُّور  

@ @ 

 مْ لم أَلَ 

 رءي تَرَ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سبح ي َسب ِح  

 له لَه  

 من َمن

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 طير َوالطَّْير  

 صفف َصافَّات  

 كل ك ل  

 قد قَدْ 

 علم َعِلمَ 

 صلو َصالَتَه  

 سبح َوتَْسبِيَحه  

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 ما بَِما

 فعل يَْفعَل ونَ 

@ @ 

 هِ ءله َوِللَّ 

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءلى َوإِلَى

 ءله اللَّهِ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 زجو ي ْزِجي

 سحب َسَحابًا

 ثم ث مَّ 

 ءلف ي َؤل ِف  

 بين بَْينَه  

 ثم ث مَّ 

 جعل يَْجعَل ه  

َكاًما  ركم ر 

 رءي فَتََرى

 ودق اْلَوْدقَ 

ج    خرج يَْخر 

 مـن ِمنْ 

 خلل ِخالَِلهِ 

ل    نزل َوي نَز ِ

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 مـن ِمن

 جبل ِجبَال  

 في فِيَها

 مـن ِمن

 برد بََرد  

 صوب فَي ِصيب  

 ب بِهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 صرف َويَْصِرف ه  

 عن َعن

 من مَّن

 شيء يََشاء  

 كود يََكاد  

 سني َسنَا

 برق بَْرقِهِ 

 ذهب يَْذَهب  

 بصر بِاألَْبَصارِ 

@ @ 

 قلب ي قَل ِب  

 ءله اللَّه  

 ليل الَّْيلَ 

 نهر َوالنََّهارَ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 عبر لَِعْبَرةً 

 ولي أل وِلي

 بصر األَْبَصارِ 

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 خلق َخلَقَ 

 كل ك لَّ 

 دبب َدابَّة  

ن  مـن م ِ

اء    موه مَّ

 مـن فَِمْنه م

 من مَّن

 مشي يَْمِشي

 ى َعلَىعل

 بطن بَْطنِهِ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 مشي يَْمِشي
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 على َعلَى

 رجل ِرْجلَْينِ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 مشي يَْمِشي

 على َعلَى

 ربع أَْربَع  

 خلق يَْخل ق  

 ءله اللَّه  

 ما َما

 شيء يََشاء  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 دْ قد لَّقَ 

 نزل أَنَزْلنَا

 ءيه َءايَات  

بَي ِنَات    بين مُّ

 ءله َواللَّه  

 هدي يَْهِدي

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 قول َويَق ول ونَ 

 ءمن َءاَمنَّا

 ءله بِاللَّهِ 

س ولِ   رسل َوبِالرَّ

 طوع َوأََطْعنَا

 ثم ث مَّ 

 ولي يَتََولَّى

 فرق فَِريق  

ْنه م مـن  م ِ

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ما َوَما

 ءلي أ ولَئِكَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن بِاْلم 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 دعو د ع وا

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 حكم ِليَْحك مَ 

 بين بَْينَه مْ 

 ءذ إِذَا

 فرق فَِريق  

ْنه م  مـن م ِ

ْعِرض ونَ   عرض مُّ

@ @ 

 ءن َوإِن

 كون يَك ن

م  له   لَّه 

 حقق اْلَحقُّ 

 ءتي يَأْت وا

 ءلى إِلَْيهِ 

ْذِعنِينَ   ذعن م 

@ @ 

 في أَفِي

 قلب ق ل وبِِهم

َرض    مرض مَّ

 ءم أَمِ 

 ريب اْرتَاب وا

 ءم أَمْ 

 خوف يََخاف ونَ 

 ءن أَن

 حيف يَِحيفَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيِهمْ 

 رسل َوَرس ول ه  

 بل بَلْ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

و  نَ ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 كون َكانَ 

 قول قَْولَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 ءذ إِذَا

 دعو د ع وا

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 حكم ِليَْحك مَ 

 بين بَْينَه مْ 

 ءن أَن

 قول يَق ول وا

 سمع َسِمْعنَا

 طوع َوأََطْعنَا

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ  ْفِلح   فلح اْلم 

@ @ 

 من َوَمن

 ع ي ِطعِ طو

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 خشي َويَْخشَ 

 ءله اللَّهَ 

 وقي َويَتَّْقهِ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   فوز اْلفَائِز 

@ @ 

وا  قسم َوأَْقَسم 

 ءله بِاللَّهِ 

 جهد َجْهدَ 

 يمن أَْيَمانِِهمْ 

 ءن لَئِنْ 

 ءمر أََمْرتَه مْ 

نَّ  ج   خرج لَيَْخر 

 قول ق ل

 ال الَّ 

 واقسم ت ْقِسم  

 طوع َطاَعة  

وفَة   ْعر   عرف مَّ

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 خبر َخبِير  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 طوع أَِطيع وا

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع وا

س ولَ   رسل الرَّ

 ءن فَِإن

 ولي تََولَّْوا

 ءن فَِإنََّما

 على َعلَْيهِ 

 ما َما

لَ  م ِ  حمل ح 

 على َوَعلَْيك م

ا  ما مَّ

ْلت مْ ح م ِ  مل ح 

 ءن َوإِن

 طوع ت ِطيع وه  

 هدي تَْهتَد وا

 ما َوَما

 على َعلَى

س ولِ   رسل الرَّ

 ءن إِالَّ 

 بلغ اْلباَلَغ  

بِين    بين اْلم 

@ @ 

 وعد َوَعدَ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مـن ِمنك مْ 

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 خلف لَيَْستَْخِلفَنَّه م

 فِيفي 

 ءرض األَْرِض 

 كما َكَما

 خلف اْستَْخلَفَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

نَنَّ   مكن َولَي َمك ِ

مْ   له لَه 
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 دين ِدينَه م  

 ءلل الَِّذي

 رضي اْرتََضى

مْ   له لَه 

لَنَّه م  بدل َولَي بَد ِ

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 خوف َخْوفِِهمْ 

 ءمن أَْمنًا

 عبد يَْعب د ونَنِي

 ال الَ 

 شرك ي ْشِرك ونَ 

 ب بِي

 شيء َشْيئًا

 من َوَمن

 كفر َكفَرَ 

 بعد بَْعدَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

 فسق اْلفَاِسق ونَ 

@ @ 

وا  قوم َوأَقِيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوَءات وا

َكاةَ   زكو الزَّ

 طوع َوأَِطيع وا

س ولَ   رسل الرَّ

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   رحم ت ْرَحم 

@ @ 

 ال الَ 

 حسب تَْحَسبَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

ْعِجِزينَ   عجز م 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءوي َوَمأَْواه م  

 نور النَّار  

 بءس َولَبِئْسَ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءذن ِليَْستَئِْذنك م  

 ءلل الَِّذينَ 

 ملك َملََكتْ 

 يمن أَْيَمان ك مْ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 لم لَمْ 

 بلغ يَْبل غ وا

ل مَ   حلم اْلح 

 مـن ِمنك مْ 

 ثلث ثاَلَثَ 

ات    مرر َمرَّ

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبلِ 

 صلو َصالَةِ 

 فجر اْلفَْجرِ 

 حين َوِحينَ 

 وضع تََضع ونَ 

 ثوب ثِيَابَك م

نَ   مـن م ِ

 ظهر الظَِّهيَرةِ 

 مـن َوِمن

 بعد بَْعدِ 

 صلو َصالَةِ 

 عشو اْلِعَشاءِ 

 ثاَلَث  ثلث 

 عور َعْوَرات  

 لك لَّك مْ 

 ليس لَْيسَ 

 على َعلَْيك مْ 

 ال َوالَ 

 على َعلَْيِهمْ 

نَاح    جنح ج 

 بعد بَْعَده نَّ 

اف ونَ   طوف َطوَّ

 على َعلَْيك م

ك مْ   بعض بَْعض 

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 ذلك َكذَِلكَ 

 بين ي بَي ِن  

 ءله اللَّه  

 لك لَك م  

 ءيه األَيَاتِ 

 ءله َواللَّه  

 م َعِليم  عل

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 بلغ بَلَغَ 

 طفل األَْطفَال  

 مـن ِمنك م  

ل مَ   حلم اْلح 

 ءذن فَْليَْستَئِْذن وا

 كما َكَما

 ءذن اْستَئْذَنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 بين ي بَي ِن  

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 ءله َواللَّه  

 م َعِليم  عل

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 قعد َواْلقََواِعد  

 مـن ِمنَ 

 نسو الن َِساءِ 

 ءلل الَّالتِي

 ال الَ 

ونَ   رجو يَْرج 

 نكح نَِكاًحا

 ليس فَلَْيسَ 

 على َعلَْيِهنَّ 

نَاح    جنح ج 

 ءن أَن

 وضع يََضْعنَ 

 ثوب ثِيَابَه نَّ 

 غير َغْيرَ 

َجات   تَبَر ِ  برج م 

 زين بِِزينَة  

 ءن َوأَن

 تَْعِفْفنَ عفف يَسْ 

 خير َخْير  

 له لَّه نَّ 

 ءله َواللَّه  

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ليس لَّْيسَ 

 على َعلَى

 عمي األَْعَمى

 حرج َحَرج  

 ال َوالَ 

 على َعلَى

 عرج األَْعَرجِ 

 حرج َحَرج  

 ال َوالَ 

 على َعلَى

 مرض اْلَمِريِض 

 حرج َحَرج  

 ال َوالَ 

 على َعلَى

 نفس أَنف ِسك مْ 

 ءن أَن

 كل تَأْك ل واء

 مـن ِمن

 بيت ب ي وتِك مْ 

 ءو أَوْ 

 بيت ب ي وتِ 

 ءبو َءابَائِك مْ 

 ءو أَوْ 

 بيت ب ي وتِ 

َهاتِك مْ   ءمم أ مَّ

 ءو أَوْ 

 بيت ب ي وتِ 

 ءخو إِْخَوانِك مْ 

 ءو أَوْ 

 بيت ب ي وتِ 

 ءخو أََخَواتِك مْ 

 ءو أَوْ 

 بيت ب ي وتِ 

 عمم أَْعَماِمك مْ 

 ءو أَوْ 
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 بيت ب ي وتِ 

 اتِك مْ عمم َعمَّ 

 ءو أَوْ 

 بيت ب ي وتِ 

 خول أَْخَواِلك مْ 

 ءو أَوْ 

 بيت ب ي وتِ 

 خول َخاالَتِك مْ 

 ءو أَوْ 

 ما َما

 ملك َملَْكت م

فَاتَِحه    فتح مَّ

 ءو أَوْ 

 صدق َصِديِقك مْ 

 ليس لَْيسَ 

 على َعلَْيك مْ 

نَاح    جنح ج 

 ءن أَن

 ءكل تَأْك ل وا

 جمع َجِميعًا

 ءو أَوْ 

 شتت أَْشتَاتًا

 ذَاءذ فَإِ 

 دخل َدَخْلت م

 بيت ب ي وتًا

وا  سلم فََسل ِم 

 على َعلَى

 نفس أَنف ِسك مْ 

 حيي تَِحيَّةً 

نْ   مـن م ِ

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

بَاَرَكةً   برك م 

 طيب َطي ِبَةً 

 ذلك َكذَِلكَ 

 بين ي بَي ِن  

 ءله اللَّه  

 لك لَك م  

 ءيه األَيَاتِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 َماءن إِنَّ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 ءذ َوإِذَا

 كون َكان وا

 مع َمعَه  

 على َعلَى

 ءمر أَْمر  

 جمع َجاِمع  

 لم لَّمْ 

 ذهب يَْذَهب وا

 حتى َحتَّى

 ءذن يَْستَئِْذن وه  

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءذن يَْستَئِْذن ونَكَ 

 ئِكَ ءلي أ ولَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 ءذ فَِإذَا

 ءذن اْستَئْذَن وكَ 

 بعض ِلبَْعِض 

 شءن َشأْنِِهمْ 

 ءذن فَأْذَن

 من ل َِمن

 شيء ِشئْتَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 غفر َواْستَْغِفرْ 

م    له لَه 

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ال الَّ 

 جعل تَْجعَل وا

 دعو د َعاءَ 

س ولِ   رسل الرَّ

 بين بَْينَك مْ 

 دعو َكد َعاءِ 

 بعض بَْعِضك م

 بعض بَْعًضا

 قد قَدْ 

 علم يَْعلَم  

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 سلل يَتََسلَّل ونَ 

 مـن ِمنك مْ 

 لوذ ِلَواذًا

 حذر فَْليَْحذَرِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 خلف ي َخاِلف ونَ 

 عن َعنْ 

 ءمر أَْمِرهِ 

 ءن أَن

 صوب ت ِصيبَه مْ 

 فتن فِتْنَة  

 ءو أَوْ 

 صوب ي ِصيبَه مْ 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 قد قَدْ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 ءنت أَنت مْ 

 على َعلَْيهِ 

 يوم َويَْومَ 

 ونَ رجع ي ْرَجع  

 ءلى إِلَْيهِ 

 نبء فَي نَب ِئ ه م

 ما بَِما

 عمل َعِمل وا

 ءله َواللَّه  

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

# # 

@ @ 

 برك تَبَاَركَ 

 ءلل الَِّذي

لَ   نزل نَزَّ

 فرق اْلف ْرقَانَ 

 على َعلَى

 عبد َعْبِدهِ 

 كون ِليَك ونَ 

 علم ِلْلَعالَِمينَ 

 نذر نَِذيًرا

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 لَه   له

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 لم َولَمْ 

 ءخذ يَتَِّخذْ 

 ولد َولًَدا

 لم َولَمْ 

 كون يَك ن

 له لَّه  

 شرك َشِريك  

 في فِي

ْلكِ   ملك اْلم 

 خلق َوَخلَقَ 

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 قدر فَقَدََّره  

 قدر تَْقِديًرا

@ @ 

 ءخذ َواتََّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 َءاِلَهةً  ءله

 ال الَّ 

 خلق يَْخل ق ونَ 

 شيء َشْيئًا

 هم َوه مْ 
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 خلق ي ْخلَق ونَ 

 ال َوالَ 

 ملك يَْمِلك ونَ 

 نفس ألَنف ِسِهمْ 

ا  ضرر َضرًّ

 ال َوالَ 

 نفع نَْفعًا

 ال َوالَ 

 ملك يَْمِلك ونَ 

 موت َمْوتًا

 ال َوالَ 

 حيي َحيَاةً 

 ال َوالَ 

 نشر ن ش وًرا

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 ءفك إِْفك  

 فري اْفتََراه  

 عون َوأََعانَه  

 على َعلَْيهِ 

 قوم قَْوم  

ونَ   ءخر َءاَخر 

 قد فَقَدْ 

 جيء َجاء و

 ظلم ظ ْلًما

وًرا  زور َوز 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 سطر أََساِطير  

ِلينَ   ءول األَوَّ

 كتب اْكتَتَبََها

 هي فَِهيَ 

 ىملي ت ْملَ 

 على َعلَْيهِ 

 بكر ب ْكَرةً 

 ءصل َوأَِصيالً 

@ @ 

 قول ق لْ 

 نزل أَنَزلَه  

 ءلل الَِّذي

 علم يَْعلَم  

رَّ   سرر الس ِ

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 قول َوقَال وا

 مول َمالِ 

 هذا َهذَا

س ولِ   رسل الرَّ

 ك ل  ءكل يَأْ 

 طعم الطَّعَامَ 

 مشي َويَْمِشي

 في فِي

 سوق األَْسَواقِ 

 لو لَْوالَ 

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 ملك َملَك  

 كون فَيَك ونَ 

 مع َمعَه  

 نذر نَِذيًرا

@ @ 

 ءو أَوْ 

 لقي ي ْلقَى

 ءلى إِلَْيهِ 

 كنز َكنز  

 ءو أَوْ 

 كون تَك ون  

 له لَه  

 جنن َجنَّة  

 ءكل يَأْك ل  

 مـن ِمْنَها

 ل َوقَالَ قو

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

 ءن إِن

َّبِع ونَ   تبع تَت

 ءن إِالَّ 

الً   رجل َرج 

وًرا ْسح   سحر مَّ

@ @ 

 نظر انظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

 ضرب َضَرب وا

 لك لَكَ 

 مثل األَْمثَالَ 

 ضلل فََضلُّوا

 ال فاَلَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 برك تَبَاَركَ 

 ءلل الَِّذي

 ءن إِن

 شيء َشاءَ 

 عل َجعَلَ ج

 لك لَكَ 

 خير َخْيًرا

ن  مـن م ِ

 ذلك ذَِلكَ 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 جعل َويَْجعَل

 لك لَّكَ 

 قصر ق ص وًرا

@ @ 

 بل بَلْ 

 كذب َكذَّب وا

 سوع بِالسَّاَعةِ 

 عتد َوأَْعتَْدنَا

 من ِلَمن

 كذب َكذَّبَ 

 سوع بِالسَّاَعةِ 

 يًراسعر َسعِ 

@ @ 

 ءذ إِذَا

 رءي َرأَتْه م

ن  مـن م ِ

َكان    مكن مَّ

 بعد بَِعيد  

 سمع َسِمع وا

 له لََها

 غيظ تَغَيًُّظا

 زفر َوَزفِيًرا

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 لقي أ ْلق وا

 مـن ِمْنَها

 مكن َمَكانًا

 ضيق َضي ِقًا

نِينَ  قَرَّ  قرن مُّ

 دعو َدَعْوا

 هنا ه نَاِلكَ 

 ثبر ث ب وًرا

@ @ 

 ال الَّ 

 تَْدع وا دعو

 يوم اْليَْومَ 

 ثبر ث ب وًرا

 وحد َواِحًدا

 دعو َواْدع وا

 ثبر ث ب وًرا

 كثر َكثِيًرا

@ @ 

 قول ق لْ 

 ذلك أَذَِلكَ 

 خير َخْير  

 ءم أَمْ 

 جنن َجنَّة  

ْلدِ   خلد اْلخ 

 ءلل الَّتِي

ِعدَ   وعد و 

تَّق ونَ   وقي اْلم 

 كون َكانَتْ 

مْ   له لَه 

 جزي َجَزاءً 

 صير َوَمِصيًرا

@ @ 

مْ ل  ه لَّه 

 في فِيَها
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 ما َما

 شيء يََشاء ونَ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 كون َكانَ 

 على َعلَى

 ربب َرب ِكَ 

 وعد َوْعًدا

ْسئ والً   سءل مَّ

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

ه مْ   حشر يَْحش ر 

 ما َوَما

 عبد يَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 قول فَيَق ول  

 ءنت َءأَنت مْ 

 ضلل أَْضلَْلت مْ 

 بَاِديعبد عِ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 ءم أَمْ 

 هم ه مْ 

 ضلل َضلُّوا

 سبل السَّبِيلَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 سبح س ْبَحانَكَ 

 ما َما

 كون َكانَ 

 بغي يَنبَِغي

 لنا لَنَا

 ءن أَن

 ءخذ نَّتَِّخذَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِكَ 

 مـن ِمنْ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 لكن َولَِكن

تَّْعتَه مْ   متع مَّ

 ءبو َوَءابَاَءه مْ 

 ى َحتَّىحت

 نسي نَس وا

ْكرَ   ذكر الذ ِ

 كون َوَكان وا

 قوم قَْوًما

 بور ب وًرا

@ @ 

 قد فَقَدْ 

 كذب َكذَّب وك م

 ما بَِما

 قول تَق ول ونَ 

 ما فََما

 طوع تَْستَِطيع ونَ 

 صرف َصْرفًا

 ال َوالَ 

 نصر نَْصًرا

 من َوَمن

 ظلم يَْظِلم

نك مْ   مـن م ِ

 ذوق ن ِذْقه  

 عذب َعذَابًا

 اكبر َكبِيرً 

@ @ 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَا

 قبل قَْبلَكَ 

 مـن ِمنَ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

 ءن إِالَّ 

مْ   ءن إِنَّه 

 ءكل لَيَأْك ل ونَ 

 طعم الطَّعَامَ 

 مشي َويَْمش ونَ 

 في فِي

 سوق األَْسَواقِ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 بعض بَْعَضك مْ 

 بعض ِلبَْعض  

 فتن فِتْنَةً 

ونَ   صبر أَتَْصبِر 

 كون َوَكانَ 

 بب َربُّكَ ر

 بصر بَِصيًرا

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

ونَ   رجو يَْرج 

 لقي ِلقَاَءنَا

 لو لَْوالَ 

 نزل أ نِزلَ 

 على َعلَْينَا

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 ءو أَوْ 

 رءي نََرى

 ربب َربَّنَا

 قد لَقَدِ 

وا  كبر اْستَْكبَر 

 في فِي

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 عتو َوَعتَوْ 

ا  عتو ع ت وًّ

 ر َكبِيًراكب

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 رءي يََرْونَ 

 ملك اْلَمالَئَِكةَ 

 ال الَ 

 بشر ب ْشَرى

 يوم يَْوَمئِذ  

ْجِرِمينَ   جرم ل ِْلم 

 قول َويَق ول ونَ 

 حجر ِحْجًرا

وًرا ْحج   حجر مَّ

@ @ 

 قدم َوقَِدْمنَا

 ءلى إِلَى

 ما َما

 عمل َعِمل وا

 مـن ِمنْ 

 عمل َعَمل  

 جعل فََجعَْلنَاه  

 هبء َهبَاءً 

نث وًرا  نثر مَّ

@ @ 

 صحب أَْصَحاب  

 جنن اْلَجنَّةِ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 خير َخْير  

ا ْستَقَرًّ  قرر مُّ

 حسن َوأَْحَسن  

 قيل َمِقيالً 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 شقق تََشقَّق  

 سمو السََّماء  

 غمم بِاْلغََمامِ 

لَ   نزل َون ز ِ

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 نزل تَنِزيالً 

@ @ 

ْلك    ملك اْلم 

 ْوَمئِذ  يوم يَ 

 حقق اْلَحقُّ 

ْحَمنِ   رحم ِللرَّ

 كون َوَكانَ 

 يوم يَْوًما

 على َعلَى

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 عسر َعِسيًرا

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 عضض يَعَضُّ 

 ظلم الظَّاِلم  

 على َعلَى

 يدي يََدْيهِ 

 قول يَق ول  

 ليت يَالَْيتَنِي

 ءخذ اتََّخْذت  

 مع َمعَ 

س ولِ   رسل الرَّ

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 يل يَاَوْيلَتَىو

 ليت لَْيتَنِي

 لم لَمْ 

َِّخذْ   ءخذ أَت

 فلن ف الَنًا

 خلل َخِليالً 

@ @ 

 قد لَّقَدْ 
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 ضلل أََضلَّنِي

 عن َعنِ 

ْكرِ   ذكر الذ ِ

 بعد بَْعدَ 

 ءذ إِذْ 

 جيء َجاَءنِي

 كون َوَكانَ 

 شطن الشَّْيَطان  

 ءنس ِلِلنَسانِ 

 خذل َخذ والً 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

س ول    رسل الرَّ

 اَرب ِ ربب يَ 

 ءن إِنَّ 

 قوم قَْوِمي

 ءخذ اتََّخذ وا

 هذا َهذَا

 قرء اْلق ْرَءانَ 

وًرا  هجر َمْهج 

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 جعل َجعَْلنَا

 كل ِلك ل ِ 

 نبء نَبِي   

ا  عدو َعد وًّ

نَ   مـن م ِ

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

 كفي َوَكفَى

 ربب بَِرب ِكَ 

 هدي َهاِديًا

 نصر َونَِصيًرا

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ل الَِّذينَ ءل

وا  كفر َكفَر 

 لو لَْوالَ 

لَ   نزل ن ز ِ

 على َعلَْيهِ 

 قرء اْلق ْرَءان  

ْملَةً   جمل ج 

 وحد َواِحَدةً 

 ذلك َكذَِلكَ 

 ثبت ِلن ثَب ِتَ 

 ب بِهِ 

 فءد ف َؤاَدكَ 

 رتل َوَرتَّْلنَاه  

 رتل تَْرتِيالً 

@ @ 

 ال َوالَ 

 ءتي يَأْت ونَكَ 

 مثل بَِمثَل  

 ءن إِالَّ 

 جيء ِجئْنَاكَ 

 قق بِاْلَحق ِ ح

 حسن َوأَْحَسنَ 

 فسر تَْفِسيًرا

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   حشر ي ْحَشر 

 على َعلَى

وِهِهمْ  ج   وجه و 

 ءلى إِلَى

 جهم َجَهنَّمَ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 شرر َشر  

َكانًا  مكن مَّ

 ضلل َوأََضلُّ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

وَسى  موسى م 

 كتب اْلِكتَابَ 

 َجعَْلنَاجعل وَ 

 مع َمعَه  

 ءخو أََخاه  

ونَ   هارون َهار 

 وزر َوِزيًرا

@ @ 

 قول فَق ْلنَا

 ذهب اْذَهبَا

 ءلى إِلَى

 قوم اْلقَْومِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

ْرنَاه مْ   دمر فََدمَّ

 دمر تَْدِميًرا

@ @ 

 قوم َوقَْومَ 

 نوح ن وح  

ا  لم لَّمَّ

 كذب َكذَّب وا

 س لَ رسل الرُّ 

 غرق أَْغَرْقنَاه مْ 

 جعل َوَجعَْلنَاه مْ 

 نوس ِللنَّاِس 

 ءيه َءايَةً 

 عتد َوأَْعتَْدنَا

 ظلم ِللظَّاِلِمينَ 

 عذب َعذَابًا

 ءلم أَِليًما

@ @ 

 عاد َوَعاًدا

وَدا  ثمود َوثَم 

 صحب َوأَْصَحابَ 

س ِ   رسس الرَّ

ونًا  قرن َوق ر 

 بين بَْينَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 كثر َكثِيًرا

@ @ 

 ك الًّ كل وَ 

 ضرب َضَرْبنَا

 له لَه  

 مثل األَْمثَالَ 

 كل َوك الًّ 

 تبر تَبَّْرنَا

 تبر تَتْبِيًرا

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي أَتَْوا

 على َعلَى

 قري اْلقَْريَةِ 

 ءلل الَّتِي

 مطر أ ْمِطَرتْ 

 مطر َمَطرَ 

 سوء السَّْوءِ 

 لم أَفَلَمْ 

 كون يَك ون وا

 رءي يََرْونََها

 بل بَلْ 

 كون َكان وا

 ال الَ 

ونَ   رجو يَْرج 

 نشر ن ش وًرا

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 رءي َرأَْوكَ 

 ءن إِن

 ءخذ يَتَِّخذ ونَكَ 

 ءن إِالَّ 

ًوا  هزء ه ز 

 هذا أََهذَا

 ءلل الَِّذي

 بعث بَعَثَ 

 ءله اللَّه  

 رسل َرس والً 

@ @ 

 ءن إِن

 كود َكادَ 

 ضلل لَي ِضلُّنَا

 عن َعنْ 

 ءله َءاِلَهتِنَا

 لو لَْوالَ 

 ءن أَن

 بَْرنَاصبر صَ 

 على َعلَْيَها

 سوف َوَسْوفَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 حين ِحينَ 

 رءي يََرْونَ 

 عذب اْلعَذَابَ 

 من َمنْ 

 ضلل أََضلُّ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 رءي أََرَءْيتَ 

 من َمنِ 

 ءخذ اتََّخذَ 

 ءله إِلََهه  
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 هوي َهَواه  

 ءنت أَفَأَنتَ 

 كون تَك ون  

 على َعلَْيهِ 

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 تَْحَسب  حسب 

 ءن أَنَّ 

 كثر أَْكثََره مْ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

 ءو أَوْ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

 ءن إِنْ 

 هم ه مْ 

 ءن إِالَّ 

 نعم َكاألَْنعَامِ 

 بل بَلْ 

 هم ه مْ 

 ضلل أََضلُّ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِكَ 

 كيف َكْيفَ 

 مدد َمدَّ 

لَّ   ظلل الظ ِ

 لو َولَوْ 

 ءَ شيء َشا

 جعل لََجعَلَه  

 سكن َساِكنًا

 ثم ث مَّ 

 جعل َجعَْلنَا

 شمس الشَّْمسَ 

 على َعلَْيهِ 

 دلو َدِليالً 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 قبض قَبَْضنَاه  

 ءلى إِلَْينَا

 قبض قَْبًضا

 يسر يَِسيًرا

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م  

 ليل الَّْيلَ 

 لبس ِلبَاًسا

 نوم َوالنَّْومَ 

 بَاتًاسبت س  

 جعل َوَجعَلَ 

 نهر النََّهارَ 

 نشر ن ش وًرا

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 رسل أَْرَسلَ 

يَاحَ   روح الر ِ

 بشر ب ْشًرا

 بين بَْينَ 

 يدي يََديْ 

 رحم َرْحَمتِهِ 

 نزل َوأَنَزْلنَا

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 طهر َطه وًرا

@ @ 

 حيي ل ِن ِحيَ 

 ب بِهِ 

 بلد بَْلَدةً 

ْيتًامو  ت مَّ

 سقي َون ْسِقيَه  

ا  ما ِممَّ

 خلق َخلَْقنَا

 نعم أَْنعَاًما

 نوس َوأَنَاِسيَّ 

 كثر َكثِيًرا

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

ْفنَاه    صرف َصرَّ

 بين بَْينَه مْ 

وا  ذكر ِليَذَّكَّر 

 ءبي فَأَبَى

 كثر أَْكثَر  

 نوس النَّاِس 

 ءن إِالَّ 

 كفر ك ف وًرا

@ @ 

 لو َولَوْ 

 شيء ِشئْنَا

 بَعَثْنَابعث لَ 

 في فِي

 كل ك ل ِ 

 قري قَْريَة  

 نذر نَِّذيًرا

@ @ 

 ال فاَلَ 

 طوع ت ِطعِ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 جهد َوَجاِهْده م

 ب بِهِ 

 جهد ِجَهاًدا

 كبر َكبِيًرا

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 مرج َمَرجَ 

 بحر اْلبَْحَرْينِ 

 هذا َهذَا

 عذب َعْذب  

 فرت ف َرات  

 هذا َوَهذَا

 ملح ِمْلح  

 ءجج أ َجاج  

 جعل َوَجعَلَ 

َما  بين بَْينَه 

 برزخ بَْرَزًخا

 حجر َوِحْجًرا

وًرا ْحج   حجر مَّ

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 مـن ِمنَ 

 موه اْلَماءِ 

 بشر بََشًرا

 جعل فََجعَلَه  

 نسب نََسبًا

 صهر َوِصْهًرا

 كون َوَكانَ 

 ربب َربُّكَ 

 قدر قَِديًرا

@ @ 

 عبد َويَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ال الَ 

 نفع يَنفَع ه مْ 

 ال َوالَ 

ه مْ  رُّ  ضرر يَض 

 كون َوَكانَ 

 كفر اْلَكافِر  

 على َعلَى

 ربب َرب ِهِ 

 ظهر َظِهيًرا

@ @ 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَاكَ 

 ءن إِالَّ 

ًرا بَش ِ  بشر م 

 نذر َونَِذيًرا

@ @ 

 قول ق لْ 

 ما َما

 سءل أَْسئَل ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنْ 

 ءجر أَْجر  

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 شيء َشاءَ 

 ءن أَن

 ءخذ يَتَِّخذَ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِهِ 

 سبل َسبِيالً 
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@ @ 

 وكل َوتََوكَّلْ 

 على َعلَى

 ِ  حيي اْلَحي 

 ءلل الَِّذي

 ال الَ 

وت    موت يَم 

 سبح َوَسب ِحْ 

 حمد بَِحْمِدهِ 

 كفي َوَكفَى

 ب بِهِ 

 ذنب بِذ ن وبِ 

 ِعبَاِدهِ  عبد

 خبر َخبِيًرا

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 في فِي

 ستت ِستَّةِ 

 يوم أَيَّام  

 ثم ث مَّ 

 سوي اْستََوى

 على َعلَى

 عرش اْلعَْرِش 

ْحَمن    رحم الرَّ

 سءل فَْسئَلْ 

 ب بِهِ 

 خبر َخبِيًرا

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 يلَ قول قِ 

م    له لَه 

د وا  سجد اْسج 

ْحَمنِ   رحم ِللرَّ

 قول قَال وا

 ما َوَما

ْحَمن    رحم الرَّ

د    سجد أَنَْسج 

 لم ِلَما

نَا ر   ءمر تَأْم 

 زيد َوَزاَده مْ 

 نفر ن ف وًرا

@ @ 

 برك تَبَاَركَ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

وًجا  برج ب ر 

 جعل َوَجعَلَ 

 في فِيَها

 َراًجاسرج سِ 

 قمر َوقََمًرا

نِيًرا  نور مُّ

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 ليل الَّْيلَ 

 نهر َوالنََّهارَ 

 خلف ِخْلفَةً 

 من ل َِمنْ 

 رود أََرادَ 

 ءن أَن

 ذكر يَذَّكَّرَ 

 ءو أَوْ 

 رود أََرادَ 

 شكر ش ك وًرا

@ @ 

 عبد َوِعبَاد  

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 مشي يَْمش ونَ 

 على َعلَى

 ءرض األَْرِض 

 هون َهْونًا

 ءذ َوإِذَا

م    خطب َخاَطبَه 

 جهل اْلَجاِهل ونَ 

 قول قَال وا

 سلم َسالًَما

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 بيت يَبِيت ونَ 

 ربب ِلَرب ِِهمْ 

ًدا  سجد س جَّ

 قوم َوقِيَاًما

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 قول يَق ول ونَ 

 ربب َربَّنَا

 صرف اْصِرفْ 

 عن َعنَّا

 ب َعذَابَ عذ

 جهم َجَهنَّمَ 

 ءن إِنَّ 

 عذب َعذَابََها

 كون َكانَ 

 غرم َغَراًما

@ @ 

 ءن إِنََّها

 سوء َساَءتْ 

ا ْستَقَرًّ  قرر م 

قَاًما  قوم َوم 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءذ إِذَا

 نفق أَنفَق وا

 لم لَمْ 

 سرف ي ْسِرف وا

 لم َولَمْ 

وا  قتر يَْقت ر 

 كون َوَكانَ 

 بين بَْينَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 قوم قََواًما

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ال الَ 

 دعو يَْدع ونَ 

 مع َمعَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله إِلًَها

 ءخر َءاَخرَ 

 ال َوالَ 

 قتل يَْقت ل ونَ 

 نفس النَّْفسَ 

 ءلل الَّتِي

مَ   حرم َحرَّ

 ءله اللَّه  

 ءن إِالَّ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ال َوالَ 

 زني يَْزن ونَ 

 من َوَمن

 فعل يَْفعَلْ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ي يَْلقَ لق

 ءثم أَثَاًما

@ @ 

 ضعف ي َضاَعفْ 

 له لَه  

 عذب اْلعَذَاب  

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 خلد َويَْخل دْ 

 في فِيهِ 

َهانًا  هون م 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 توب تَابَ 

 ءمن َوَءاَمنَ 

 عمل َوَعِملَ 

 عمل َعَمالً 

 صلح َصاِلًحا

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

ل    بدل ي بَد ِ

 ءله اللَّه  

 َسي ِئَاتِِهمْ  سوء

 حسن َحَسنَات  

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 من َوَمن

 توب تَابَ 
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 عمل َوَعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

 ءن فَِإنَّه  

 توب يَت وب  

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 توب َمتَابًا

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ال الَ 

 شهد يَْشَهد ونَ 

ورَ   زور الزُّ

 ءذ َوإِذَا

وا  مرر َمرُّ

 لغو بِاللَّْغوِ 

وا  مرر َمرُّ

 كرم ِكَراًما

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءذ إِذَا

وا ر   ذكر ذ ك ِ

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 لم لَمْ 

وا  خرر يَِخرُّ

 على َعلَْيَها

ا مًّ  صمم ص 

 عمي َوع ْميَانًا

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 قول يَق ول ونَ 

 ربب َربَّنَا

 وهب َهبْ 

 لنا لَنَا

 مـن ِمنْ 

 زوج أَْزَواِجنَا

يَّاتِنَا  ذرر َوذ ر ِ

ةَ   قرر ق رَّ

 عين أَْعي ن  

 جعل َواْجعَْلنَا

تَِّقينَ   وقي ِلْلم 

 ءمم إَِماًما

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 جزي ي ْجَزْونَ 

 غرف اْلغ ْرفَةَ 

 ما بَِما

وا  صبر َصبَر 

 لقي َوي لَقَّْونَ 

 في فِيَها

 حيي تَِحيَّةً 

 سلم َوَسالًَما

@ @ 

 َخاِلِدينَ  خلد

 في فِيَها

 حسن َحس نَتْ 

ا ْستَقَرًّ  قرر م 

قَاًما  قوم َوم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ما َما

ا  عبء يَْعبَؤ 

 ب بِك مْ 

 ربب َرب ِي

 لو لَْوالَ 

ك مْ   دعو د َعاؤ 

 قد فَقَدْ 

 كذب َكذَّْبت مْ 

 سوف فََسْوفَ 

 كون يَك ون  

 لزم ِلَزاًما

# # 

@ @ 

 طسم طسم

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

 ءيه َءايَات  

 كتب اْلِكتَابِ 

بِينِ   بين اْلم 

@ @ 

 لعل لَعَلَّكَ 

 بخع بَاِخع  

 نفس نَّْفَسكَ 

 ءن أاَلَّ 

 كون يَك ون وا

ْؤِمنِينَ   ءمن م 

@ @ 

 ءن إِن

 شيء نََّشأْ 

لْ   نزل ن نَز ِ

 على َعلَْيِهم

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ءيه َءايَةً 

 ظلل فََظلَّتْ 

 عنق أَْعنَاق ه مْ 

 له لََها

 خضع َخاِضِعينَ 

@ @ 

 ما َوَما

 ءتي يَأْتِيِهم

ن  مـن م ِ

 ذكر ِذْكر  

نَ   مـن م ِ

ْحَمنِ   رحم الرَّ

ْحَدث    حدث م 

 ءن إِالَّ 

 كون َكان وا

 عن َعْنه  

ْعِرِضينَ   عرض م 

@ @ 

 قد فَقَدْ 

 كذب َكذَّب وا

 ءتي فََسيَأْتِيِهمْ 

ا  نبء أَنبَاؤ 

 ما َما

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءلى إِلَى

 ءرض األَْرِض 

 كم َكمْ 

 نبت أَنبَتْنَا

 في فِيَها

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 زوج َزْوج  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

ه م  كثر أَْكثَر 

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو لَه وَ 

 عَِزيز  عزز الْ 

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 ندو نَاَدى

 ربب َربُّكَ 

وَسى  موسى م 

 ءن أَنِ 

 ءتي ائْتِ 

 قوم اْلقَْومَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 قوم قَْومَ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ال أاَلَ 

 وقي يَتَّق ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 ءن أَن

ب ونِ   كذب ي َكذ ِ

@ @ 

 َويَِضيق  ضيق 

 صدر َصْدِري

 ال َوالَ 
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 طلق يَنَطِلق  

 لسن ِلَسانِي

 رسل فَأَْرِسلْ 

 ءلى إِلَى

ونَ   هارون َهار 

@ @ 

مْ   له َولَه 

 على َعلَيَّ 

 ذنب ذَنب  

 خوف فَأََخاف  

 ءن أَن

 قتل يَْقت ل ونِ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 كال َكالَّ 

 ذهب فَاْذَهبَا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءن إِنَّا

 مع َمعَك م

 ْستَِمع ونَ سمع مُّ 

@ @ 

 ءتي فَأْتِيَا

 فرعون فِْرَعْونَ 

 قول فَق والَ 

 ءن إِنَّا

 رسل َرس ول  

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءن أَنْ 

 رسل أَْرِسلْ 

 مع َمعَنَا

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 لم أَلَمْ 

 ربو ن َرب ِكَ 

 في فِينَا

 ولد َوِليًدا

 لبث َولَبِثْتَ 

 ي فِينَاف

 مـن ِمنْ 

ِركَ   عمر ع م 

 سنه ِسنِينَ 

@ @ 

 فعل َوفَعَْلتَ 

 فعل فَْعلَتَكَ 

 ءلل الَّتِي

 فعل فَعَْلتَ 

 ءنت َوأَنتَ 

 مـن ِمنَ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 فعل فَعَْلت َها

 ءذ إِذًا

 ءنا َوأَنَا

 مـن ِمنَ 

ال ِينَ   ضلل الضَّ

@ @ 

 فرر فَفََرْرت  

 مـن ِمنك مْ 

 الم لَمَّ 

 خوف ِخْفت ك مْ 

 وهب فََوَهبَ 

 لي ِلي

 ربب َرب ِي

ْكًما  حكم ح 

 جعل َوَجعَلَنِي

 مـن ِمنَ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 تلك َوتِْلكَ 

 نعم نِْعَمة  

نَُّها  منن تَم 

 على َعلَيَّ 

 ءن أَنْ 

 عبد َعبَّدتَّ 

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 فرعون فِْرَعْون  

 ما َوَما

 بب َربُّ ر

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َربُّ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 ءن إِن

 كون ك نت م

وقِنِينَ   يقن مُّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 من ِلَمنْ 

 حول َحْولَه  

 ال أاَلَ 

 سمع تَْستَِمع ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َربُّك مْ 

 ربب َوَربُّ 

 ائِك م  ءبو َءابَ 

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّ 

 رسل َرس ولَك م  

 ءلل الَِّذي

 رسل أ ْرِسلَ 

 ءلى إِلَْيك مْ 

 جنن لََمْجن ون  

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َربُّ 

 شرق اْلَمْشِرقِ 

 غرب َواْلَمْغِربِ 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ئِنِ ءن لَ 

 ءخذ اتََّخْذتَ 

 ءله إِلًَها

 غير َغْيِري

 جعل ألَْجعَلَنَّكَ 

 مـن ِمنَ 

ونِينَ   سجن اْلَمْسج 

@ @ 

 قول قَالَ 

 لو أََولَوْ 

 جيء ِجئْت كَ 

 شيء بَِشْيء  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءتي فَأْتِ 

 ب بِهِ 

 ءن إِن

 كون ك نتَ 

 مـن ِمنَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

 لقي فَأَْلقَى

 َعَصاه  عصو 

 ءذ فَِإذَا

 هي ِهيَ 

 ثعب ث ْعبَان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 نزع َونََزعَ 

 يدي يََده  

 ءذ فَِإذَا

 هي ِهيَ 

 بيض بَْيَضاء  

 نظر ِللنَّاِظِرينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ملء ِلْلَملِ 

 حول َحْولَه  

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 سحر لََساِحر  

 علم َعِليم  
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@ @ 

 رود ي ِريد  

 ءن أَن

 مخرج ي ْخِرَجك  

نْ   مـن م ِ

 ءرض أَْرِضك م

 سحر بِِسْحِرهِ 

 ماذا فََماذَا

ونَ  ر   ءمر تَأْم 

@ @ 

 قول قَال وا

 رجو أَْرِجهْ 

 ءخو َوأََخاه  

 بعث َواْبعَثْ 

 في فِي

 دين اْلَمَدائِنِ 

 حشر َحاِشِرينَ 

@ @ 

 ءتي يَأْت وكَ 

 كل بِك ل ِ 

ار    سحر َسحَّ

 علم َعِليم  

@ @ 

ِمعَ   جمع فَج 

 سحر السََّحَرة  

 قت ِلِميقَاتِ و

 يوم يَْوم  

ْعل وم    علم مَّ

@ @ 

 قول َوقِيلَ 

 نوس ِللنَّاِس 

 هل َهلْ 

 ءنت أَنت م

ْجتَِمع ونَ   جمع مُّ

@ @ 

 لعل لَعَلَّنَا

َّبِع    تبع نَت

 سحر السََّحَرةَ 

 ءن إِن

 كون َكان وا

 هم ه م  

 غلب اْلغَاِلبِينَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاءَ 

 سحر السََّحَرة  

 قول قَال وا

 فرعون ِلِفْرَعْونَ 

 ءن أَئِنَّ 

 لنا لَنَا

 ءجر ألَْجًرا

 ءن إِن

 كون ك نَّا

 نحن نَْحن  

 غلب اْلغَاِلبِينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 نعم نَعَمْ 

 ءن َوإِنَّك مْ 

 ءذ إِذًا

 مـن لَِّمنَ 

بِينَ  قَرَّ  قرب اْلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 له لَه م

وَسى  موسى مُّ

 لقي أَْلق وا

 ما َما

 ءنت أَنت م

لْ   ق ونَ لقي مُّ

@ @ 

 لقي فَأَْلقَْوا

مْ   حبل ِحبَالَه 

 عصو َوِعِصيَّه مْ 

 قول َوقَال وا

ةِ   عزز بِِعزَّ

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ءن إِنَّا

 نحن لَنَْحن  

 غلب اْلغَاِلب ونَ 

@ @ 

 لقي فَأَْلقَى

وَسى  موسى م 

 عصو َعَصاه  

 ءذ فَِإذَا

 هي ِهيَ 

 لقف تَْلقَف  

 ما َما

 ءفك يَأْفِك ونَ 

@ @ 

 ْلِقيَ لقي فَأ  

 سحر السََّحَرة  

 سجد َساِجِدينَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءمن َءاَمنَّا

 ربب بَِرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ربب َرب ِ 

وَسى  موسى م 

ونَ   هارون َوَهار 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءمن َءاَمنت مْ 

 له لَه  

 قبل قَْبلَ 

 ءن أَنْ 

 ءذن َءاذَنَ 

 لك لَك مْ 

 ءن إِنَّه  

ك م    كبر لََكبِير 

 ِذيءلل الَّ 

 علم َعلََّمك م  

ْحرَ   سحر الس ِ

 سوف فَلََسْوفَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

عَنَّ   قطع أل قَط ِ

 يدي أَْيِديَك مْ 

لَك م  رجل َوأَْرج 

نْ   مـن م ِ

 خلف ِخالَف  

بَنَّك مْ   صلب َوأل َصل ِ

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ال الَ 

 ضير َضْيرَ 

 ءن إِنَّا

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِنَا

نقَ   ِلب ونَ قلب م 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 طمع نَْطَمع  

 ءن أَن

 غفر يَْغِفرَ 

 لنا لَنَا

 ربب َربُّنَا

 خطء َخَطايَانَا

 ءن أَن

 كون ك نَّا

لَ   ءول أَوَّ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 وحي َوأَْوَحْينَا

 ءلى إِلَى

وَسى  موسى م 

 ءن أَنْ 

 سري أَْسرِ 

 عبد بِِعبَاِدي

 ءن إِنَّك م

تَّبَع ونَ   تبع مُّ

@ @ 

 سل فَأَْرَسلَ ر

 فرعون فِْرَعْون  

 في فِي

 دين اْلَمَدائِنِ 

 حشر َحاِشِرينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 شرذم لَِشْرِذَمة  

 قلل قَِليل ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّه مْ 

 لنا لَنَا

 غيظ لَغَائِظ ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّا

 جمع لََجِميع  

ونَ   حذر َحاِذر 
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@ @ 

 خرج فَأَْخَرْجنَاه م

ن  مـن م ِ

 نن َجنَّات  ج

 عين َوع ي ون  

@ @ 

 كنز َوك ن وز  

 قوم َوَمقَام  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 ورث َوأَْوَرثْنَاَها

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

@ @ 

 تبع فَأَتْبَع وه م

ْشِرقِينَ   شرق مُّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي تََراَءا

 جمع اْلَجْمعَانِ 

 قول قَالَ 

 صحب أَْصَحاب  

 وَسىموسى م  

 ءن إِنَّا

ْدَرك ونَ   درك لَم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 كال َكالَّ 

 ءن إِنَّ 

 مع َمِعيَ 

 ربب َرب ِي

 هدي َسيَْهِدينِ 

@ @ 

 وحي فَأَْوَحْينَا

 ءلى إِلَى

وَسى  موسى م 

 ءن أَنِ 

 ضرب اْضِرب

 عصو ب ِعََصاكَ 

 بحر اْلبَْحرَ 

 فلق فَانفَلَقَ 

 كون فََكانَ 

 كل ك لُّ 

 فرق فِْرق  

 دِ طود َكالطَّوْ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 زلف َوأَْزلَْفنَا

 ثم ثَمَّ 

 ءخر األََخِرينَ 

@ @ 

 نجو َوأَنَجْينَا

وَسى  موسى م 

 من َوَمن

عَه    مع مَّ

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 غرق أَْغَرْقنَا

 ءخر األََخِرينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

ه م  كثر أَْكثَر 

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو لَه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 تلو َواتْل  

 على َعلَْيِهمْ 

 َ  نبء نَبَأ

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 ءبو ألَبِيهِ 

 قوم َوقَْوِمهِ 

 ما َما

 عبد تَْعب د ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 عبد نَْعب د  

 ْصنَاًماصنم أَ 

 ظلل فَنََظلُّ 

 له لََها

 عكف َعاِكِفينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 هل َهلْ 

 سمع يَْسَمع ونَك مْ 

 ءذ إِذْ 

 دعو تَْدع ونَ 

@ @ 

 ءو أَوْ 

 نفع يَنفَع ونَك مْ 

 ءو أَوْ 

ونَ   ضرر يَض رُّ

@ @ 

 قول قَال وا

 بل بَلْ 

 وجد َوَجْدنَا

 ءبو َءابَاَءنَا

 ذلك َكذَِلكَ 

 فعل يَْفعَل ونَ 

@ @ 

 قَالَ قول 

 رءي أَفََرَءْيت م

ا  ما مَّ

 كون ك نت مْ 

 عبد تَْعب د ونَ 

@ @ 

 ءنت أَنت مْ 

ك م    ءبو َوَءابَاؤ 

ونَ   قدم األَْقَدم 

@ @ 

 ءن فَِإنَّه مْ 

 عدو َعد و  

 لي ل ِي

 ءن إِالَّ 

 ربب َربَّ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَنِي

 هو فَه وَ 

 هدي يَْهِدينِ 

@ @ 

 ِذيءلل َوالَّ 

 هو ه وَ 

نِي  طعم ي ْطِعم 

 سقي َويَْسِقينِ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 مرض َمِرْضت  

 هو فَه وَ 

 شفي يَْشِفينِ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذي

 موت ي ِميت نِي

 ثم ث مَّ 

 حيي ي ْحيِينِ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذي

 طمع أَْطَمع  

 ءن أَن

 غفر يَْغِفرَ 

 لي ِلي

 خطء َخِطيئَتِي

 يوم يَْومَ 

ينِ   دين الد ِ

@ @ 

 بب َرب ِ ر

 وهب َهبْ 

 لي ِلي

ْكًما  حكم ح 

 لحق َوأَْلِحْقنِي

اِلِحينَ   صلح بِالصَّ

@ @ 

 جعل َواْجعَل

 لي ل ِي

 لسن ِلَسانَ 

 صدق ِصْدق  

 في فِي



298 

 

 ءخر األَِخِرينَ 

@ @ 

 جعل َواْجعَْلنِي

 مـن ِمن

 ورث َوَرثَةِ 

 جنن َجنَّةِ 

 نعم النَِّعيمِ 

@ @ 

 غفر َواْغِفرْ 

 ءبو ألَبِي

 ءن إِنَّه  

 ون َكانَ ك

 مـن ِمنَ 

ال ِينَ   ضلل الضَّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 خزي ت ْخِزنِي

 يوم يَْومَ 

 بعث ي ْبعَث ونَ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 ال الَ 

 نفع يَنفَع  

 مول َمال  

 ال َوالَ 

 بنو بَن ونَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 من َمنْ 

 ءتي أَتَى

 ءله اللَّهَ 

 قلب بِقَْلب  

 سلم َسِليم  

@ @ 

 زلف َوأ ْزِلفَتِ 

 ة  جنن اْلَجنَّ 

تَِّقينَ   وقي ِلْلم 

@ @ 

َزتِ   برز َوب ر ِ

 جحم اْلَجِحيم  

 غوي ِلْلغَاِوينَ 

@ @ 

 قول َوقِيلَ 

مْ   له لَه 

 ءين أَْينَ 

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 عبد تَْعب د ونَ 

@ @ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 هل َهلْ 

ونَك مْ  ر   نصر يَنص 

 ءو أَوْ 

ونَ   نصر يَنتَِصر 

@ @ 

 كبكب فَك ْبِكب وا

 فِيَها في

 هم ه مْ 

نَ   غوي َواْلغَاو 

@ @ 

ن ود    جند َوج 

 بلس إِْبِليسَ 

 جمع أَْجَمع ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 هم َوه مْ 

 في فِيَها

ونَ   خصم يَْختَِصم 

@ @ 

 ءله تَاللَّهِ 

 ءن إِن

 كون ك نَّا

 في لَِفي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءذ إِذْ 

يك م ِ  سوي ن َسو 

 ربب بَِرب ِ 

 ِمينَ علم اْلَعالَ 

@ @ 

 ما َوَما

 ضلل أََضلَّنَا

 ءن إِالَّ 

ونَ  ْجِرم   جرم اْلم 

@ @ 

 ما فََما

 لنا لَنَا

 مـن ِمن

 شفع َشافِِعينَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 صدق َصِديق  

 حمم َحِميم  

@ @ 

 لو فَلَوْ 

 ءن أَنَّ 

 لنا لَنَا

ةً   كرر َكرَّ

 كون فَنَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ك ذَِلكَ ذل

 ءيه ألَيَةً 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

ه م  كثر أَْكثَر 

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو لَه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

 قوم قَْوم  

 نوح ن وح  

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

مْ   له لَه 

وه مْ   ءخو أَخ 

 نوح ن وح  

 أاَلَ  ال

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 ءن إِن ِي

 لك لَك مْ 

 رسل َرس ول  

 ءمن أَِمين  

@ @ 

 وقي فَاتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع ونِ 

@ @ 

 ما َوَما

 سءل أَْسئَل ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنْ 

 ءجر أَْجر  

 ءن إِنْ 

 ءجر أَْجِريَ 

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ي فَاتَّق واوق

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع ونِ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءمن أَن ْؤِمن  

 لك لَكَ 

 تبع َواتَّبَعَكَ 

 رذل األَْرذَل ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ما َوَما

 علم ِعْلِمي

 ما بَِما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنْ 
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مْ   حسب ِحَساب ه 

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 ربب َرب ِي

 لو لَوْ 

ونَ ش  عر تَْشع ر 

@ @ 

 ما َوَما

 ءنا أَنَا

 طرد بَِطاِردِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءن إِنْ 

 ءنا أَنَا

 ءن إِالَّ 

 نذر نَِذير  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن لَئِن

 لم لَّمْ 

 نهي تَنتَهِ 

 نوح يَان وح  

 كون لَتَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

وِمينَ   رجم اْلَمْرج 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 ءن إِنَّ 

 قوم قَْوِمي

 كذب َكذَّب ونِ 

@ @ 

 فتح فَاْفتَحْ 

 بين بَْينِي

 بين َوبَْينَه مْ 

 فتح فَتًْحا

نِي  نجو َونَج ِ

 من َوَمن

ِعيَ   مع مَّ

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 نجو فَأَنَجْينَاه  

 من َوَمن

عَه    مع مَّ

 في فِي

 فلك اْلف ْلكِ 

ونِ   شحن اْلَمْشح 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 أَْغَرْقنَا غرق

 بعد بَْعد  

 بقي اْلبَاقِينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

ه م  كثر أَْكثَر 

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو لَه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

 عاد َعاد  

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 إِذْ ءذ 

 قول قَالَ 

مْ   له لَه 

وه مْ   ءخو أَخ 

 هود ه ود  

 ال أاَلَ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 ءن إِن ِي

 لك لَك مْ 

 رسل َرس ول  

 ءمن أَِمين  

@ @ 

 وقي فَاتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع ونِ 

@ @ 

 ما َوَما

 سءل أَْسئَل ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنْ 

 ءجر أَْجر  

 ءن إِنْ 

 ءجر أَْجِريَ 

 إِالَّ ءن 

 على َعلَى

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 بني أَتَْبن ونَ 

 كل بِك ل ِ 

 ريع ِريع  

 ءيه َءايَةً 

 عبث تَْعبَث ونَ 

@ @ 

َِّخذ ونَ   ءخذ َوتَت

 صنع َمَصانِعَ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

 خلد تَْخل د ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 بطش بََطْشت م

 بطش بََطْشت مْ 

 جبر َجبَّاِرينَ 

@ @ 

 ق واوقي فَاتَّ 

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع ونِ 

@ @ 

 وقي َواتَّق وا

 ءلل الَِّذي

 مدد أََمدَّك م

 ما بَِما

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 مدد أََمدَّك م

 نعم بِأَْنعَام  

 بنو َوبَنِينَ 

@ @ 

 جنن َوَجنَّات  

 عين َوع ي ون  

@ @ 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 على َعلَْيك مْ 

 عذب َعذَابَ 

 يوم يَْوم  

 َعِظيم  عظم 

@ @ 

 قول قَال وا

 سوي َسَواء  

 على َعلَْينَا

 وعظ أََوَعْظتَ 

 ءم أَمْ 

 لم لَمْ 

 كون تَك ن

نَ   مـن م ِ

 وعظ اْلَواِعِظينَ 

@ @ 

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

ل ق    خلق خ 

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

عَذَّبِينَ   عذب بِم 

@ @ 

 كذب فََكذَّب وه  

 نَاه مْ هلك فَأَْهلَكْ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

ه م  كثر أَْكثَر 



300 

 

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو لَه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

ود    ثمود ثَم 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

مْ   له لَه 

 وه مْ ءخو أَخ  

 صلح َصاِلح  

 ال أاَلَ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 ءن إِن ِي

 لك لَك مْ 

 رسل َرس ول  

 ءمن أَِمين  

@ @ 

 وقي فَاتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع ونِ 

@ @ 

 ما َوَما

 سءل أَْسئَل ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنْ 

 ءجر أَْجر  

 ءن إِنْ 

 ءجر أَْجِريَ 

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 ربب َرب ِ 

 اْلَعالَِمينَ  علم

@ @ 

 ترك أَت تَْرك ونَ 

 في فِي

 ما َما

 هنا َهاه نَا

 ءمن َءاِمنِينَ 

@ @ 

 في فِي

 جنن َجنَّات  

 عين َوع ي ون  

@ @ 

وع   ر   زرع َوز 

 نخل َونَْخل  

 طلع َطْلع َها

 هضم َهِضيم  

@ @ 

 نحت َوتَْنِحت ونَ 

 مـن ِمنَ 

 جبل اْلِجبَالِ 

 بيت ب ي وتًا

 فره فَاِرِهينَ 

@ @ 

 فَاتَّق واوقي 

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع ونِ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 طوع ت ِطيع وا

 ءمر أَْمرَ 

ْسِرفِينَ   سرف اْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 فسد ي ْفِسد ونَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال َوالَ 

ونَ   صلح ي ْصِلح 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن إِنََّما

 ءنت أَنتَ 

 مـن ِمنَ 

ِرينَ  َسحَّ  سحر اْلم 

@ @ 

 ما َما

 ت أَنتَ ءن

 ءن إِالَّ 

 بشر بََشر  

ثْل نَا  مثل م ِ

 ءتي فَأْتِ 

 ءيه بِأَيَة  

 ءن إِن

 كون ك نتَ 

 مـن ِمنَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 هذا َهِذهِ 

 نوق نَاقَة  

 له لََّها

 شرب ِشْرب  

 لكم َولَك مْ 

 شرب ِشْرب  

 يوم يَْوم  

ْعل وم    علم مَّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 مسس تََمسُّوَها

 وء  سوء بِس  

ذَك مْ   ءخذ فَيَأْخ 

 عذب َعذَاب  

 يوم يَْوم  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

وَها  عقر فَعَقَر 

وا  صبح فَأَْصبَح 

 ندم نَاِدِمينَ 

@ @ 

 ءخذ فَأََخذَه م  

 عذب اْلعَذَاب  

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

ه م  كثر أَْكثَر 

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ب َربَّكَ رب

 هو لَه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

 قوم قَْوم  

 لوط ل وط  

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

مْ   له لَه 

وه مْ   ءخو أَخ 

 لوط ل وط  

 ال أاَلَ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 ءن إِن ِي

 لك لَك مْ 

 رسل َرس ول  

 ءمن أَِمين  

@ @ 

 وقي فَاتَّق وا

 له اللَّهَ ء

 طوع َوأَِطيع ونِ 

@ @ 

 ما َوَما

 سءل أَْسئَل ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنْ 

 ءجر أَْجر  

 ءن إِنْ 

 ءجر أَْجِريَ 

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءتي أَتَأْت ونَ 

 ذكر الذُّْكَرانَ 

 مـن ِمنَ 
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 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

ونَ   وذر َوتَذَر 

 ما َما

 لَقَ خلق خَ 

 لك لَك مْ 

 ربب َربُّك م

نْ   مـن م ِ

 زوج أَْزَواِجك م

 بل بَلْ 

 ءنت أَنت مْ 

 قوم قَْوم  

 عود َعاد ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن لَئِن

 لم لَّمْ 

 نهي تَنتَهِ 

 لوط يَال وط  

 كون لَتَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

ْخَرِجينَ   خرج اْلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِن ِي

 عمل ِلعََمِلك م

نَ   مـن م ِ

 و اْلقَاِلينَ قل

@ @ 

 ربب َرب ِ 

نِي  نجو نَج ِ

 ءهل َوأَْهِلي

ا  ما ِممَّ

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

ْينَاه    نجو فَنَجَّ

 ءهل َوأَْهلَه  

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

وًزا  عجز َعج 

 في فِي

 غبر اْلغَابِِرينَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

ْرنَا  دمر َدمَّ

 ءخر األََخِرينَ 

@ @ 

 مطر َوأَْمَطْرنَا

 َعلَْيِهم على

َطًرا  مطر مَّ

 سوء فََساءَ 

 مطر َمَطر  

نذَِرينَ   نذر اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

ه م  كثر أَْكثَر 

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو لَه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 كذب َكذَّبَ 

 صحب أَْصَحاب  

 ءيك ْلئَْيَكةِ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

مْ   له لَه 

 شعيب ش عَْيب  

 ال أاَلَ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 ءن إِن ِي

 لك لَك مْ 

 رسل َرس ول  

 ءمن أَِمين  

@ @ 

 وقي فَاتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع ونِ 

@ @ 

 ما َوَما

 سءل أَْسئَل ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنْ 

 أَْجر   ءجر

 ءن إِنْ 

 ءجر أَْجِريَ 

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 وفي أَْوف وا

 كيل اْلَكْيلَ 

 ال َوالَ 

 كون تَك ون وا

 مـن ِمنَ 

ْخِسِرينَ   خسر اْلم 

@ @ 

 وزن َوِزن وا

 قسط بِاْلِقْسَطاِس 

ْستَِقيمِ   قوم اْلم 

@ @ 

 ال َوالَ 

 بخس تَْبَخس وا

 نوس النَّاسَ 

 يء أَْشيَاَءه مْ ش

 ال َوالَ 

 عثو تَْعثَْوا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

ْفِسِدينَ   فسد م 

@ @ 

 وقي َواتَّق وا

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَك مْ 

 جبل َواْلِجبِلَّةَ 

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن إِنََّما

 ءنت أَنتَ 

 مـن ِمنَ 

ِرينَ  َسحَّ  سحر اْلم 

@ @ 

 ما َوَما

 ءنت أَنتَ 

 ءن إِالَّ 

 بشر بََشر  

ثْل نَا  مثل م ِ

 ءن َوإِن

 ظنن نَّظ نُّكَ 

 مـن لَِمنَ 

 كذب اْلَكاِذبِينَ 

@ @ 

 سقط فَأَْسِقطْ 

 على َعلَْينَا

 كسف ِكَسفًا

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ءن إِن

 كون ك نتَ 

 مـن ِمنَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِي

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 كذب فََكذَّب وه  

 ءخذ فَأََخذَه مْ 

 عذب َعذَاب  

 يوم يَْومِ 

 ظلل الظُّلَّةِ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 عذب َعذَابَ 

 يوم يَْوم  

 عظم َعِظيم  
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@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

ه م  كثر أَْكثَر 

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو لَه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّه  

 نزل لَتَنِزيل  

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 نزل نََزلَ 

 ب بِهِ 

وح    روح الرُّ

 ءمن األَِمين  

@ @ 

 على َعلَى

 قلب قَْلبِكَ 

 كون ِلتَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

نِذِرينَ   نذر اْلم 

@ @ 

 لسن بِِلَسان  

 عرب َعَربِي   

 بِين  بين مُّ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّه  

 في لَِفي

ب رِ   زبر ز 

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 كون يَك ن

مْ   له لَّه 

 ءيه َءايَةً 

 ءن أَن

 علم يَْعلََمه  

ا  علم ع لََماؤ 

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

ْلنَاه    نزل نَزَّ

 على َعلَى

 بعض بَْعِض 

 عجم األَْعَجِمينَ 

@ @ 

 رء فَقََرأَه  ق

 على َعلَْيِهم

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن م 

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 سلك َسلَْكنَاه  

 في فِي

 قلب ق ل وبِ 

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

@ @ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ب بِهِ 

 حتى َحتَّى

ا  رءي يََرو 

 عذب اْلعَذَابَ 

 ءلم األَِليمَ 

@ @ 

 ءتي فَيَأْتِيَه م

 ْغتَةً بغت بَ 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 قول فَيَق ول وا

 هل َهلْ 

 نحن نَْحن  

ونَ  نَظر   نظر م 

@ @ 

 عذب أَفَبِعَذَابِنَا

 عجل يَْستَْعِجل ونَ 

@ @ 

 رءي أَفََرَءْيتَ 

 ءن إِن

تَّْعنَاه مْ   متع مَّ

 سنه ِسنِينَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 جيء َجاَءه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 ونَ وعد ي وَعد  

@ @ 

 ما َما

 غني أَْغنَى

 عن َعْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 متع ي َمتَّع ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 هلك أَْهلَْكنَا

 مـن ِمن

 قري قَْريَة  

 ءن إِالَّ 

 له لََها

ونَ  نِذر   نذر م 

@ @ 

 ذكر ِذْكَرى

 ما َوَما

 كون ك نَّا

 ظلم َظاِلِمينَ 

@ @ 

 ما َوَما

لَتْ   نزل تَنَزَّ

 ب بِهِ 

 اِطين  شطن الشَّيَ 

@ @ 

 ما َوَما

 بغي يَنبَِغي

مْ   له لَه 

 ما َوَما

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

@ @ 

مْ   ءن إِنَّه 

 عن َعنِ 

 سمع السَّْمعِ 

ول ونَ   عزل لََمْعز 

@ @ 

 ال فاَلَ 

 دعو تَْدع  

 مع َمعَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله إِلًَها

 ءخر َءاَخرَ 

 كون فَتَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

عَذَّبِينَ   عذب اْلم 

@ @ 

 رْ نذر َوأَنذِ 

 عشر َعِشيَرتَكَ 

 قرب األَْقَربِينَ 

@ @ 

 خفض َواْخِفضْ 

 جنح َجنَاَحكَ 

 من ِلَمنِ 

 تبع اتَّبَعَكَ 

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءن فَِإنْ 

 عصي َعَصْوكَ 

 قول فَق لْ 

 ءن إِن ِي

 برء بَِريء  

ا مَّ  ما م ِ

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 وكل َوتََوكَّلْ 

 على َعلَى

 عزز اْلعَِزيزِ 
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ِحيمِ رح  م الرَّ

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 رءي يََراكَ 

 حين ِحينَ 

 قوم تَق وم  

@ @ 

 قلب َوتَقَلُّبَكَ 

 في فِي

 سجد السَّاِجِدينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 هل َهلْ 

 نبء أ نَب ِئ ك مْ 

 على َعلَى

 من َمن

ل    نزل تَنَزَّ

 شطن الشَّيَاِطين  

@ @ 

 ل  نزل تَنَزَّ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 ءفك أَفَّاك  

 ءثم أَثِيم  

@ @ 

 لقي ي ْلق ونَ 

 سمع السَّْمعَ 

ه مْ   كثر َوأَْكثَر 

 كذب َكاِذب ونَ 

@ @ 

 شعر َوالشُّعََراء  

َّبِع ه م    تبع يَت

نَ   غوي اْلغَاو 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

مْ   ءن أَنَّه 

 في فِي

 كل ك ل ِ 

 ودي َواد  

ونَ   هيم يَِهيم 

@ @ 

 أَنَّه مْ ءن وَ 

 قول يَق ول ونَ 

 ما َما

 ال الَ 

 فعل يَْفعَل ونَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

وا  ذكر َوذََكر 

 ءله اللَّهَ 

 كثر َكثِيًرا

وا  نصر َوانتََصر 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

وا  ظلم ظ ِلم 

 علم َوَسيَْعلَم  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 ءيي أَيَّ 

نقَلَب    قلب م 

 قلب يَنقَِلب ونَ 

# # 

@ @ 

 طس طس

 تلك تِْلكَ 

 ءيه َءايَات  

 قرء اْلق ْرَءانِ 

 كتب َوِكتَاب  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 هدي ه ًدى

 بشر َوب ْشَرى

ْؤِمنِينَ   ءمن ِلْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   قوم ي ِقيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوي ْؤت ونَ 

 َكاةَ زكو الزَّ 

 هم َوه م

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 هم ه مْ 

 يقن ي وقِن ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 زين َزيَّنَّا

مْ   له لَه 

مْ   عمل أَْعَمالَه 

 هم فَه مْ 

 عمه يَْعَمه ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

مْ   له لَه 

 سوء س وء  

 بِ عذب اْلعَذَا

 هم َوه مْ 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 هم ه م  

ونَ   خسر األَْخَسر 

@ @ 

 ءن َوإِنَّكَ 

 لقي لَت لَقَّى

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 مـن ِمن

 لدن لَّد نْ 

 حكم َحِكيم  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

وَسى  موسى م 

 ءهل ألَْهِلهِ 

 ءن إِن ِي

 ءنس َءانَْست  

 نور نَاًرا

 ءتي َسأَتِيك م

ْنَهامـن   م ِ

 خبر بَِخبَر  

 ءو أَوْ 

 ءتي َءاتِيك م

 شهب بِِشَهاب  

 قبس قَبَس  

 لعل لَّعَلَّك مْ 

 صلي تَْصَطل ونَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءَها

 ندو ن وِديَ 

 ءن أَن

 برك ب وِركَ 

 من َمن

 في فِي

 نور النَّارِ 

 من َوَمنْ 

 حول َحْولََها

 سبح َوس ْبَحانَ 

 ءله اللَّهِ 

 ربب َرب ِ 

 ْلَعالَِمينَ علم ا

@ @ 

وَسى  موسى يَام 

 ءن إِنَّه  

 ءنا أَنَا

 ءله اللَّه  

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 لقي َوأَْلقِ 

 عصو َعَصاكَ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرَءاَها

 هزز تَْهتَزُّ 

 كأن َكأَنََّها

 جنن َجان  

 ولي َولَّى

ْدبًِرا  دبر م 
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 لم َولَمْ 

 عقب ي عَق ِبْ 

وَسى  موسى يَام 

 الَ ال 

 خوف تََخفْ 

 ءن إِن ِي

 ال الَ 

 خوف يََخاف  

 لدي لََديَّ 

ْرَسل ونَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 ظلم َظلَمَ 

 ثم ث مَّ 

 بدل بَدَّلَ 

ْسنًا  حسن ح 

 بعد بَْعدَ 

 سوء س وء  

 ءن فَِإن ِي

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 دخل َوأَْدِخلْ 

 يدي يََدكَ 

 في فِي

 جيب َجْيبِكَ 

جْ خرج تَخْ   ر 

 بيض بَْيَضاءَ 

 مـن ِمنْ 

 غير َغْيرِ 

 سوء س وء  

 في فِي

 تسع تِْسعِ 

 ءيه َءايَات  

 ءلى إِلَى

 فرعون فِْرَعْونَ 

 قوم َوقَْوِمهِ 

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 قوم قَْوًما

 فسق فَاِسِقينَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءتْه مْ 

 ءيه َءايَات نَا

ْبِصَرةً   بصر م 

 قول قَال وا

 اهذا َهذَ 

 سحر ِسْحر  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 جحد َوَجَحد وا

 ب بَِها

 يقن َواْستَْيقَنَتَْها

 نفس أَنف س ه مْ 

 ظلم ظ ْلًما

ا  علو َوع ل وًّ

 نظر فَانظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

ْفِسِدينَ   فسد اْلم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

دَ   داود َداو 

 سليمان َوس لَْيَمانَ 

 ِعْلًماعلم 

 قول َوقَاالَ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

لَنَا  فضل فَضَّ

 على َعلَى

 كثر َكثِير  

نْ   مـن م ِ

 عبد ِعبَاِدهِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ورث َوَوِرثَ 

 سليمان س لَْيَمان  

دَ   داود َداو 

 قول َوقَالَ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 علم ع ل ِْمنَا

 نطق َمنِطقَ 

 طير الطَّْيرِ 

 ءتي َوأ وتِينَا

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 هو لَه وَ 

 فضل اْلفَْضل  

بِين    بين اْلم 

@ @ 

ِشرَ   حشر َوح 

 سليمان ِلس لَْيَمانَ 

ن ود ه    جند ج 

 مـن ِمنَ 

 جنن اْلِجن ِ 

 ءنس َواإِلنِس 

 طير َوالطَّْيرِ 

 هم فَه مْ 

 وزع ي وَزع ونَ 

@ @ 

 ىحتى َحتَّ 

 ءذ إِذَا

 ءتي أَتَْوا

 على َعلَى

 ودي َوادِ 

 نمل النَّْملِ 

 قول قَالَتْ 

 نمل نَْملَة  

 ءيي يَاأَيَُّها

 نمل النَّْمل  

ل وا  دخل اْدخ 

 سكن َمَساِكنَك مْ 

 ال الَ 

 حطم يَْحِطَمنَّك مْ 

 سليمان س لَْيَمان  

ن ود ه    جند َوج 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 مَ بسم فَتَبَسَّ 

 ضحك َضاِحًكا

ن  مـن م ِ

 قول قَْوِلَها

 قول َوقَالَ 

 ربب َرب ِ 

 وزع أَْوِزْعنِي

 ءن أَنْ 

 شكر أَْشك رَ 

 نعم نِْعَمتَكَ 

 ءلل الَّتِي

 نعم أَْنعَْمتَ 

 على َعلَيَّ 

 على َوَعلَى

 ولد َواِلَديَّ 

 ءن َوأَنْ 

 عمل أَْعَملَ 

 صلح َصاِلًحا

 رضي تَْرَضاه  

 دخل َوأَْدِخْلنِي

 ْحَمتِكَ رحم بِرَ 

 في فِي

 عبد ِعبَاِدكَ 

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 فقد َوتَفَقَّدَ 

 طير الطَّْيرَ 

 قول فَقَالَ 

 ما َما

 لي ِليَ 

 ال الَ 

 رءي أََرى

ْده دَ   هدهد اْله 

 ءم أَمْ 

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

 غيب اْلغَائِبِينَ 

@ @ 

بَنَّه    عذب أل َعذ ِ

 عذب َعذَابًا

 شدد َشِديًدا

 ءو أَوْ 

 بََحنَّه  ذبح ألَذْ 
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 ءو أَوْ 

 ءتي لَيَأْتِيَن ِي

 سلط بِس ْلَطان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 مكث فََمَكثَ 

 غير َغْيرَ 

 بعد بَِعيد  

 قول فَقَالَ 

 حوط أََحطت  

 ما بَِما

 لم لَمْ 

 حوط ت ِحطْ 

 ب بِهِ 

 جيء َوِجئْت كَ 

 مـن ِمن

 سبء َسبَإ  

 نبء بِنَبَإ  

 يقن يَِقين  

@ @ 

 ءن إِن ِي

 وجد َوَجدتُّ 

 ْمَرأَةً مرء ا

 ملك تَْمِلك ه مْ 

 ءتي َوأ وتِيَتْ 

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 له َولََها

 عرش َعْرش  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 وجد َوَجدتَُّها

 قوم َوقَْوَمَها

د ونَ   سجد يَْسج 

 شمس ِللشَّْمِس 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 زين َوَزيَّنَ 

م    له لَه 

 شطن الشَّْيَطان  

 مْ عمل أَْعَمالَه  

 صدد فََصدَّه مْ 

 عن َعنِ 

 سبل السَّبِيلِ 

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 هدي يَْهتَد ونَ 

@ @ 

 ءن أاَلَّ 

د وا  سجد يَْسج 

 ءله ِللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

 خرج ي ْخِرج  

 خبء اْلَخْبءَ 

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 علم َويَْعلَم  

 ما َما

 خفي ت ْخف ونَ 

 ما َوَما

 علن ت ْعِلن ونَ 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ربب َربُّ 

 عرش اْلعَْرِش 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 نظر َسنَنظ ر  

 صدق أََصَدْقتَ 

 ءم أَمْ 

 كون ك نتَ 

 مـن ِمنَ 

 كذب اْلَكاِذبِينَ 

@ @ 

 ذهب اْذَهب

 كتب ب ِِكتَابِي

 هذا َهذَا

 لقي فَأَْلِقهْ 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 مَّ ثم ث  

 ولي تََولَّ 

مْ   عن َعْنه 

 نظر فَانظ رْ 

 ماذا َماذَا

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 قول قَالَتْ 

 ءيي يَاأَيَُّها

ا  ملء اْلَملَؤ 

 ءن إِن ِي

 لقي أ ْلِقيَ 

 ءلى إِلَيَّ 

 كتب ِكتَاب  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 مـن ِمن

 سليمان س لَْيَمانَ 

 ءن َوإِنَّه  

 سمى بِْسمِ 

 ءله اللَّهِ 

ْحَمنِ  رحم  الرَّ

ِحيمِ   رحم الرَّ

@ @ 

 ءن أاَلَّ 

 علو تَْعل وا

 على َعلَيَّ 

 ءتي َوأْت ونِي

ْسِلِمينَ   سلم م 

@ @ 

 قول قَالَتْ 

 ءيي يَاأَيَُّها

ا  ملء اْلَملَؤ 

 فتي أَْفت ونِي

 في فِي

 ءمر أَْمِري

 ما َما

 كون ك نت  

 قطع قَاِطعَةً 

 ءمر أَْمًرا

 حتى َحتَّى

 شهد تَْشَهد ونِ 

@ @ 

 قَال وا قول

 نحن نَْحن  

 ءلي أ ول وا

ة    قوي ق وَّ

 ءلي َوأ ول وا

 بءس بَأْس  

 شدد َشِديد  

 ءمر َواألَْمر  

 ءلى إِلَْيكِ 

 نظر فَانظ ِري

 ماذا َماذَا

ِرينَ   ءمر تَأْم 

@ @ 

 قول قَالَتْ 

 ءن إِنَّ 

ل وكَ   ملك اْلم 

 ءذ إِذَا

 دخل َدَخل وا

 قري قَْريَةً 

 فسد أَْفَسد وَها

 اجعل َوَجعَل و

ةَ   عزز أَِعزَّ

 ءهل أَْهِلَها

 ذلل أَِذلَّةً 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 فعل يَْفعَل ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِن ِي

ْرِسلَة    رسل م 

 ءلى إِلَْيِهم

 هدي بَِهِديَّة  

 نظر فَنَاِظَرة  

 ب بِمَ 

 رجع يَْرِجع  

ْرَسل ونَ   رسل اْلم 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاءَ 

 سليمان س لَْيَمانَ 

 قول قَالَ 

 دُّونَنِ مدد أَت مِ 
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 مول بَِمال  

 ما فََما

 ءتي َءاتَانِ 

 ءله اللَّه  

 خير َخْير  

ا مَّ  ما م ِ

 ءتي َءاتَاك م

 بل بَلْ 

 ءنت أَنت م

 هدي بَِهِديَّتِك مْ 

ونَ   فرح تَْفَرح 

@ @ 

 رجع اْرِجعْ 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 ءتي فَلَنَأْتِيَنَّه م

ن ود    جند بِج 

 ال الَّ 

 قبل قِبَلَ 

 له لَه م

 ب بَِها

 لَن ْخِرَجنَّه مخرج وَ 

ْنَها  مـن م ِ

 ذلل أَِذلَّةً 

 هم َوه مْ 

ونَ   صغر َصاِغر 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءيي يَاأَيَُّها

ا  ملء اْلَملَؤ 

 ءيي أَيُّك مْ 

 ءتي يَأْتِينِي

 عرش بِعَْرِشَها

 قبل قَْبلَ 

 ءن أَن

 ءتي يَأْت ونِي

ْسِلِمينَ   سلم م 

@ @ 

 قول قَالَ 

 عفرت ِعْفِريت  

نَ   مـن م ِ

 ن ِ جنن اْلجِ 

 ءنا أَنَا

 ءتي َءاتِيكَ 

 ب بِهِ 

 قبل قَْبلَ 

 ءن أَن

 قوم تَق ومَ 

 مـن ِمن

قَاِمكَ   قوم مَّ

 ءن َوإِن ِي

 على َعلَْيهِ 

 قوي لَقَِوي  

 ءمن أَِمين  

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذي

 عند ِعنَده  

 علم ِعْلم  

نَ   مـن م ِ

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءنا أَنَا

 ءتي َءاتِيكَ 

 ب بِهِ 

 قبل قَْبلَ 

 أَنءن 

 ردد يَْرتَدَّ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 طرف َطْرف كَ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرَءاه  

ا ْستَِقرًّ  قرر م 

 عند ِعنَده  

 قول قَالَ 

 هذا َهذَا

 مـن ِمن

 فضل فَْضلِ 

 ربب َرب ِي

 بلو ِليَْبل َونِي

 شكر َءأَْشك ر  

 ءم أَمْ 

 كفر أَْكف ر  

 من َوَمن

 شكر َشَكرَ 

 ءن فَِإنََّما

 شكر يَْشك ر  

 ْفِسهِ نفس ِلنَ 

 من َوَمن

 كفر َكفَرَ 

 ءن فَِإنَّ 

 ربب َرب ِي

 غني َغنِي  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 قول قَالَ 

وا ر   نكر نَك ِ

 له لََها

 عرش َعْرَشَها

 نظر نَنظ رْ 

 هدي أَتَْهتَِدي

 ءم أَمْ 

 كون تَك ون  

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 هدي يَْهتَد ونَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءتْ 

 قول قِيلَ 

 هذا أََهَكذَا

 عرش َعْرش كِ 

 قول قَالَتْ 

 كأن َكأَنَّه  

 هو ه وَ 

 ءتي َوأ وتِينَا

 علم اْلِعْلمَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلَها

 كون َوك نَّا

ْسِلِمينَ   سلم م 

@ @ 

َها  صدد َوَصدَّ

 ما َما

 كون َكانَت

 عبد تَّْعب د  

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنََّها

 كون َكانَتْ 

 مـن ِمن

 وم قَْوم  ق

 كفر َكافِِرينَ 

@ @ 

 قول قِيلَ 

 له لََها

ِلي  دخل اْدخ 

ْرحَ   صرح الصَّ

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرأَتْه  

 حسب َحِسبَتْه  

ةً   لجج ل جَّ

 كشف َوَكَشفَتْ 

 عن َعن

 سوق َساقَْيَها

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّه  

 صرح َصْرح  

د   َمرَّ  مرد مُّ

ن  مـن م ِ

 قرر قََواِريرَ 

 قول قَالَتْ 

 ربب َرب ِ 

 ءن إِن ِي

 ظلم َظلَْمت  

 نفس نَْفِسي

 سلم َوأَْسلَْمت  

 مع َمعَ 

 سليمان س لَْيَمانَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 ءلى إِلَى

ودَ   ثمود ثَم 

 ءخو أََخاه مْ 

 صلح َصاِلًحا

 ءن أَنِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 
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 ءذ فَِإذَا

 هم ه مْ 

 رق فَِريقَانِ ف

ونَ   خصم يَْختَِصم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 لم ِلمَ 

 عجل تَْستَْعِجل ونَ 

 سوء بِالسَّي ِئَةِ 

 قبل قَْبلَ 

 حسن اْلَحَسنَةِ 

 لو لَْوالَ 

ونَ   غفر تَْستَْغِفر 

 ءله اللَّهَ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   رحم ت ْرَحم 

@ @ 

 قول قَال وا

 طير اطَّيَّْرنَا

 ب بِكَ 

 َمنمن َوبِ 

عَكَ   مع مَّ

 قول قَالَ 

ك مْ   طير َطائِر 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 بل بَلْ 

 ءنت أَنت مْ 

 قوم قَْوم  

 فتن ت ْفتَن ونَ 

@ @ 

 كون َوَكانَ 

 في فِي

 دين اْلَمِدينَةِ 

 تسع تِْسعَة  

 رهط َرْهط  

 فسد ي ْفِسد ونَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال َوالَ 

ونَ   صلح ي ْصِلح 

@ @ 

 قول قَال وا

واقسم تَ   قَاَسم 

 ءله بِاللَّهِ 

 بيت لَن بَي ِتَنَّه  

 ءهل َوأَْهلَه  

 ثم ث مَّ 

 قول لَنَق ولَنَّ 

 ولي ِلَوِلي ِهِ 

 ما َما

 شهد َشِهْدنَا

 هلك َمْهِلكَ 

 ءهل أَْهِلهِ 

 ءن َوإِنَّا

 صدق لََصاِدق ونَ 

@ @ 

وا  مكر َوَمَكر 

 مكر َمْكًرا

 مكر َوَمَكْرنَا

 مكر َمْكًرا

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ ش  عر يَْشع ر 

@ @ 

 نظر فَانظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

 مكر َمْكِرِهمْ 

 ءن أَنَّا

ْرنَاه مْ   دمر َدمَّ

 قوم َوقَْوَمه مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 تلك فَتِْلكَ 

 بيت ب ي وت ه مْ 

 خوي َخاِويَةً 

 ما بَِما

وا  ظلم َظلَم 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 ل ِقَْوم  قوم 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 نجو َوأَنَجْينَا

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 كون َوَكان وا

 وقي يَتَّق ونَ 

@ @ 

 لوط َول وًطا

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 قوم ِلقَْوِمهِ 

 ءتي أَتَأْت ونَ 

 فحش اْلفَاِحَشةَ 

 ءنت َوأَنت مْ 

ونَ   بصر ت ْبِصر 

@ @ 

 ءن أَئِنَّك مْ 

 ءتي لَتَأْت ونَ 

َجالَ رجل   الر ِ

 شهو َشْهَوةً 

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 نسو الن َِساءِ 

 بل بَلْ 

 ءنت أَنت مْ 

 قوم قَْوم  

 جهل تَْجَهل ونَ 

@ @ 

 ما فََما

 كون َكانَ 

 جوب َجَوابَ 

 قوم قَْوِمهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 قول قَال وا

وا  خرج أَْخِرج 

 ءلي َءالَ 

 لوط ل وط  

ن  مـن م ِ

 قري قَْريَتِك مْ 

مْ   ءن إِنَّه 

 نسو أ نَاس  

ونَ   طهر يَتََطهَّر 

@ @ 

 نجو فَأَنَجْينَاه  

 ءهل َوأَْهلَه  

 ءن إِالَّ 

 مرء اْمَرأَتَه  

 قدر قَدَّْرنَاَها

 مـن ِمنَ 

 غبر اْلغَابِِرينَ 

@ @ 

 مطر َوأَْمَطْرنَا

 على َعلَْيِهم

َطًرا  مطر مَّ

 سوء فََساءَ 

 مطر َمَطر  

نذَِرينَ   نذر اْلم 

@ @ 

 قول ق لِ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 سلم َوَسالَم  

 على َعلَى

 عبد ِعبَاِدهِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 صفو اْصَطفَى

 ءله َءاللَّه  

 خير َخْير  

ا  ءم أَمَّ

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

نْ   ءم أَمَّ

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 نزل َوأَنَزلَ 

 لك لَك م

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 تْنَانبت فَأَنبَ 

 ب بِهِ 

 حدق َحَدائِقَ 

 ذو ذَاتَ 
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 بهج بَْهَجة  

ا  ما مَّ

 كون َكانَ 

 لك لَك مْ 

 ءن أَن

 نبت ت نبِت وا

 شجر َشَجَرَها

 ءله َءإِلَه  

عَ   مع مَّ

 ءله اللَّهِ 

 بل بَلْ 

 هم ه مْ 

 قوم قَْوم  

 عدل يَْعِدل ونَ 

@ @ 

 ءم أَمَّن

 جعل َجعَلَ 

 ءرض األَْرضَ 

 قرر قََراًرا

 جعل َوَجعَلَ 

 ل ِخالَلََهاخل

 نهر أَْنَهاًرا

 جعل َوَجعَلَ 

 له لََها

 رسو َرَواِسيَ 

 جعل َوَجعَلَ 

 بين بَْينَ 

 بحر اْلبَْحَرْينِ 

 حجز َحاِجًزا

 ءله َءإِلَه  

عَ   مع مَّ

 ءله اللَّهِ 

 بل بَلْ 

ه مْ   كثر أَْكثَر 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءم أَمَّن

 جوب ي ِجيب  

ْضَطرَّ   ضرر اْلم 

 ءذ إِذَا

 َدَعاه   دعو

 كشف َويَْكِشف  

 سوء السُّوءَ 

 جعل َويَْجعَل ك مْ 

لَفَاءَ   خلف خ 

 ءرض األَْرِض 

 ءله َءإِلَه  

عَ   مع مَّ

 ءله اللَّهِ 

 قلل قَِليالً 

ا  ما مَّ

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 ءم أَمَّن

 هدي يَْهِديك مْ 

 في فِي

 ظلم ظ ل َماتِ 

 برر اْلبَر ِ 

 بحر َواْلبَْحرِ 

 من َوَمن

 رسل ي ْرِسل  

يَاحَ   روح الر ِ

 بشر ب ْشًرا

 بين بَْينَ 

 يدي يََديْ 

 رحم َرْحَمتِهِ 

 ءله َءإِلَه  

عَ   مع مَّ

 ءله اللَّهِ 

 علو تَعَالَى

 ءله اللَّه  

ا  عن َعمَّ

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 ءم أَمَّن

ا  بدء يَْبَدؤ 

 خلق اْلَخْلقَ 

 ثم ث مَّ 

 عود ي ِعيد ه  

 من َوَمن

ق ك م  رزق يَْرز 

نَ   مـن م ِ

 سََّماءِ سمو ال

 ءرض َواألَْرِض 

 ءله َءإِلَه  

عَ   مع مَّ

 ءله اللَّهِ 

 قول ق لْ 

 هيت َهات وا

 برهن ب ْرَهانَك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 قول ق ل

 ال الَّ 

 علم يَْعلَم  

 من َمن

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 غيب اْلغَْيبَ 

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّه  

 ما َوَما

ونَ   شعر يَْشع ر 

 ءيي أَيَّانَ 

 بعث ي ْبعَث ونَ 

@ @ 

 بل بَلِ 

 درك ادَّاَركَ 

مْ  ه   علم ِعْلم 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 بل بَلْ 

 هم ه مْ 

 في فِي

 شكك َشك   

ْنَها  مـن م ِ

 بل بَلْ 

 هم ه م

ْنَها  مـن م ِ

ونَ   عمي َعم 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءذ أَِءذَا

 اكون ك نَّ 

 ترب ت َرابًا

نَا  ءبو َوَءابَاؤ 

 ءن أَئِنَّا

ونَ  ْخَرج   خرج لَم 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

ِعْدنَا  وعد و 

 هذا َهذَا

 نحن نَْحن  

نَا  ءبو َوَءابَاؤ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 سطر أََساِطير  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 قول ق لْ 

وا  سير ِسير 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

وا  نظر فَانظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

@ @ 

 ال َوالَ 

 حزن تَْحَزنْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 كون تَك ن

 في فِي

 ضيق َضْيق  

ا مَّ  ما م ِ

ونَ   مكر يَْمك ر 

@ @ 

 قول َويَق ول ونَ 

 متى َمتَى

 هذا َهذَا

 وعد اْلَوْعد  
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 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 قِينَ صدق َصادِ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 عسى َعَسى

 ءن أَن

 كون يَك ونَ 

 ردف َرِدفَ 

 لك لَك م

 بعض بَْعض  

 ءلل الَِّذي

 عجل تَْستَْعِجل ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 ذو لَذ و

 فضل فَْضل  

 على َعلَى

 نوس النَّاِس 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثََره مْ 

 ال الَ 

ونَ   شكر يَْشك ر 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 بَّكَ ربب رَ 

 علم لَيَْعلَم  

 ما َما

 كنن ت ِكنُّ 

ه مْ  د ور   صدر ص 

 ما َوَما

 علن ي ْعِلن ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 مـن ِمنْ 

 غيب َغائِبَة  

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءن إِالَّ 

 في فِي

 كتب ِكتَاب  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 قصص يَق صُّ 

 ىعلى َعلَ 

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 كثر أَْكثَرَ 

 ءلل الَِّذي

 هم ه مْ 

 في فِيهِ 

 خلف يَْختَِلف ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّه  

 هدي لَه ًدى

 رحم َوَرْحَمة  

ْؤِمنِينَ   ءمن ل ِْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 قضي يَْقِضي

 بين بَْينَه م

ْكِمهِ   حكم بِح 

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 َعِليم  علم الْ 

@ @ 

 وكل فَتََوكَّلْ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّكَ 

 على َعلَى

 حقق اْلَحق ِ 

بِينِ   بين اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّكَ 

 ال الَ 

 سمع ت ْسِمع  

 موت اْلَمْوتَى

 ال َوالَ 

 سمع ت ْسِمع  

مَّ   صمم الصُّ

 دعو الدَُّعاءَ 

 ءذ إِذَا

 ولي َولَّْوا

ْدبِِرينَ   دبر م 

@ @ 

 ما َوَما

 نتَ ءنت أَ 

 هدي بَِهاِدي

 عمي اْلع ْميِ 

 عن َعن

 ضلل َضالَلَتِِهمْ 

 ءن إِن

 سمع ت ْسِمع  

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 ءمن ي ْؤِمن  

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 هم فَه م

ونَ  ْسِلم   سلم مُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 وقع َوقَعَ 

 قول اْلقَْول  

 على َعلَْيِهمْ 

 خرج أَْخَرْجنَا

مْ   له لَه 

 دبب َدابَّةً 

نَ   مـن م ِ

 ض األَْرِض ءر

مْ  ه   كلم ت َكل ِم 

 ءن أَنَّ 

 نوس النَّاسَ 

 كون َكان وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ال الَ 

 يقن ي وقِن ونَ 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 حشر نَْحش ر  

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

ة    ءمم أ مَّ

 فوج فَْوًجا

مَّن  مـن م ِ

ب    كذب ي َكذ ِ

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 هم فَه مْ 

 وزع ي وَزع ونَ 

@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 جيء َجاء و

 قول قَالَ 

 كذب أََكذَّْبت م

 ءيه بِأَيَاتِي

 لم َولَمْ 

 حوط ت ِحيط وا

 ب بَِها

 علم ِعْلًما

اذَا  ذو أَمَّ

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 وقع َوَوقَعَ 

 قول اْلقَْول  

 على َعلَْيِهم

 ما بَِما

وا  ظلم َظلَم 

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 نطق يَنِطق ونَ 

@ @ 

 مْ لم أَلَ 

 رءي يََرْوا

 ءن أَنَّا

 جعل َجعَْلنَا

 ليل الَّْيلَ 

 سكن ِليَْسك ن وا

 في فِيهِ 

 نهر َوالنََّهارَ 

ْبِصًرا  بصر م 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  
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 قوم ل ِقَْوم  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 نفخ ي نفَخ  

 في فِي

 صور الصُّورِ 

 فزع فَفَِزعَ 

 من َمن

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 من َوَمن

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 كل َوك ل  

 ءتي أَتَْوه  

 دخر َداِخِرينَ 

@ @ 

 رءي َوتََرى

 جبل اْلِجبَالَ 

 حسب تَْحَسب َها

 جمد َجاِمَدةً 

 هي َوِهيَ 

رُّ   مرر تَم 

 مرر َمرَّ 

 سحب السََّحابِ 

ْنعَ   صنع ص 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

 تقن أَتْقَنَ 

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 ءن إِنَّه  

 خبر َخبِير  

 ما بَِما

 فعل تَْفعَل ونَ 

@ @ 

 من َمن

 جيء َجاءَ 

 حسن بِاْلَحَسنَةِ 

 له فَلَه  

 خير َخْير  

ْنَها  مـن م ِ

 هم َوه م

ن  مـن م ِ

 فزع فََزع  

 يوم يَْوَمئِذ  

 ءمن َءاِمن ونَ 

@ @ 

 من َوَمن

 جيء َجاءَ 

 سَّي ِئَةِ سوء بِال

 كبب فَك بَّتْ 

وه ه مْ  ج   وجه و 

 في فِي

 نور النَّارِ 

 هل َهلْ 

 جزي ت ْجَزْونَ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 ءمر أ ِمْرت  

 ءن أَنْ 

 عبد أَْعب دَ 

 ربب َربَّ 

 هذا َهِذهِ 

 بلد اْلبَْلَدةِ 

 ءلل الَِّذي

َمَها  حرم َحرَّ

 له َولَه  

 ك لُّ كل 

 شيء َشْيء  

 ءمر َوأ ِمْرت  

 ءن أَنْ 

 كون أَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

ْسِلِمينَ   سلم اْلم 

@ @ 

 ءن َوأَنْ 

 تلو أَتْل َوا

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 من فََمنِ 

 هدي اْهتََدى

 ءن فَِإنََّما

 هدي يَْهتَِدي

 نفس ِلنَْفِسهِ 

 من َوَمن

 ضلل َضلَّ 

 قول فَق لْ 

 ءن إِنََّما

 ءنا أَنَا

 مـن ِمنَ 

نِذِرينَ نذر   اْلم 

@ @ 

 قول َوق لِ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 رءي َسي ِريك مْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 عرف فَتَْعِرف ونََها

 ما َوَما

 ربب َربُّكَ 

 غفل بِغَافِل  

ا  عن َعمَّ

 عمل تَْعَمل ونَ 

# # 

@ @ 

 طسم طسم

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

 ءيه َءايَات  

 كتب اْلِكتَابِ 

بِينِ   بين اْلم 

@ @ 

 واتلو نَتْل  

 على َعلَْيكَ 

 مـن ِمن

 نبء نَّبَإِ 

وَسى  موسى م 

 فرعون َوفِْرَعْونَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 قوم ِلقَْوم  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 علو َعالَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 جعل َوَجعَلَ 

 ءهل أَْهلََها

 شيع ِشيَعًا

 ضعف يَْستَْضِعف  

 طوف َطائِفَةً 

ْنه مْ   مـن م ِ

 بح ي ذَب ِح  ذ

 بنو أَْبنَاَءه مْ 

 حيي َويَْستَْحيِ 

 نسو نَِساَءه مْ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

ْفِسِدينَ   فسد اْلم 

@ @ 

 رود َون ِريد  

 ءن أَن

نَّ   منن نَّم 

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ضعف اْست ْضِعف وا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 جعل َونَْجعَلَه م  

ةً   ءمم أَئِمَّ

 عَلَه م  جعل َونَجْ 

 ورث اْلَواِرثِينَ 

@ @ 

نَ   مكن َون َمك ِ

مْ   له لَه 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 رءي َون ِريَ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 هامان َوَهاَمانَ 

ن وَده َما  جند َوج 
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 مـن ِمْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

ونَ   حذر يَْحذَر 

@ @ 

 وحي َوأَْوَحْينَا

 ءلى إِلَى

 ءمم أ م ِ 

وَسى  موسى م 

 ءن أَنْ 

 أَْرِضِعيهِ  رضع

 ءذ فَِإذَا

 خوف ِخْفتِ 

 على َعلَْيهِ 

 لقي فَأَْلِقيهِ 

 في فِي

 يمم اْليَم ِ 

 ال َوالَ 

 خوف تََخافِي

 ال َوالَ 

 حزن تَْحَزنِي

 ءن إِنَّا

 ردد َرادُّوه  

 ءلى إِلَْيكِ 

 جعل َوَجاِعل وه  

 مـن ِمنَ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 لقط فَاْلتَقََطه  

 ءلي َءال  

 نَ فرعون فِْرَعوْ 

 كون ِليَك ونَ 

مْ   له لَه 

ا  عدو َعد وًّ

 حزن َوَحَزنًا

 ءن إِنَّ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 هامان َوَهاَمانَ 

ن وَده َما  جند َوج 

 كون َكان وا

 خطء َخاِطئِينَ 

@ @ 

 قول َوقَالَتِ 

 مرء اْمَرأَت  

 فرعون فِْرَعْونَ 

ت    قرر ق رَّ

 عين َعْين  

 لي ل ِي

 لك َولَكَ 

 ال الَ 

 قتل تَْقت ل وه  

 عسى َعَسى

 ءن أَن

 نفع يَنفَعَنَا

 ءو أَوْ 

 ءخذ نَتَِّخذَه  

 ولد َولًَدا

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 صبح َوأَْصبَحَ 

 فءد ف َؤاد  

 ءمم أ م ِ 

وَسى  موسى م 

 فرغ فَاِرًغا

 ءن إِن

 كود َكاَدتْ 

 بدي لَت ْبِدي

 ب بِهِ 

 لو لَْوالَ 

 ءن أَن

بَْطنَا  ربط رَّ

 على َعلَى

 ْلبَِهاقلب قَ 

 كون ِلتَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 قول َوقَالَتْ 

 ءخو أل ْختِهِ 

يهِ   قصو ق ص ِ

َرتْ   بصر فَبَص 

 ب بِهِ 

 عن َعن

ن ب    جنب ج 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

ْمنَا  حرم َوَحرَّ

 على َعلَْيهِ 

 رضع اْلَمَراِضعَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 قول فَقَالَتْ 

 َهلْ هل 

لُّك مْ   دلل أَد 

 على َعلَى

 ءهل أَْهلِ 

 بيت بَْيت  

 كفل يَْكف ل ونَه  

 لك لَك مْ 

 هم َوه مْ 

 له لَه  

ونَ   نصح نَاِصح 

@ @ 

 ردد فََرَدْدنَاه  

 ءلى إِلَى

هِ   ءمم أ م ِ

 كي َكيْ 

 قرر تَقَرَّ 

 عين َعْين َها

 ال َوالَ 

 حزن تَْحَزن

 علم َوِلتَْعلَمَ 

 ءن أَنَّ 

 وعد َوْعدَ 

 لَّهِ ءله ال

 حقق َحق  

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثََره مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 بلغ بَلَغَ 

 شدد أَش دَّه  

 سوي َواْستََوى

 ءتي َءاتَْينَاه  

ْكًما  حكم ح 

 علم َوِعْلًما

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 دخل َوَدَخلَ 

 دين اْلَمِدينَةَ 

 ىعلى َعلَ 

 حين ِحينِ 

 غفل َغْفلَة  

نْ   مـن م ِ

 ءهل أَْهِلَها

 وجد فََوَجدَ 

 في فِيَها

لَْينِ   رجل َرج 

 قتل يَْقتَتاِلَنِ 

 هذا َهذَا

 مـن ِمن

 شيع ِشيعَتِهِ 

 هذا َوَهذَا

 مـن ِمنْ 

هِ  ِ  عدو َعد و 

 غيث فَاْستَغَاثَه  

 ءلل الَِّذي

 مـن ِمن

 شيع ِشيعَتِهِ 

 على َعلَى

 ءلل الَِّذي

 مـن ِمنْ 

هِ  ِ  عدو َعد و 

 وكز فََوَكَزه  

وَسى  موسى م 

 قضي فَقََضى

 على َعلَْيهِ 

 قول قَالَ 

 هذا َهذَا

 مـن ِمنْ 

 عمل َعَملِ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 ءن إِنَّه  

 عدو َعد و  
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ِضل    ضلل مُّ

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 ءن إِن ِي

 ظلم َظلَْمت  

 نفس نَْفِسي

 غفر فَاْغِفرْ 

 لي ِلي

 فَغَفَرَ  غفر

 له لَه  

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 غفر اْلغَف ور  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 ما بَِما

 نعم أَْنعَْمتَ 

 على َعلَيَّ 

 لن فَلَنْ 

 كون أَك ونَ 

 ظهر َظِهيًرا

ْجِرِمينَ   جرم ل ِْلم 

@ @ 

 صبح فَأَْصبَحَ 

 في فِي

 دين اْلَمِدينَةِ 

 خوف َخائِفًا

 رقب يَتََرقَّب  

 ذ فَِإذَاء

 ءلل الَِّذي

 نصر اْستَنَصَره  

 مسي بِاألَْمِس 

ه    صرخ يَْستَْصِرخ 

 قول قَالَ 

 له لَه  

وَسى  موسى م 

 ءن إِنَّكَ 

 غوي لَغَِوي  

بِين    بين مُّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 ءن أَنْ 

 رود أََرادَ 

 ءن أَن

 بطش يَْبِطشَ 

 ءلل بِالَِّذي

 هو ه وَ 

 عدو َعد و  

َما  له لَّه 

 قول قَالَ 

وَسىموس  ى يَام 

 رود أَت ِريد  

 ءن أَن

 قتل تَْقت لَنِي

 كما َكَما

 قتل قَتَْلتَ 

 نفس نَْفًسا

 مسي بِاألَْمِس 

 ءن إِن

 رود ت ِريد  

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 كون تَك ونَ 

 جبر َجبَّاًرا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َوَما

 رود ت ِريد  

 ءن أَن

 كون تَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

ْصِلِحينَ   صلح اْلم 

@ @ 

 َوَجاءَ  جيء

ل    رجل َرج 

نْ   مـن م ِ

 قصو أَْقَصا

 دين اْلَمِدينَةِ 

 سعي يَْسعَى

 قول قَالَ 

وَسى  موسى يَام 

 ءن إِنَّ 

 ملء اْلَمألَ 

ونَ   ءمر يَأْتَِمر 

 ب بِكَ 

 قتل ِليَْقت ل وكَ 

جْ   خرج فَاْخر 

 ءن إِن ِي

 لك لَكَ 

 مـن ِمنَ 

 نصح النَّاِصِحينَ 

@ @ 

 خرج فََخَرجَ 

 مـن ِمْنَها

 ئِفًاخوف َخا

 رقب يَتََرقَّب  

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

نِي  نجو نَج ِ

 مـن ِمنَ 

 قوم اْلقَْومِ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

هَ   وجه تََوجَّ

 لقي تِْلقَاءَ 

 مدين َمْديَنَ 

 قول قَالَ 

 عسى َعَسى

 ربب َرب ِي

 ءن أَن

 هدي يَْهِديَنِي

 سوي َسَواءَ 

 سبل السَّبِيلِ 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 َردَ ورد وَ 

 موه َماءَ 

 مدين َمْديَنَ 

 وجد َوَجدَ 

 على َعلَْيهِ 

ةً   ءمم أ مَّ

نَ   مـن م ِ

 نوس النَّاِس 

 سقي ي ْسق ونَ 

 وجد َوَوَجدَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِِهم  

 مرء اْمَرأَتَْينِ 

 ذود تَذ وَدانِ 

 قول قَالَ 

 ما َما

 خطب َخْطب ك َما

 قول قَالَتَا

 ال الَ 

 سقي نَْسِقي

 حتى َحتَّى

 رَ صدر ي ْصدِ 

َعاء    رعي الر ِ

 ءبو َوأَب ونَا

 شيخ َشْيخ  

 كبر َكبِير  

@ @ 

 سقي فََسقَى

َما  له لَه 

 ثم ث مَّ 

 ولي تََولَّى

 ءلى إِلَى

ل ِ   ظلل الظ ِ

 قول فَقَالَ 

 ربب َرب ِ 

 ءن إِن ِي

 لم ِلَما

 نزل أَنَزْلتَ 

 ءلى إِلَيَّ 

 مـن ِمنْ 

 خير َخْير  

 فقر فَِقير  

@ @ 

 جيء فََجاَءتْه  

 َداه َماوحد إِحْ 

 مشي تَْمِشي

 على َعلَى

 حيي اْستِْحيَاء  

 قول قَالَتْ 

 ءن إِنَّ 

 ءبو أَبِي

 دعو يَْدع وكَ 
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 جزي ِليَْجِزيَكَ 

 ءجر أَْجرَ 

 ما َما

 سقي َسقَْيتَ 

 لنا لَنَا

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءه  

 قصص َوقَصَّ 

 على َعلَْيهِ 

 قصص اْلقََصصَ 

 قول قَالَ 

 ال الَ 

 خوف تََخفْ 

 نجو نََجْوتَ 

 ـن ِمنَ م

 قوم اْلقَْومِ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 قول قَالَتْ 

 وحد إِْحَداه َما

 ءبو يَاأَبَتِ 

 ءجر اْستَئِْجْره  

 ءن إِنَّ 

 خير َخْيرَ 

 من َمنِ 

 ءجر اْستَئَْجْرتَ 

 قوي اْلقَِويُّ 

 ءمن األَِمين  

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِن ِي

 رود أ ِريد  

 ءن أَنْ 

 نكح أ نِكَحكَ 

 وحد إِْحَدى

 نَتَيَّ بنو ابْ 

 هذا َهاتَْينِ 

 على َعلَى

 ءن أَن

َرنِي  ءجر تَأْج 

 ثمن ثََمانِيَ 

 حجج ِحَجج  

 ءن فَِإنْ 

 تمم أَتَْمْمتَ 

 عشر َعْشًرا

 مـن فَِمنْ 

 عند ِعنِدكَ 

 ما َوَما

 رود أ ِريد  

 ءن أَنْ 

 شقق أَش قَّ 

 على َعلَْيكَ 

 وجد َستَِجد نِي

 ءن إِن

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 مـن ِمنَ 

 اِلِحينَ صلح الصَّ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 بين بَْينِي

 بين َوبَْينَكَ 

 ءيي أَيََّما

 ءجل األََجلَْينِ 

 قضي قََضْيت  

 ال فاَلَ 

 عدو ع ْدَوانَ 

 على َعلَيَّ 

 ءله َواللَّه  

 على َعلَى

 ما َما

 قول نَق ول  

 وكل َوِكيل  

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 قضي قََضى

وَسى  موسى م 

 ءجل األََجلَ 

 رَ سير َوَسا

 ءهل بِأَْهِلهِ 

 ءنس َءانَسَ 

 مـن ِمن

 جنب َجانِبِ 

 طور الطُّورِ 

 نور نَاًرا

 قول قَالَ 

 ءهل ألَْهِلهِ 

 مكث اْمك ث وا

 ءن إِن ِي

 ءنس َءانَْست  

 نور نَاًرا

 لعل لَّعَل ِي

 ءتي َءاتِيك م

ْنَها  مـن م ِ

 خبر بَِخبَر  

 ءو أَوْ 

 جذو َجْذَوة  

نَ   مـن م ِ

 نور النَّارِ 

 ك مْ لعل لَعَلَّ 

 صلي تَْصَطل ونَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 ءتي أَتَاَها

 ندو ن وِديَ 

 مـن ِمن

 شطء َشاِطئِ 

 ودي اْلَوادِ 

 يمن األَْيَمنِ 

 في فِي

 بقع اْلب ْقعَةِ 

بَاَرَكةِ   برك اْلم 

 مـن ِمنَ 

 شجر الشََّجَرةِ 

 ءن أَن

وَسى  موسى يَام 

 ءن إِن ِي

 ءنا أَنَا

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّ 

 نَ علم اْلَعالَِمي

@ @ 

 ءن َوأَنْ 

 لقي أَْلقِ 

 عصو َعَصاكَ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرَءاَها

 هزز تَْهتَزُّ 

 كأن َكأَنََّها

 جنن َجان  

 ولي َولَّى

ْدبًِرا  دبر م 

 لم َولَمْ 

 عقب ي عَق ِبْ 

وَسى  موسى يَام 

 قبل أَْقبِلْ 

 ال َوالَ 

 خوف تََخفْ 

 ءن إِنَّكَ 

 مـن ِمنَ 

 ءمن األَِمنِينَ 

@ @ 

 سلك اْسل كْ 

 ي يََدكَ يد

 في فِي

 جيب َجْيبِكَ 

جْ   خرج تَْخر 

 بيض بَْيَضاءَ 

 مـن ِمنْ 

 غير َغْيرِ 

 سوء س وء  

مْ   ضمم َواْضم 

 ءلى إِلَْيكَ 

 جنح َجنَاَحكَ 

 مـن ِمنَ 

ْهبِ   رهب الرَّ

 ذلك فَذَانِكَ 

 برهن ب ْرَهانَانِ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 ءلى إِلَى

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ملء َوَمِليهِ 

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 قوم قَْوًما

 فسق فَاِسِقينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 ءن إِن ِي
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 قتل قَتَْلت  

 مـن ِمْنه مْ 

 نفس نَْفًسا

 خوف فَأََخاف  

 ءن أَن

 قتل يَْقت ل ونِ 

@ @ 

 ءخو َوأَِخي

ون    هارون َهار 

 هو ه وَ 

 فصح أَْفَصح  

 مـن ِمن ِي

 لسن ِلَسانًا

 رسل فَأَْرِسْله  

 مع َمِعيَ 

 ِرْدًءا ردء

ق نِي  صدق ي َصد ِ

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 ءن أَن

ب ونِ   كذب ي َكذ ِ

@ @ 

 قول قَالَ 

 شدد َسنَش دُّ 

َدكَ   عضد َعض 

 ءخو بِأَِخيكَ 

 جعل َونَْجعَل  

 لك لَك َما

 سلط س ْلَطانًا

 ال فاَلَ 

 وصل يَِصل ونَ 

 ءلى إِلَْيك َما

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءنت أَنت َما

 من َوَمنِ 

 عَك َماتبع اتَّبَ 

 غلب اْلغَاِلب ونَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءه م

وَسى  موسى مُّ

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 بين بَي ِنَات  

 قول قَال وا

 ما َما

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 سحر ِسْحر  

ْفتًَرى  فري مُّ

 ما َوَما

 سمع َسِمْعنَا

 هذا بَِهذَا

 في فِي

 ءبو َءابَائِنَا

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 قول َوقَالَ 

وَسى  موسى م 

 ربب َرب ِي

 علم أَْعلَم  

 من بَِمن

 جيء َجاءَ 

 هدي بِاْله َدى

 مـن ِمنْ 

 عند ِعنِدهِ 

 من َوَمن

 كون تَك ون  

 له لَه  

 عقب َعاقِبَة  

 دور الدَّارِ 

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 فلح ي ْفِلح  

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 فرعون فِْرَعْون  

 ءيي يَاأَيَُّها

 ملء اْلَمأل  

 ما َما

 علم َعِلْمت  

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 ءله إِلَه  

 غير َغْيِري

 وقد فَأَْوقِدْ 

 لي ِلي

 هامان يَاَهاَمان  

 على َعلَى

ينِ   طين الط ِ

 جعل فَاْجعَل

 لي ل ِي

 صرح َصْرًحا

 لعل لَّعَل ِي

 طلع أَطَِّلع  

 ءلى إِلَى

 ءله إِلَهِ 

وَسى  موسى م 

 ءن َوإِن ِي

 ظنن ألَظ نُّه  

 مـن ِمنَ 

 كذب اْلَكاِذبِينَ 

@ @ 

 كبر َواْستَْكبَرَ 

 هو ه وَ 

ن ود ه    جند َوج 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ظنن َوَظنُّوا

مْ   ءن أَنَّه 

 ءلى إِلَْينَا

 ال الَ 

 رجع ي ْرَجع ونَ 

@ @ 

 ءخذ فَأََخْذنَاه  

ن وَده    جند َوج 

 نبذ فَنَبَْذنَاه مْ 

 في فِي

 يمم اْليَم ِ 

 ر فَانظ رْ نظ

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَاه مْ 

ةً   ءمم أَئِمَّ

 دعو يَْدع ونَ 

 ءلى إِلَى

 نور النَّارِ 

 يوم َويَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ال الَ 

ونَ   نصر ي نَصر 

@ @ 

 تبع َوأَتْبَْعنَاه مْ 

 في فِي

 هذا َهِذهِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ْعنَةً لعن لَ 

 يوم َويَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 هم ه م

نَ   مـن م ِ

 قبح اْلَمْقب وِحينَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

وَسى  موسى م 

 كتب اْلِكتَابَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 هلك أَْهلَْكنَا

ونَ   قرن اْلق ر 

 ءول األ ولَى

 بصر بََصائِرَ 

 نوس ِللنَّاِس 

 هدي َوه ًدى

 رحم َوَرْحَمةً 

مْ   لعل لَّعَلَّه 

ونَ   ذكر يَتَذَكَّر 

@ @ 

 ما َوَما

 كون ك نتَ 

 جنب بَِجانِبِ 

 ِ  غرب اْلغَْربِي 

 ءذ إِذْ 

 قضي قََضْينَا

 ءلى إِلَى
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وَسى  موسى م 

 ءمر األَْمرَ 

 ما َوَما

 كون ك نتَ 

 مـن ِمنَ 

 شهد الشَّاِهِدينَ 

@ @ 

 لكن َولَِكنَّا

 نشء أَنَشأْنَا

ونًا  قرن ق ر 

 طول فَتََطاَولَ 

 على َعلَْيِهم  

ر    عمر اْلع م 

 ما َوَما

 كون ك نتَ 

 ثوي ثَاِويًا

 في فِي

 ءهل أَْهلِ 

 مدين َمْديَنَ 

 تلو تَتْل وا

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

 لكن َولَِكنَّا

 كون ك نَّا

ْرِسِلينَ   رسل م 

@ @ 

 ما َوَما

 كون ك نتَ 

 جنب بَِجانِبِ 

 طور الطُّورِ 

 ءذ إِذْ 

 ندو نَاَدْينَا

 َولَِكن لكن

ْحَمةً   رحم رَّ

ن  مـن م ِ

ب ِكَ   ربب رَّ

 نذر ِلت نِذرَ 

 قوم قَْوًما

ا  ما مَّ

 ءتي أَتَاه م

ن  مـن م ِ

 نذر نَِّذير  

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلكَ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

ونَ   ذكر يَتَذَكَّر 

@ @ 

 لو َولَْوالَ 

 ءن أَن

 صوب ت ِصيبَه م

ِصيبَة    صوب مُّ

 ما بَِما

 قدم قَدََّمتْ 

 ِديِهمْ يدي أَيْ 

 قول فَيَق ول وا

 ربب َربَّنَا

 لو لَْوالَ 

 رسل أَْرَسْلتَ 

 ءلى إِلَْينَا

 رسل َرس والً 

 تبع فَنَتَّبِعَ 

 ءيه َءايَاتِكَ 

 كون َونَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءه م  

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعنِدنَا

 قول قَال وا

 لو لَْوالَ 

 وتِيَ ءتي أ  

 مثل ِمثْلَ 

 ما َما

 ءتي أ وتِيَ 

وَسى  موسى م 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

وا  كفر يَْكف ر 

 ما بَِما

 ءتي أ وتِيَ 

وَسى  موسى م 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 قول قَال وا

 سحر ِسْحَرانِ 

 ظهر تََظاَهَرا

 قول َوقَال وا

 ءن إِنَّا

 كل بِك ل   

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءتي فَأْت وا

 تَاب  كتب بِكِ 

نْ   مـن م ِ

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

 هو ه وَ 

 هدي أَْهَدى

َما  مـن ِمْنه 

َّبِْعه    تبع أَت

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 ءن فَِإن

 لم لَّمْ 

 جوب يَْستَِجيب وا

 لك لَكَ 

 علم فَاْعلَمْ 

 ءن أَنََّما

َّبِع ونَ   تبع يَت

 هوي أَْهَواَءه مْ 

 من َوَمنْ 

 ضلل أََضلُّ 

نِ مـ  ن ِممَّ

 تبع اتَّبَعَ 

 هوي َهَواه  

 غير بِغَْيرِ 

 هدي ه ًدى

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

ْلنَا  وصل َوصَّ

م    له لَه 

 قول اْلقَْولَ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

ونَ   ذكر يَتَذَكَّر 

@ @ 

 ينَ ءلل الَّذِ 

 ءتي َءاتَْينَاه م  

 كتب اْلِكتَابَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلهِ 

 هم ه م

 ب بِهِ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 تلو ي تْلَى

 على َعلَْيِهمْ 

 قول قَال وا

 ءمن َءاَمنَّا

 ب بِهِ 

 ءن إِنَّه  

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمن

ب ِنَا  ربب رَّ

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلهِ 

ْسِلِمينَ سلم   م 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءتي ي ْؤتَْونَ 

 ءجر أَْجَره م

تَْينِ  رَّ  مرر مَّ

 ما بَِما

وا  صبر َصبَر 

 درء َويَْدَرء ونَ 

 حسن بِاْلَحَسنَةِ 
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 سوء السَّي ِئَةَ 

ا  ما َوِممَّ

 رزق َرَزْقنَاه مْ 

 نفق ي نِفق ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 سمع َسِمع وا

 لغو اللَّْغوَ 

وا  عرض أَْعَرض 

 َعْنه  عن 

 قول َوقَال وا

 لنا لَنَا

 عمل أَْعَمال نَا

 لكم َولَك مْ 

 عمل أَْعَمال ك مْ 

 سلم َسالَم  

 على َعلَْيك مْ 

 ال الَ 

 بغي نَْبتَِغي

 جهل اْلَجاِهِلينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّكَ 

 ال الَ 

 هدي تَْهِدي

 من َمنْ 

 حبب أَْحبَْبتَ 

 لكن َولَِكنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هدي يَْهِدي

 من َمن

 ء  شيء يََشا

 هو َوه وَ 

 علم أَْعلَم  

ْهتَِدينَ   هدي بِاْلم 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ءن إِن

 تبع نَّتَّبِعِ 

 هدي اْله َدى

 مع َمعَكَ 

 خطف ن تََخطَّف  

 مـن ِمنْ 

 ءرض أَْرِضنَا

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 مكن ن َمك ِن

مْ   له لَّه 

 حرم َحَرًما

 ءمن َءاِمنًا

 جبي ي ْجبَى

 ءلى إِلَْيهِ 

 ثمر ثََمَرات  

 ك ل ِ كل 

 شيء َشْيء  

ْزقًا  رزق ر ِ

ن  مـن م ِ

نَّا  لدن لَّد 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثََره مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 كم َوَكمْ 

 هلك أَْهلَْكنَا

 مـن ِمن

 قري قَْريَة  

 بطر بَِطَرتْ 

 عيش َمِعيَشتََها

 تلك فَتِْلكَ 

 سكن َمَساِكن ه مْ 

 لم لَمْ 

 سكن ت ْسَكن

ن  مـن م ِ

 ِدِهمْ بعد بَعْ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

 كون َوك نَّا

 نحن نَْحن  

 ورث اْلَواِرثِينَ 

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 ربب َربُّكَ 

ْهِلكَ   هلك م 

 قري اْلق َرى

 حتى َحتَّى

 بعث يَْبعَثَ 

 في فِي

َها  ءمم أ م ِ

 رسل َرس والً 

 تلو يَتْل وا

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

 ما َوَما

 كون ك نَّا

ْهِلِكيهل  ك م 

 قري اْلق َرى

 ءن إِالَّ 

 ءهل َوأَْهل َها

ونَ   ظلم َظاِلم 

@ @ 

 ما َوَما

 ءتي أ وتِيت م

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

 متع فََمتَاع  

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 زين َوِزينَت َها

 ما َوَما

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 خير َخْير  

 بقي َوأَْبقَى

 ال أَفاَلَ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 من أَفََمن

 وعد َوَعْدنَاه  

 وعد َوْعًدا

 حسن َحَسنًا

 هو فَه وَ 

 لقي الَقِيهِ 

 من َكَمن

تَّْعنَاه    متع مَّ

 متع َمتَاعَ 

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ثم ث مَّ 

 هو ه وَ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 مـن ِمنَ 

ْحَضِرينَ   حضر اْلم 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 ندو ي نَاِديِهمْ 

 ول فَيَق ول  ق

 ءين أَْينَ 

 شرك ش َرَكاِءيَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كون ك نت مْ 

ونَ   زعم تَْزع م 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 حقق َحقَّ 

 على َعلَْيِهم  

 قول اْلقَْول  

 ربب َربَّنَا

الَءِ   ءلي َهؤ 

 ءلل الَِّذينَ 

 غوي أَْغَوْينَا

 غوي أَْغَوْينَاه مْ 

 كما َكَما

 غوي َغَوْينَا

أْنَابرء تَ   بَرَّ

 ءلى إِلَْيكَ 

 ما َما

 كون َكان وا

 ءيي إِيَّانَا

 عبد يَْعب د ونَ 

@ @ 

 قول َوقِيلَ 

 دعو اْدع وا

 شرك ش َرَكاَءك مْ 

 دعو فََدَعْوه مْ 

 لم فَلَمْ 

 جوب يَْستَِجيب وا

مْ   له لَه 

ا  رءي َوَرأَو 

 عذب اْلعَذَابَ 
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 لو لَوْ 

مْ   ءن أَنَّه 

 كون َكان وا

 هدي يَْهتَد ونَ 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 ندو ي نَاِديِهمْ 

 قول فَيَق ول  

 ماذا َماذَا

 جوب أََجْبت م  

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 عمي فَعَِميَتْ 

 على َعلَْيِهم  

 نبء األَنبَاء  

 يوم يَْوَمئِذ  

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 سءل يَتََساَءل ونَ 

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 من َمن

 توب تَابَ 

 ءمن َوَءاَمنَ 

 عمل َوَعِملَ 

 اِلًحاصلح صَ 

 عسى فَعََسى

 ءن أَن

 كون يَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

ْفِلِحينَ   فلح اْلم 

@ @ 

 ربب َوَربُّكَ 

 خلق يَْخل ق  

 ما َما

 شيء يََشاء  

 خير َويَْختَار  

 ما َما

 كون َكانَ 

م    له لَه 

 خير اْلِخيََرة  

 سبح س ْبَحانَ 

 ءله اللَّهِ 

 علو َوتَعَالَى

ا  عن َعمَّ

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 كَ ربب َوَربُّ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 كنن ت ِكنُّ 

ه مْ  د ور   صدر ص 

 ما َوَما

 علن ي ْعِلن ونَ 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءله اللَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 له لَه  

 حمد اْلَحْمد  

 في فِي

 ءول األ ولَى

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 له َولَه  

ْكم    حكم اْلح 

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 رءي أََرَءْيت مْ 

 ءن إِن

 جعل َجعَلَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيك م  

 ليل الَّْيلَ 

 سرمد َسْرَمًدا

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 من َمنْ 

 ءله إِلَه  

 غير َغْير  

 ءله اللَّهِ 

 ءتي يَأْتِيك م

 ضوء بِِضيَاء  

 ال أَفاَلَ 

 سمع تَْسَمع ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 َءْيت مْ رءي أَرَ 

 ءن إِن

 جعل َجعَلَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيك م  

 نهر النََّهارَ 

 سرمد َسْرَمًدا

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 من َمنْ 

 ءله إِلَه  

 غير َغْير  

 ءله اللَّهِ 

 ءتي يَأْتِيك م

 ليل بِلَْيل  

 سكن تَْسك ن ونَ 

 في فِيهِ 

 ال أَفاَلَ 

ونَ   بصر ت ْبِصر 

@ @ 

 نمـن َومِ 

ْحَمتِهِ   رحم رَّ

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م  

 ليل الَّْيلَ 

 نهر َوالنََّهارَ 

 سكن ِلتَْسك ن وا

 في فِيهِ 

 بغي َوِلتَْبتَغ وا

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 لعل َولَعَلَّك مْ 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 ندو ي نَاِديِهمْ 

 قول فَيَق ول  

 ءين أَْينَ 

 شرك ش َرَكاِءيَ 

 نَ ءلل الَِّذي

 كون ك نت مْ 

ونَ   زعم تَْزع م 

@ @ 

 نزع َونََزْعنَا

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

ة    ءمم أ مَّ

 شهد َشِهيًدا

 قول فَق ْلنَا

 هيت َهات وا

 برهن ب ْرَهانَك مْ 

وا  علم فَعَِلم 

 ءن أَنَّ 

 حقق اْلَحقَّ 

 ءله ِللَّهِ 

 ضلل َوَضلَّ 

 عن َعْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

ونَ   فري يَْفتَر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

ونَ   قارون قَار 

 كون َكانَ 

 مـن ِمن

 قوم قَْومِ 

وَسى  موسى م 

 بغي فَبَغَى

 على َعلَْيِهمْ 

 ءتي َوَءاتَْينَاه  

 مـن ِمنَ 

 كنز اْلك ن وزِ 

 ما َما

 ءن إِنَّ 

 فتح َمفَاتَِحه  

 نوء لَتَن وأ  

 عصب بِاْلع ْصبَةِ 

 ولي أ وِلي

ةِ   قوي اْلق وَّ
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 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 له لَه  

ه    قوم قَْوم 

 ال الَ 

 فرح تَْفَرحْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 فرح اْلفَِرِحينَ 

@ @ 

 بغي َواْبتَغِ 

 في فِيَما

 ءتي َءاتَاكَ 

 ءله اللَّه  

 دور الدَّارَ 

 ءخر األَِخَرةَ 

 ال َوالَ 

 نسي تَنسَ 

 نصب نَِصيبَكَ 

 مـن ِمنَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 حسن َوأَْحِسن

 كما َكَما

 حسن أَْحَسنَ 

 ه اللَّه  ءل

 ءلى إِلَْيكَ 

 ال َوالَ 

 بغي تَْبغِ 

 فسد اْلفََسادَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْفِسِدينَ   فسد اْلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنََّما

 ءتي أ وتِيت ه  

 على َعلَى

 علم ِعْلم  

 عند ِعنِدي

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 علم يَْعلَمْ 

 ءن أَنَّ 

 هَ ءله اللَّ 

 قد قَدْ 

 هلك أَْهلَكَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلهِ 

 مـن ِمنَ 

ونِ   قرن اْلق ر 

 من َمنْ 

 هو ه وَ 

 شدد أََشدُّ 

 مـن ِمْنه  

ةً   قوي ق وَّ

 كثر َوأَْكثَر  

 جمع َجْمعًا

 ال َوالَ 

 سءل ي ْسئَل  

 عن َعن

 ذنب ذ ن وبِِهم  

ونَ  ْجِرم   جرم اْلم 

@ @ 

 خرج فََخَرجَ 

 على َعلَى

 قوم قَْوِمهِ 

 يفي فِ 

 زين ِزينَتِهِ 

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 رود ي ِريد ونَ 

 حيي اْلَحيَاةَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ليت يَالَْيتَ 

 لنا لَنَا

 مثل ِمثْلَ 

 ما َما

 ءتي أ وتِيَ 

ون    قارون قَار 

 ءن إِنَّه  

 ذو لَذ و

 حظظ َحظ   

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 علم اْلِعْلمَ 

 َوْيلَك مْ  ويل

 ثوب ثََواب  

 ءله اللَّهِ 

 خير َخْير  

 من ل َِمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 عمل َوَعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

 ال َوالَ 

 لقي ي لَقَّاَها

 ءن إِالَّ 

ونَ  ابِر   صبر الصَّ

@ @ 

 خسف فََخَسْفنَا

 ب بِهِ 

 دور َوبَِداِرهِ 

 ءرض األَْرضَ 

 ما فََما

 كون َكانَ 

 له لَه  

 مـن ِمن

 فيء فِئَة  

ونَه  نصر يَ  ر   نص 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

نتَِصِرينَ   نصر اْلم 

@ @ 

 صبح َوأَْصبَحَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مني تََمنَّْوا

 مكن َمَكانَه  

 مسي بِاألَْمِس 

 قول يَق ول ونَ 

 كأن َوْيَكأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 بسط يَْبس ط  

ْزقَ   رزق الر ِ

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 قدر َويَْقِدر  

 لو لَْوالَ 

 ءن أَن

نَّ   منن مَّ

 ءله اللَّه  

 على َعلَْينَا

 خسف لََخَسفَ 

 ب بِنَا

 كأن َوْيَكأَنَّه  

 ال الَ 

 فلح ي ْفِلح  

ونَ   كفر اْلَكافِر 

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

 دور الدَّار  

 ءخر األَِخَرة  

 جعل نَْجعَل َها

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ال الَ 

 ي ِريد ونَ  رود

ا  علو ع ل وًّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال َوالَ 

 فسد فََساًدا

 عقب َواْلعَاقِبَة  

تَِّقينَ   وقي ِلْلم 

@ @ 

 من َمن

 جيء َجاءَ 

 حسن بِاْلَحَسنَةِ 

 له فَلَه  

 خير َخْير  
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ْنَها  مـن م ِ

 من َوَمن

 جيء َجاءَ 

 سوء بِالسَّي ِئَةِ 

 ال فاَلَ 

 جزي ي ْجَزى

 ءلل الَِّذينَ 

 ِمل واعمل عَ 

 سوء السَّي ِئَاتِ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذي

 فرض فََرضَ 

 على َعلَْيكَ 

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 ردد لََرادُّكَ 

 ءلى إِلَى

 عود َمعَاد  

 قول ق ل

ب ِي  ربب رَّ

 علم أَْعلَم  

 من َمن

 جيء َجاءَ 

 هدي بِاْله َدى

 من َوَمنْ 

 هو ه وَ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ما َوَما

 كون ك نتَ 

وا  رجو تَْرج 

 ءن أَن

 لقي ي ْلقَى

 ءلى إِلَْيكَ 

 كتب اْلِكتَاب  

 ءن إِالَّ 

 رحم َرْحَمةً 

ن  مـن م ِ

ب ِكَ   ربب رَّ

 ال فاَلَ 

 كون تَك ونَنَّ 

 ظهر َظِهيًرا

 كفر ل ِْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

نَّكَ  دُّ  صدد يَص 

 عن َعنْ 

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 بعد بَْعدَ 

 ءذ إِذْ 

 نزل أ نِزلَتْ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 دعو َواْدع  

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِكَ 

 ال َوالَ 

 كون تَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

@ @ 

 ال َوالَ 

 دعو تَْدع  

 مع َمعَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله إِلًَها

 ءخر َءاَخرَ 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 ه وَ هو 

 كل ك لُّ 

 شيء َشْيء  

 هلك َهاِلك  

 ءن إِالَّ 

 وجه َوْجَهه  

 له لَه  

ْكم    حكم اْلح 

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

# # 

@ @ 

 الم الم

@ @ 

 حسب أََحِسبَ 

 نوس النَّاس  

 ءن أَن

 ترك ي تَْرك وا

 ءن أَن

 قول يَق ول وا

 ءمن َءاَمنَّا

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

 فتن ي ْفتَن ونَ 

@ @ 

 َولَقَدْ قد 

 فتن فَتَنَّا

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 علم فَلَيَْعلََمنَّ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 صدق َصَدق وا

 علم َولَيَْعلََمنَّ 

 كذب اْلَكاِذبِينَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 حسب َحِسبَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 عمل يَْعَمل ونَ 

 سوء السَّي ِئَاتِ 

 ءن أَن

 سبق يَْسبِق ونَا

 سوء َساءَ 

 ما َما

ونَ   حكم يَْحك م 

@ @ 

 من َمن

 كون َكانَ 

وا  رجو يَْرج 

 لقي ِلقَاءَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءجل أََجلَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءتي ألَت  

 هو َوه وَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 من َوَمن

 جهد َجاَهدَ 

 ءن فَِإنََّما

 جهد ي َجاِهد  

 نفس ِلنَْفِسهِ 

 ءن إِنَّ 

 اللَّهَ ءله 

 غني لَغَنِي  

 عن َعنِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 كفر لَن َكف َِرنَّ 

مْ   عن َعْنه 

 سوء َسي ِئَاتِِهمْ 

 جزي َولَنَْجِزيَنَّه مْ 

 حسن أَْحَسنَ 

 ءلل الَِّذي

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ْينَاوصي َوَوصَّ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

 ولد بَِواِلَدْيهِ 

ْسنًا  حسن ح 

 ءن َوإِن

 جهد َجاَهَداكَ 

 شرك ِلت ْشِركَ 

 ب بِي

 ما َما

 ليس لَْيسَ 

 لك لَكَ 
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 ب بِهِ 

 علم ِعْلم  

 ال فاَلَ 

َما  طوع ت ِطْعه 

 ءلى إِلَيَّ 

 رجع َمْرِجع ك مْ 

 نبء فَأ نَب ِئ ك م

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 لل َوالَِّذينَ ء

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

مْ   دخل لَن ْدِخلَنَّه 

 في فِي

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 من َمن

 قول يَق ول  

 ءمن َءاَمنَّا

 ءله بِاللَّهِ 

 ءذ فَِإذَا

 ءذي أ وِذيَ 

 في فِي

 ءله اللَّهِ 

 جعل َجعَلَ 

 فتن فِتْنَةَ 

 نَّاِس نوس ال

 عذب َكعَذَابِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن َولَئِن

 جيء َجاءَ 

 نصر نَْصر  

ن  مـن م ِ

ب ِكَ   ربب رَّ

 قول لَيَق ول نَّ 

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 مع َمعَك مْ 

 ءو أَوَ 

 ليس لَْيسَ 

 ءله اللَّه  

 علم بِأَْعلَمَ 

 ما بَِما

 في فِي

د ورِ   صدر ص 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 علم َولَيَْعلََمنَّ 

 اللَّه   ءله

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 علم َولَيَْعلََمنَّ 

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 تبع اتَّبِع وا

 سبل َسبِيلَنَا

 حمل َوْلنَْحِملْ 

 خطء َخَطايَاك مْ 

 ما َوَما

 هم ه م

 حمل بَِحاِمِلينَ 

 مـن ِمنْ 

 طء َخَطايَاه مخ

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

مْ   ءن إِنَّه 

 كذب لََكاِذب ونَ 

@ @ 

 حمل َولَيَْحِمل نَّ 

 ثقل أَثْقَالَه مْ 

 ثقل َوأَثْقَاالً 

عَ   مع مَّ

 ثقل أَثْقَاِلِهمْ 

 سءل َولَي ْسئَل نَّ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

ا  عن َعمَّ

 كون َكان وا

ونَ   فري يَْفتَر 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 أَْرَسْلنَا رسل

 نوح ن وًحا

 ءلى إِلَى

 قوم قَْوِمهِ 

 لبث فَلَبِثَ 

 في فِيِهمْ 

 ءلف أَْلفَ 

 سنه َسنَة  

 ءن إِالَّ 

 خمس َخْمِسينَ 

 عوم َعاًما

 ءخذ فَأََخذَه م  

 طوف الطُّوفَان  

 هم َوه مْ 

ونَ   ظلم َظاِلم 

@ @ 

 نجو فَأَنَجْينَاه  

 صحب َوأَْصَحابَ 

 سفن السَِّفينَةِ 

 اَهاجعل َوَجعَْلنَ 

 ءيه َءايَةً 

 علم ل ِْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 إبراهيم َوإِْبَراِهيمَ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 قوم ِلقَْوِمهِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 وقي َواتَّق وه  

 ذلك ذَِلك مْ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 عبد تَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 نِ دون د و

 ءله اللَّهِ 

 وثن أَْوثَانًا

 خلق َوتَْخل ق ونَ 

 ءفك إِْفًكا

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 عبد تَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال الَ 

 ملك يَْمِلك ونَ 

 لك لَك مْ 

 رزق ِرْزقًا

 بغي فَاْبتَغ وا

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

ْزقَ   رزق الر ِ

 عبد َواْعب د وه  

 واشكر َواْشك ر  

 له لَه  

 ءلى إِلَْيهِ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِن

ب وا  كذب ت َكذ ِ

 قد فَقَدْ 

 كذب َكذَّبَ 

 ءمم أ َمم  

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلك مْ 

 ما َوَما

 على َعلَى

س ولِ   رسل الرَّ

 ءن إِالَّ 

 بلغ اْلباَلَغ  

بِين    بين اْلم 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 
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 رءي يََرْوا

 كيف َكْيفَ 

 بدي ي ْبِدئ  

 ءله اللَّه  

 خلق اْلَخْلقَ 

 ثم ث مَّ 

 عود ي ِعيد ه  

 ءن إِنَّ 

 ذلك ذَِلكَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 يسر يَِسير  

@ @ 

 قول ق لْ 

وا  سير ِسير 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

وا  نظر فَانظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 بدء بََدأَ 

 خلق اْلَخْلقَ 

 ثم ث مَّ 

 ءله اللَّه  

 نشء ي نِشئ  

 نشء النَّْشأَةَ 

 ِخَرةَ ءخر األَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

ب    عذب ي عَذ ِ

 من َمن

 شيء يََشاء  

 رحم َويَْرَحم  

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 قلب ت ْقلَب ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 ءنت أَنت م

ْعِجِزينَ   عجز بِم 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال َوالَ 

 في فِي

 سََّماءِ سمو ال

 ما َوَما

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 ولي َوِلي   

 ال َوالَ 

 نصر نَِصير  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 لقي َوِلقَائِهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 يءس يَئِس وا

 مـن ِمن

ْحَمتِي  رحم رَّ

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

مْ   له لَه 

 ذَاب  عذب عَ 

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ما فََما

 كون َكانَ 

 جوب َجَوابَ 

 قوم قَْوِمهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 قول قَال وا

 قتل اْقت ل وه  

 ءو أَوْ 

ق وه    حرق َحر ِ

 نجو فَأَنَجاه  

 ءله اللَّه  

 مـن ِمنَ 

 نور النَّارِ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءن إِنََّما

 ءخذ اتََّخْذت م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 وثن أَْوثَانًا

َودَّةَ   ودد مَّ

 بين بَْينِك مْ 

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ثم ث مَّ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 كفر يَْكف ر  

ك م  بعض بَْعض 

 بعض بِبَْعض  

 لعن َويَْلعَن  

ك    مبعض بَْعض 

 بعض بَْعًضا

 ءوي َوَمأَْواك م  

 نور النَّار  

 ما َوَما

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 نصر نَّاِصِرينَ 

@ @ 

 ءمن فَأََمنَ 

 له لَه  

 لوط ل وط  

 قول َوقَالَ 

 ءن إِن ِي

َهاِجر    هجر م 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِي

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 وهب َوَوَهْبنَا

 له لَه  

 إسحاق إِْسَحاقَ 

 يعقوب َويَْعق وبَ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 في فِي

يَّتِهِ   ذرر ذ ر ِ

ةَ   نبء النُّب وَّ

 كتب َواْلِكتَابَ 

 ءتي َوَءاتَْينَاه  

 ءجر أَْجَره  

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءن َوإِنَّه  

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 مـن لَِمنَ 

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 لوط َول وًطا

 ءذ إِذْ 

 قَالَ  قول

 قوم ِلقَْوِمهِ 

 ءن إِنَّك مْ 

 ءتي لَتَأْت ونَ 

 فحش اْلفَاِحَشةَ 

 ما َما

 سبق َسبَقَك م

 ب بَِها

 مـن ِمنْ 

 وحد أََحد  

نَ   مـن م ِ

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءن أَئِنَّك مْ 

 ءتي لَتَأْت ونَ 
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َجالَ   رجل الر ِ

 قطع َوتَْقَطع ونَ 

 سبل السَّبِيلَ 

 ءتي َوتَأْت ونَ 

 في فِي

 اِديك م  ندو نَ 

نَكرَ   نكر اْلم 

 ما فََما

 كون َكانَ 

 جوب َجَوابَ 

 قوم قَْوِمهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 قول قَال وا

 ءتي ائْتِنَا

 عذب بِعَذَابِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِن

 كون ك نتَ 

 مـن ِمنَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

ْرنِي  نصر انص 

 على َعلَى

 قوم اْلقَْومِ 

ْفسِ   ِدينَ فسد اْلم 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 جيء َجاَءتْ 

س ل نَا  رسل ر 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 بشر بِاْلب ْشَرى

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

ْهِلك وا  هلك م 

 ءهل أَْهلِ 

 هذا َهِذهِ 

 قري اْلقَْريَةِ 

 ءن إِنَّ 

 ءهل أَْهلََها

 كون َكان وا

 ظلم َظاِلِمينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّ 

 في فِيَها

 لوط ل وًطا

 ول قَال واق

 نحن نَْحن  

 علم أَْعلَم  

 من بَِمن

 في فِيَها

يَنَّه    نجو لَن نَج ِ

 ءهل َوأَْهلَه  

 ءن إِالَّ 

 مرء اْمَرأَتَه  

 كون َكانَتْ 

 مـن ِمنَ 

 غبر اْلغَابِِرينَ 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 ءن أَن

 جيء َجاَءتْ 

س ل نَا  رسل ر 

 لوط ل وًطا

 سوء ِسيءَ 

 ب بِِهمْ 

 ضيق َوَضاقَ 

 ب بِِهمْ 

 رع ذَْرًعاذ

 قول َوقَال وا

 ال الَ 

 خوف تََخفْ 

 ال َوالَ 

 حزن تَْحَزنْ 

 ءن إِنَّا

وكَ  نَجُّ  نجو م 

 هلك َوأَْهلَكَ 

 ءن إِالَّ 

 مرء اْمَرأَتَكَ 

 كون َكانَتْ 

 مـن ِمنَ 

 غبر اْلغَابِِرينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

نِزل ونَ   نزل م 

 على َعلَى

 ءهل أَْهلِ 

 هذا َهِذهِ 

 قري اْلقَْريَةِ 

 ارجز ِرْجزً 

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 فسق يَْفس ق ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَد

 ترك تََّرْكنَا

 مـن ِمْنَها

 ءيه َءايَةً 

 بين بَي ِنَةً 

 قوم ل ِقَْوم  

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ءلى َوإِلَى

 مدين َمْديَنَ 

 ءخو أََخاه مْ 

 شعيب ش عَْيبًا

 قول فَقَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 د واعبد اْعب  

 ءله اللَّهَ 

وا  رجو َواْرج 

 يوم اْليَْومَ 

 ءخر األَِخرَ 

 ال َوالَ 

 عثو تَْعثَْوا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

ْفِسِدينَ   فسد م 

@ @ 

 كذب فََكذَّب وه  

 ءخذ فَأََخذَتْه م  

ْجفَة    رجف الرَّ

وا  صبح فَأَْصبَح 

 في فِي

 دور َداِرِهمْ 

 جثم َجاثِِمينَ 

@ @ 

 عاد َوَعاًدا

 دَ ثمود َوثَم و

 قد َوقَد

 بين تَّبَيَّنَ 

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

َساِكنِِهمْ   سكن مَّ

 زين َوَزيَّنَ 

م    له لَه 

 شطن الشَّْيَطان  

مْ   عمل أَْعَمالَه 

 صدد فََصدَّه مْ 

 عن َعنِ 

 سبل السَّبِيلِ 

 كون َوَكان وا

ْستَْبِصِرينَ   بصر م 

@ @ 

ونَ   قارون َوقَار 

 فرعون َوفِْرَعْونَ 

 هامان َوَهاَمانَ 

 َولَقَدْ قد 

 جيء َجاَءه م

وَسى  موسى مُّ

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

وا  كبر فَاْستَْكبَر 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َوَما

 كون َكان وا

 سبق َسابِِقينَ 

@ @ 

 ءكل فَك الًّ 

 ءخذ أََخْذنَا

 ذنب بِذَنبِهِ 

 مـن فَِمْنه م

نْ   من مَّ

 رسل أَْرَسْلنَا

 على َعلَْيهِ 

 حصب َحاِصبًا

 مـن َوِمْنه م
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 ن مَّنْ م

 ءخذ أََخذَتْه  

ْيَحة    صيح الصَّ

 مـن َوِمْنه م

نْ   من مَّ

 خسف َخَسْفنَا

 ب بِهِ 

 ءرض األَْرضَ 

 مـن َوِمْنه م

نْ   من مَّ

 غرق أَْغَرْقنَا

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 ءله اللَّه  

مْ   ظلم ِليَْظِلَمه 

 لكن َولَِكن

 كون َكان وا

 نفس أَنف َسه مْ 

ونَ   ظلم يَْظِلم 

@ @ 

 مثل َمثَل  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 مثل َكَمثَلِ 

 عنكب اْلعَنَكب وتِ 

 ءخذ اتََّخذَتْ 

 بيت بَْيتًا

 ءن َوإِنَّ 

 وهن أَْوَهنَ 

 بيت اْلب ي وتِ 

 بيت لَبَْيت  

 عنكب اْلعَنَكب وتِ 

 لو لَوْ 

 كون َكان وا

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ه اللَّهَ ءل

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 دعو يَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 تلك َوتِْلكَ 

 مثل األَْمثَال  

 ضرب نَْضِرب َها

 نوس ِللنَّاِس 

 ما َوَما

 عقل يَْعِقل َها

 ءن إِالَّ 

ونَ   علم اْلَعاِلم 

@ @ 

 خلق َخلَقَ 

 ه اللَّه  ءل

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

ْؤِمنِينَ   ءمن ل ِْلم 

@ @ 

 تلو اتْل  

 ما َما

 وحي أ وِحيَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن ِمنَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 قوم َوأَقِمِ 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءن إِنَّ 

 صلو الصَّالَةَ 

 نهي تَْنَهى

 نِ عن عَ 

 فحش اْلفَْحَشاءِ 

نَكرِ   نكر َواْلم 

 ذكر َولَِذْكر  

 ءله اللَّهِ 

 كبر أَْكبَر  

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 صنع تَْصنَع ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 جدل ت َجاِدل وا

 ءهل أَْهلَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل بِالَّتِي

 هي ِهيَ 

 حسن أَْحَسن  

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

واظلم   َظلَم 

 مـن ِمْنه مْ 

 قول َوق ول وا

 ءمن َءاَمنَّا

 ءلل بِالَِّذي

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْينَا

 نزل َوأ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيك مْ 

نَا  ءله َوإِلَه 

ك مْ   ءله َوإِلَه 

 وحد َواِحد  

 نحن َونَْحن  

 له لَه  

ونَ  ْسِلم   سلم م 

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 نزل أَنَزْلنَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 تَابَ كتب اْلكِ 

 ءلل فَالَِّذينَ 

 ءتي َءاتَْينَاه م  

 كتب اْلِكتَابَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ب بِهِ 

 مـن َوِمنْ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 من َمن

 ءمن ي ْؤِمن  

 ب بِهِ 

 ما َوَما

 جحد يَْجَحد  

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءن إِالَّ 

ونَ   كفر اْلَكافِر 

@ @ 

 ما َوَما

 كون ك نتَ 

 تلو تَتْل وا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلهِ 

 مـن ِمن

 كتب ِكتَاب  

 ال َوالَ 

طُّه    خطط تَخ 

 يمن بِيَِمينِكَ 

 ءذ إِذًا

 ريب الَّْرتَابَ 

ْبِطل ونَ   بطل اْلم 

@ @ 

 بل بَلْ 

 هو ه وَ 

 ءيه َءايَات  

 بين بَي ِنَات  

 في فِي

د ورِ   صدر ص 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 علم اْلِعْلمَ 

 ما َوَما

 جحد يَْجَحد  

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءن إِالَّ 

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 لو لَْوالَ 
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 نزل أ نِزلَ 

 على َعلَْيهِ 

 ءيه َءايَات  

ن  مـن م ِ

ب ِهِ   ربب رَّ

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

 ءيه األَيَات  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن َوإِنََّما

 ءنا أَنَا

 نذر نَِذير  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 كفي يَْكِفِهمْ 

 نَّاءن أَ 

 نزل أَنَزْلنَا

 على َعلَْيكَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 تلو ي تْلَى

 على َعلَْيِهمْ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 رحم لََرْحَمةً 

 ذكر َوِذْكَرى

 قوم ِلقَْوم  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 كفي َكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 بين بَْينِي

 بين َوبَْينَك مْ 

 شهد َشِهيًدا

 علم يَْعلَم  

 اما مَ 

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 بطل بِاْلبَاِطلِ 

وا  كفر َوَكفَر 

 ءله بِاللَّهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   خسر اْلَخاِسر 

@ @ 

 عجل َويَْستَْعِجل ونَكَ 

 عذب بِاْلعَذَابِ 

 لو َولَْوالَ 

 ءجل أََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 م  جيء لََّجاَءه  

 عذب اْلعَذَاب  

 ءتي َولَيَأْتِيَنَّه م

 بغت بَْغتَةً 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 عجل يَْستَْعِجل ونَكَ 

 عذب بِاْلعَذَابِ 

 ءن َوإِنَّ 

 جهم َجَهنَّمَ 

ِحيَطة    حوط لَم 

 كفر بِاْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 غشو يَْغَشاه م  

 عذب اْلعَذَاب  

 مـن ِمن

 مْ فوق فَْوقِهِ 

 مـن َوِمن

 تحت تَْحتِ 

ِلِهمْ   رجل أَْرج 

 قول َويَق ول  

 ذوق ذ وق وا

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 عبد يَاِعبَاِديَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن إِنَّ 

 ءرض أَْرِضي

 وسع َواِسعَة  

 ءيي فَِإيَّايَ 

 عبد فَاْعب د ونِ 

@ @ 

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

 ذوق ذَائِقَة  

 موت اْلَمْوتِ 

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَْينَا

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

ئَنَّه م ِ  بوء لَن بَو 

نَ   مـن م ِ

 جنن اْلَجنَّةِ 

 غرف غ َرفًا

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 عم نِْعمَ ن

 ءجر أَْجر  

 عمل اْلعَاِمِلينَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  صبر َصبَر 

 على َوَعلَى

 ربب َرب ِِهمْ 

 وكل يَتََوكَّل ونَ 

@ @ 

 ءيي َوَكأَي ِن

ن  مـن م ِ

 دبب َدابَّة  

 ال الَّ 

 حمل تَْحِمل  

 رزق ِرْزقََها

 ءله اللَّه  

ق َها  رزق يَْرز 

 ءيي َوإِيَّاك مْ 

 هو َوه وَ 

 يع  سمع السَّمِ 

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 ءن َولَئِن

 سءل َسأَْلتَه م

نْ   من مَّ

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

رَ   سخر َوَسخَّ

 شمس الشَّْمسَ 

 قمر َواْلقََمرَ 

 قول لَيَق ول نَّ 

 ءله اللَّه  

 ءنى فَأَنَّى

 ءفك ي ْؤفَك ونَ 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 بسط يَْبس ط  

ْزقَ   رزق الر ِ

 نمن ِلمَ 

 شيء يََشاء  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 قدر َويَْقِدر  

 له لَه  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءن َولَئِن

 سءل َسأَْلتَه م

 من مَّن
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لَ   نزل نَّزَّ

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 حيي فَأَْحيَا

 ب بِهِ 

 ءرض األَْرضَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ت َمْوتَِهامو

 قول لَيَق ول نَّ 

 ءله اللَّه  

 قول ق لِ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 بل بَلْ 

ه مْ   كثر أَْكثَر 

 ال الَ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 هذا َهِذهِ 

 حيي اْلَحيَاة  

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءن إِالَّ 

 لهو لَْهو  

 لعب َولَِعب  

 ءن َوإِنَّ 

 دور الدَّارَ 

 ءخر األَِخَرةَ 

 ِهيَ هي لَ 

 حيي اْلَحيََوان  

 لو لَوْ 

 كون َكان وا

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 ركب َرِكب وا

 في فِي

 فلك اْلف ْلكِ 

ا  دعو َدَعو 

 ءله اللَّهَ 

ْخِلِصينَ   خلص م 

 له لَه  

ينَ   دين الد ِ

ا  لم فَلَمَّ

اه مْ   نجو نَجَّ

 ءلى إِلَى

 برر اْلبَر ِ 

 ءذ إِذَا

 هم ه مْ 

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

واك  فر ِليَْكف ر 

 ما بَِما

 ءتي َءاتَْينَاه مْ 

 متع َوِليَتََمتَّع وا

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءن أَنَّا

 جعل َجعَْلنَا

 حرم َحَرًما

 ءمن َءاِمنًا

 خطف َوي تََخطَّف  

 نوس النَّاس  

 مـن ِمنْ 

 حول َحْوِلِهمْ 

 بطل أَفَبِاْلبَاِطلِ 

 ي ْؤِمن ونَ ءمن 

 نعم َوبِنِْعَمةِ 

 ءله اللَّهِ 

ونَ   كفر يَْكف ر 

@ @ 

 من َوَمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

نِ   مـن ِممَّ

 فري اْفتََرى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

 ءو أَوْ 

 كذب َكذَّبَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

ا  لم لَمَّ

 جيء َجاَءه  

 ليس أَلَْيسَ 

 في فِي

 جهم َجَهنَّمَ 

 ثوي َمثًْوى

 افِِرينَ كفر ل ِْلكَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 جهد َجاَهد وا

 في فِينَا

 هدي لَنَْهِديَنَّه مْ 

 سبل س ب لَنَا

 ءن َوإِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 مع لََمعَ 

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

# # 

@ @ 

 الم الم

@ @ 

 غلب غ ِلبَتِ 

وم    روم الرُّ

@ @ 

 في فِي

 دنو أَْدنَى

 ءرض األَْرِض 

 هم َوه م

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 َغلَبِِهمْ  غلب

 غلب َسيَْغِلب ونَ 

@ @ 

 في فِي

 بضع بِْضعِ 

 سنه ِسنِينَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ءمر األَْمر  

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 مـن َوِمن

 بعد بَْعد  

 يوم َويَْوَمئِذ  

 فرح يَْفَرح  

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 نصر بِنَْصرِ 

 ءله اللَّهِ 

 نصر يَنص ر  

 من َمن

 شيء يََشاء  

 هو َوه وَ 

 ِزيز  عزز اْلعَ 

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 ال الَ 

 خلف ي ْخِلف  

 ءله اللَّه  

 وعد َوْعَده  

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 ظهر َظاِهًرا

نَ   مـن م ِ

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 هم َوه مْ 

 عن َعنِ 

 ِخَرةِ ءخر األَ 

 هم ه مْ 

 غفل َغافِل ونَ 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

وا  فكر يَتَفَكَّر 

 في فِي

 نفس أَنف ِسِهم

ا  ما مَّ

 خلق َخلَقَ 
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 ءله اللَّه  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 ءن إِالَّ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءجل َوأََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 ءن َوإِنَّ 

 كثر َكثِيًرا

نَ م  ـن م ِ

 نوس النَّاِس 

 لقي بِِلقَاِءي

 ربب َرب ِِهمْ 

ونَ   كفر لََكافِر 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

وا  سير يَِسير 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

وا  نظر فَيَنظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 كون َكان وا

 شدد أََشدَّ 

 مـن ِمْنه مْ 

 ةً قوي ق وَّ 

وا  ثور َوأَثَار 

 ءرض األَْرضَ 

وَها  عمر َوَعَمر 

 كثر أَْكثَرَ 

ا  ما ِممَّ

وَها  عمر َعَمر 

 جيء َوَجاَءتْه مْ 

س ل ه م  رسل ر 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 ما فََما

 كون َكانَ 

 ءله اللَّه  

مْ   ظلم ِليَْظِلَمه 

 لكن َولَِكن

 كون َكان وا

 نفس أَنف َسه مْ 

ونَ   ظلم يَْظِلم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَةَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 سوء أََسائ وا

 سوء السُّوأَى

 ءن أَن

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 كون َوَكان وا

 ب بَِها

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 ءله اللَّه  

ا  بدء يَْبَدؤ 

 خلق اْلَخْلقَ 

 ثم ث مَّ 

 عود ي ِعيد ه  

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 ع ونَ رجع ت ْرجَ 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 قوم تَق وم  

 سوع السَّاَعة  

 بلس ي ْبِلس  

ونَ  ْجِرم   جرم اْلم 

@ @ 

 لم َولَمْ 

 كون يَك ن

 له لَّه م

ن  مـن م ِ

 شرك ش َرَكائِِهمْ 

ا  شفع ش فَعَاؤ 

 كون َوَكان وا

 شرك بِش َرَكائِِهمْ 

 كفر َكافِِرينَ 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 قوم تَق وم  

 سوع السَّاَعة  

 ْوَمئِذ  يوم يَ 

ق ونَ   فرق يَتَفَرَّ

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 هم فَه مْ 

 في فِي

 روض َرْوَضة  

ونَ   حبر ي ْحبَر 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 كذب َوَكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 لقي َوِلقَاِءي

 ءخر األَِخَرةِ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 في فِي

 عذب اْلعَذَابِ 

ونَ  ْحَضر   حضر م 

@ @ 

 سبح فَس ْبَحانَ 

 ءله اللَّهِ 

 حين ِحينَ 

 مسي ت ْمس ونَ 

 حين َوِحينَ 

ونَ   صبح ت ْصبِح 

@ @ 

 له َولَه  

 حمد اْلَحْمد  

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 عشو َوَعِشيًّا

 حين َوِحينَ 

ونَ   ظهر ت ْظِهر 

@ @ 

 رج ي ْخِرج  خ

 حيي اْلَحيَّ 

 مـن ِمنَ 

 موت اْلَمي ِتِ 

 خرج َوي ْخِرج  

 موت اْلَمي ِتَ 

 مـن ِمنَ 

 ِ  حيي اْلَحي 

 حيي َوي ْحيِ 

 ءرض األَْرضَ 

 بعد بَْعدَ 

 موت َمْوتَِها

 ذلك َوَكذَِلكَ 

ونَ   خرج ت ْخَرج 

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 ءن أَنْ 

 خلق َخلَقَك م

ن  مـن م ِ

 ترب ت َراب  

 ثم ث مَّ 

 ءذ إِذَا

 ءنت أَنت م

 بشر بََشر  

ونَ   نشر تَنتَِشر 

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 ءن أَنْ 

 خلق َخلَقَ 

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 نفس أَنف ِسك مْ 

 زوج أَْزَواًجا

 سكن ل ِتَْسك ن وا

 ءلى إِلَْيَها

 جعل َوَجعَلَ 
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 بين بَْينَك م

َودَّةً   ودد مَّ

 رحم َوَرْحَمةً 

 ءن إِنَّ 

 فِي في

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

ونَ   فكر يَتَفَكَّر 

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 خلق َخْلق  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 خلف َواْختاِلَف  

 لسن أَْلِسنَتِك مْ 

 لون َوأَْلَوانِك مْ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 علم ل ِْلَعاِلِمينَ 

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

ك م  نوم َمنَام 

 ليل بِالَّْيلِ 

 نهر َوالنََّهارِ 

ك م  بغي َواْبتِغَاؤ 

ن  مـن م ِ

 فضل فَْضِلهِ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 سمع يَْسَمع ونَ 

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 رءي ي ِريك م  

 برق اْلبَْرقَ 

 خوف َخْوفًا

 مع َوَطَمعًاط

ل    نزل َوي نَز ِ

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 حيي فَي ْحيِ 

 ب بِهِ 

 ءرض األَْرضَ 

 بعد بَْعدَ 

 موت َمْوتَِها

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 ءن أَن

 قوم تَق ومَ 

 سمو السََّماء  

 رض َواألَْرض  ء

 ءمر بِأَْمِرهِ 

 ثم ث مَّ 

 ءذ إِذَا

 دعو َدَعاك مْ 

 دعو َدْعَوةً 

نَ   مـن م ِ

 ءرض األَْرِض 

 ءذ إِذَا

 ءنت أَنت مْ 

ونَ  ج   خرج تَْخر 

@ @ 

 له َولَه  

 من َمن

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 كل ك ل  

 له لَّه  

 قنت قَانِت ونَ 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

ابد  ء يَْبَدؤ 

 خلق اْلَخْلقَ 

 ثم ث مَّ 

 عود ي ِعيد ه  

 هو َوه وَ 

 هون أَْهَون  

 على َعلَْيهِ 

 له َولَه  

 مثل اْلَمثَل  

 علو األَْعلَى

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 ضرب َضَربَ 

 لك لَك م

ثاَلً   مثل مَّ

نْ   مـن م ِ

 نف ِسك مْ نفس أَ 

 هل َهل

 لك لَّك م

ن  مـن م ِ

ا  ما مَّ

 ملك َملََكتْ 

 يمن أَْيَمان ك م

ن  مـن م ِ

 شرك ش َرَكاءَ 

 في فِي

 ما َما

 رزق َرَزْقنَاك مْ 

 ءنت فَأَنت مْ 

 في فِيهِ 

 سوي َسَواء  

 خوف تََخاف ونَه مْ 

 خوف َكِخيفَتِك مْ 

 نفس أَنف َسك مْ 

 ذلك َكذَِلكَ 

ل    فصل ن فَص ِ

 ءيه األَيَاتِ 

 قوم ِلقَْوم  

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 بل بَلِ 

 تبع اتَّبَعَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 هوي أَْهَواَءه م

 غير بِغَْيرِ 

 علم ِعْلم  

 من فََمن

 هدي يَْهِدي

 من َمنْ 

 ضلل أََضلَّ 

 ءله اللَّه  

 ما َوَما

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 نصر نَّاِصِرينَ 

@ @ 

 قوم فَأَقِمْ 

 وجه َوْجَهكَ 

ينِ دين لِ   لد ِ

 حنف َحنِيفًا

 فطر فِْطَرتَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل الَّتِي

 فطر فََطرَ 

 نوس النَّاسَ 

 على َعلَْيَها

 ال الَ 

 بدل تَْبِديلَ 

 خلق ِلَخْلقِ 

 ءله اللَّهِ 

 ذلك ذَِلكَ 

ين    دين الد ِ

 قوم اْلقَي ِم  

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 
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ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

نِ   يبِينَ نوب م 

 ءلى إِلَْيهِ 

 وقي َواتَّق وه  

وا  قوم َوأَقِيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 ال َوالَ 

 كون تَك ون وا

 مـن ِمنَ 

ْشِرِكينَ   شرك اْلم 

@ @ 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

ق وا  فرق فَرَّ

 دين ِدينَه مْ 

 كون َوَكان وا

 شيع ِشيَعًا

 كل ك لُّ 

 حزب ِحْزب  

 ما بَِما

 لدي لََدْيِهمْ 

ونَ   فرح فَِرح 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 مسس َمسَّ 

 نوس النَّاسَ 

ر    ضرر ض 

 دعو َدَعْوا

 ربب َربَّه م

نِيبِينَ   نوب مُّ

 ءلى إِلَْيهِ 

 ثم ث مَّ 

 ءذ إِذَا

 ذوق أَذَاقَه م

ْنه    مـن م ِ

 رحم َرْحَمةً 

 ءذ إِذَا

 فرق فَِريق  

ْنه م  مـن م ِ

 ربب بَِرب ِِهمْ 

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

وا  كفر ِليَْكف ر 

 ما بَِما

 ءتي َءاتَْينَاه مْ 

 متع فَتََمتَّع وا

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 نزل أَنَزْلنَا

 على َعلَْيِهمْ 

 سلط س ْلَطانًا

 هو فَه وَ 

 كلم يَتََكلَّم  

 ما بَِما

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 ذوق أَذَْقنَا

 نوس النَّاسَ 

 رحم َرْحَمةً 

وافرح فَرِ   ح 

 ب بَِها

 ءن َوإِن

 صوب ت ِصْبه مْ 

 سوء َسي ِئَة  

 ما بَِما

 قدم قَدََّمتْ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 ءذ إِذَا

 هم ه مْ 

 قنط يَْقنَط ونَ 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 بسط يَْبس ط  

ْزقَ   رزق الر ِ

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 قدر َويَْقِدر  

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءتي فَأَتِ 

 ذو ذَا

 قرب اْلق ْربَى

 حقق َحقَّه  

 سكن َواْلِمْسِكينَ 

 بنو َواْبنَ 

 سبل السَّبِيلِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 خير َخْير  

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 رود ي ِريد ونَ 

 وجه َوْجهَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ فلح الْ  ْفِلح   م 

@ @ 

 ما َوَما

 ءتي َءاتَْيت م

ن  مـن م ِ

بًا  ربو ر ِ

 ربو لَّيَْرب َوا

 في فِي

 مول أَْمَوالِ 

 نوس النَّاِس 

 ال فاَلَ 

 ربو يَْرب وا

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 ءتي َءاتَْيت م

ن  مـن م ِ

 زكو َزَكاة  

 رود ت ِريد ونَ 

 وجه َوْجهَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 ه م   هم

ْضِعف ونَ   ضعف اْلم 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَك مْ 

 ثم ث مَّ 

 رزق َرَزقَك مْ 

 ثم ث مَّ 

 موت ي ِميت ك مْ 

 ثم ث مَّ 

 حيي ي ْحيِيك مْ 

 هل َهلْ 

 مـن ِمن

 شرك ش َرَكائِك م

 من مَّن

 فعل يَْفعَل  

 مـن ِمن

 ذلك ذَِلك م

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

 سبح س ْبَحانَه  

 َوتَعَالَىعلو 

ا  عن َعمَّ

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 ظهر َظَهرَ 

 فسد اْلفََساد  

 في فِي

 برر اْلبَر ِ 

 بحر َواْلبَْحرِ 

 ما بَِما

 كسب َكَسبَتْ 

 يدي أَْيِدي

 نوس النَّاِس 

 ذوق ِلي ِذيقَه م

 بعض بَْعضَ 

 ءلل الَِّذي

 عمل َعِمل وا

مْ   لعل لَعَلَّه 

 رجع يَْرِجع ونَ 
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@ @ 

 قول ق لْ 

 واسير ِسير  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

وا  نظر فَانظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 كون َكانَ 

ه م  كثر أَْكثَر 

ْشِرِكينَ   شرك مُّ

@ @ 

 قوم فَأَقِمْ 

 وجه َوْجَهكَ 

ينِ   دين ِللد ِ

 قوم اْلقَي ِمِ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَ 

 م  يوم يَوْ 

 ال الَّ 

 ردد َمَردَّ 

 له لَه  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 يوم يَْوَمئِذ  

دَّع ونَ   صدع يَصَّ

@ @ 

 من َمن

 كفر َكفَرَ 

 على فَعَلَْيهِ 

ه    كفر ك ْفر 

 من َوَمنْ 

 عمل َعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

 نفس فأَلَنف ِسِهمْ 

 مهد يَْمَهد ونَ 

@ @ 

 جزي ِليَْجِزيَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 َعِمل واعمل وَ 

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 ءن أَن

 رسل ي ْرِسلَ 

يَاحَ   روح الر ِ

َرات   بَش ِ  بشر م 

 ذوق َوِلي ِذيقَك م

ن  مـن م ِ

ْحَمتِهِ   رحم رَّ

 جري َوِلتَْجِريَ 

 فلك اْلف ْلك  

 ر بِأَْمِرهِ ءم

 بغي َوِلتَْبتَغ وا

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 لعل َولَعَلَّك مْ 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

س الً   رسل ر 

 ءلى إِلَى

 قوم قَْوِمِهمْ 

 جيء فََجاء وه م

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 نقم فَانتَقَْمنَا

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

واجر  م أَْجَرم 

 كون َوَكانَ 

 حقق َحقًّا

 على َعلَْينَا

 نصر نَْصر  

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 رسل ي ْرِسل  

يَاحَ   روح الر ِ

 ثير فَت ثِير  

 سحب َسَحابًا

 بسط فَيَْبس ط ه  

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

 كيف َكْيفَ 

 شيء يََشاء  

 جعل َويَْجعَل ه  

 كسف ِكَسفًا

 ي فَتََرىرء

 ودق اْلَوْدقَ 

ج    خرج يَْخر 

 مـن ِمنْ 

 خلل ِخالَِلهِ 

 ءذ فَِإذَا

 صوب أََصابَ 

 ب بِهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 ءذ إِذَا

 هم ه مْ 

ونَ   بشر يَْستَْبِشر 

@ @ 

 ءن َوإِن

 كون َكان وا

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

لَ   نزل ي نَزَّ

 على َعلَْيِهم

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلهِ 

ْبِلِسينَ   بلس لَم 

@ @ 

 نظر فَانظ رْ 

 ءلى إِلَى

 ءثر َءاثَارِ 

 رحم َرْحَمتِ 

 ءله اللَّهِ 

 كيف َكْيفَ 

 حيي ي ْحيِ 

 ءرض األَْرضَ 

 بعد بَْعدَ 

 موت َمْوتَِها

 ءن إِنَّ 

 ذلك ذَِلكَ 

ْحيِ   حيي لَم 

 موت اْلَمْوتَى

 هو َوه وَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ءن َولَئِنْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 روح ِريًحا

 رءي فََرأَْوه  

ا ْصفَرًّ  صفر م 

 ظلل لََّظلُّوا

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

ونَ   كفر يَْكف ر 

@ @ 

 ءن فَِإنَّكَ 

 ال الَ 

 سمع ت ْسِمع  

 موت اْلَمْوتَى

 ال َوالَ 

 سمع ت ْسِمع  

مَّ   صمم الصُّ

 دعو الدَُّعاءَ 

 ءذ إِذَا

 ولي َولَّْوا
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 ْدبِِرينَ دبر م  

@ @ 

 ما َوَما

 ءنت أَنتَ 

 هدي بَِهادِ 

 عمي اْلع ْميِ 

 عن َعن

 ضلل َضالَلَتِِهمْ 

 ءن إِن

 سمع ت ْسِمع  

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 ءمن ي ْؤِمن  

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 هم فَه م

ونَ  ْسِلم   سلم مُّ

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَك م

ن  مـن م ِ

 ضعف َضْعف  

 ثم ث مَّ 

 لَ جعل َجعَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ضعف َضْعف  

ةً   قوي ق وَّ

 ثم ث مَّ 

 جعل َجعَلَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

ة    قوي ق وَّ

 ضعف َضْعفًا

 شيب َوَشْيبَةً 

 خلق يَْخل ق  

 ما َما

 شيء يََشاء  

 هو َوه وَ 

 علم اْلَعِليم  

 قدر اْلقَِدير  

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 قوم تَق وم  

 سوع السَّاَعة  

 قسم ي ْقِسم  

ْجِرم ونَ جرم   اْلم 

 ما َما

 لبث لَبِث وا

 غير َغْيرَ 

 سوع َساَعة  

 ذلك َكذَِلكَ 

 كون َكان وا

 ءفك ي ْؤفَك ونَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 علم اْلِعْلمَ 

 ءمن َواإِليَمانَ 

 قد لَقَدْ 

 لبث لَبِثْت مْ 

 في فِي

 كتب ِكتَابِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 بَْعثِ بعث الْ 

 هذا فََهذَا

 يوم يَْوم  

 بعث اْلبَْعثِ 

 لكن َولَِكنَّك مْ 

 كون ك نت مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 يوم فَيَْوَمئِذ  

 ال الَّ 

 نفع يَنفَع  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 عذر َمْعِذَرت ه مْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 عتب ي ْستَْعتَب ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ضرب َضَرْبنَا

 لنَّاِس نوس لِ 

 في فِي

 هذا َهذَا

 قرء اْلق ْرَءانِ 

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 مثل َمثَل  

 ءن َولَئِن

 جيء ِجئْتَه م

 ءيه بِأَيَة  

 قول لَّيَق ولَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءن إِنْ 

 ءنت أَنت مْ 

 ءن إِالَّ 

ْبِطل ونَ   بطل م 

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 طبع يَْطبَع  

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 ق ل وبِ قلب 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 صبر فَاْصبِرْ 

 ءن إِنَّ 

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 حقق َحق  

 ال َوالَ 

 خفف يَْستَِخفَّنَّكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 يقن ي وقِن ونَ 

# # 

@ @ 

 الم الم

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

 ءيه َءايَات  

 كتب اْلِكتَابِ 

 حكم اْلَحِكيمِ 

@ @ 

 ىهدي ه دً 

 رحم َوَرْحَمةً 

ْحِسنِينَ   حسن ل ِْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   قوم ي ِقيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوي ْؤت ونَ 

َكاةَ   زكو الزَّ

 هم َوه م

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 هم ه مْ 

 يقن ي وقِن ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 على َعلَى

 هدي ه ًدى

ن  مـن م ِ

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ  فلح ْفِلح   اْلم 

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 من َمن

 شري يَْشتَِري

 لهو لَْهوَ 

 حدث اْلَحِديثِ 

 ضلل ِلي ِضلَّ 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 غير بِغَْيرِ 

 علم ِعْلم  

 ءخذ َويَتَِّخذََها

ًوا  هزء ه ز 

 ءلي أ ولَئِكَ 
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مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

ِهين    هون مُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 لو ت تْلَىت

 على َعلَْيهِ 

 ءيه َءايَات نَا

 ولي َولَّى

ْستَْكبًِرا  كبر م 

 كأن َكأَن

 لم لَّمْ 

 سمع يَْسَمْعَها

 كأن َكأَنَّ 

 في فِي

 ءذن أ ذ نَْيهِ 

 وقر َوْقًرا

ْره    بشر فَبَش ِ

 عذب بِعَذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

 اِلَحاتِ صلح الصَّ 

مْ   له لَه 

 جنن َجنَّات  

 نعم النَِّعيمِ 

@ @ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 حقق َحقًّا

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 غير بِغَْيرِ 

 عمد َعَمد  

 رءي تََرْونََها

 لقي َوأَْلقَى

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 رسو َرَواِسيَ 

 ءن أَن

 ميد تَِميدَ 

 ب بِك مْ 

 بثث َوبَثَّ 

 في فِيَها

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 دبب َدابَّة  

 نزل َوأَنَزْلنَا

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 نبت فَأَنبَتْنَا

 في فِيَها

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 زوج َزْوج  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 هذا َهذَا

 خلق َخْلق  

 ءله اللَّهِ 

ونِيرءي فَ   أَر 

 ماذا َماذَا

 خلق َخلَقَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 بل بَلِ 

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

 لقمان ل ْقَمانَ 

 حكم اْلِحْكَمةَ 

 ءن أَنِ 

 شكر اْشك رْ 

 ءله ِللَّهِ 

 من َوَمن

 شكر يَْشك رْ 

 ءن فَِإنََّما

 شكر يَْشك ر  

 نفس ِلنَْفِسهِ 

 من َوَمن

 كفر َكفَرَ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غني َغنِي  

 حمد َحِميد  

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 

 لقمان ل ْقَمان  

 بنو الْبنِهِ 

 هو َوه وَ 

 وعظ يَِعظ ه  

 بنو يَاب نَيَّ 

 ال الَ 

 شرك ت ْشِركْ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

ْركَ   شرك الش ِ

 ظلم لَظ ْلم  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

ْينَا  وصي َوَوصَّ

 ءنس اإِلنَسانَ 

 ولد بَِواِلَدْيهِ 

 حمل َحَملَتْه  

ه    ءمم أ مُّ

 وهن َوْهنًا

 على َعلَى

 وهن َوَهن  

 فصل َوفَِصال ه  

 في فِي

 عوم َعاَمْينِ 

 ءن أَنِ 

 شكر اْشك رْ 

 لي ِلي

 ولد َوِلَواِلَدْيكَ 

 ءلى إِلَيَّ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ءن َوإِن

 اَهَداكَ جهد جَ 

 على َعلَى

 ءن أَن

 شرك ت ْشِركَ 

 ب بِي

 ما َما

 ليس لَْيسَ 

 لك لَكَ 

 ب بِهِ 

 علم ِعْلم  

 ال فاَلَ 

َما  طوع ت ِطْعه 

َما  صحب َوَصاِحْبه 

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

وفًا  عرف َمْعر 

 تبع َواتَّبِعْ 

 سبل َسبِيلَ 

 من َمنْ 

 نوب أَنَابَ 

 ءلى إِلَيَّ 

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَيَّ 

 ْرِجع ك مْ رجع مَ 

 نبء فَأ نَب ِئ ك م

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 بنو يَاب نَيَّ 

 ءن إِنََّها

 ءن إِن

 كون تَك  

 ثقل ِمثْقَالَ 

 حبب َحبَّة  

نْ   مـن م ِ

 خردل َخْرَدل  
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 كون فَتَك ن

 في فِي

 صخر َصْخَرة  

 ءو أَوْ 

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءو أَوْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءتي يَأْتِ 

 ب بَِها

 ءله اللَّه  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 لطف لَِطيف  

 خبر َخبِير  

@ @ 

 بنو يَاب نَيَّ 

 قوم أَقِمِ 

 صلو الصَّالَةَ 

رْ   ءمر َوأْم 

وفِ   عرف بِاْلَمْعر 

 نهي َواْنهَ 

 عن َعنِ 

نَكرِ   نكر اْلم 

 صبر َواْصبِرْ 

 على َعلَى

 ما َما

 صوب أََصابَكَ 

 ءن إِنَّ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ن ِمنْ مـ

 عزم َعْزمِ 

ورِ   ءمر األ م 

@ @ 

 ال َوالَ 

رْ   صعر ت َصع ِ

 خدد َخدَّكَ 

 نوس ِللنَّاِس 

 ال َوالَ 

 مشي تَْمِش 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 مرح َمَرًحا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 كل ك لَّ 

ْختَال    خيل م 

ور    فخر فَخ 

@ @ 

 قصد َواْقِصدْ 

 في فِي

 مشي َمْشيِكَ 

 اْغض ضْ غضض وَ 

 مـن ِمن

 صوت َصْوتِكَ 

 ءن إِنَّ 

 نكر أَنَكرَ 

 صوت األَْصَواتِ 

 صوت لََصْوت  

 حمر اْلَحِميرِ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تََرْوا

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

رَ   سخر َسخَّ

 لك لَك م

ا  ما مَّ

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 سبغ َوأَْسبَغَ 

 على َعلَْيك مْ 

 م نِعََمه  نع

 ظهر َظاِهَرةً 

 بطن َوبَاِطنَةً 

 مـن َوِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 من َمن

 جدل ي َجاِدل  

 في فِي

 ءله اللَّهِ 

 غير بِغَْيرِ 

 علم ِعْلم  

 ال َوالَ 

 هدي ه ًدى

 ال َوالَ 

 كتب ِكتَاب  

نِير    نور مُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

م    له لَه 

 تبع اتَّبِع وا

 ما َما

 نزل أَنَزلَ 

 للَّه  ءله ا

 قول قَال وا

 بل بَلْ 

َّبِع    تبع نَت

 ما َما

 وجد َوَجْدنَا

 على َعلَْيهِ 

 ءبو َءابَاَءنَا

 لو أََولَوْ 

 كون َكانَ 

 شطن الشَّْيَطان  

 دعو يَْدع وه مْ 

 ءلى إِلَى

 عذب َعذَابِ 

 سعر السَِّعيرِ 

@ @ 

 من َوَمن

 سلم ي ْسِلمْ 

 وجه َوْجَهه  

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 هو َوه وَ 

ْحِسن  حس  ن م 

 قد فَقَدِ 

 مسك اْستَْمَسكَ 

 عرو بِاْلع ْرَوةِ 

ثْقَى  وثق اْلو 

 ءلى َوإِلَى

 ءله اللَّهِ 

 عقب َعاقِبَة  

ورِ   ءمر األ م 

@ @ 

 من َوَمن

 كفر َكفَرَ 

 ال فاَلَ 

نكَ   حزن يَْحز 

ه    كفر ك ْفر 

 ءلى إِلَْينَا

 رجع َمْرِجع ه مْ 

 نبء فَن نَب ِئ ه م

 ما بَِما

 عمل َعِمل وا

 إِنَّ  ءن

 ءله اللَّهَ 

 علم َعِليم  

 ذو بِذَاتِ 

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 متع ن َمت ِع ه مْ 

 قلل قَِليالً 

 ثم ث مَّ 

ه مْ   ضرر نَْضَطرُّ

 ءلى إِلَى

 عذب َعذَاب  

 غلظ َغِليظ  

@ @ 

 ءن َولَئِن

 سءل َسأَْلتَه م

نْ   من مَّ

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 قول لَيَق ول نَّ 

 ه اللَّه  ءل

 قول ق لِ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 بل بَلْ 

ه مْ   كثر أَْكثَر 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 
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@ @ 

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 غني اْلغَنِيُّ 

 حمد اْلَحِميد  

@ @ 

 لو َولَوْ 

 ءن أَنََّما

 في فِي

 ْرِض ءرض األَ 

 مـن ِمن

 شجر َشَجَرة  

 قلم أَْقالَم  

 بحر َواْلبَْحر  

دُّه    مدد يَم 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

 سبع َسْبعَة  

ر    بحر أَْبح 

ا  ما مَّ

 نفد نَِفَدتْ 

 كلم َكِلَمات  

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عزز َعِزيز  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

ا  ما مَّ

 خلق َخْلق ك مْ 

 ال َوالَ 

 مْ بعث بَْعث ك  

 ءن إِالَّ 

 نفس َكنَْفس  

 وحد َواِحَدة  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سمع َسِميع  

 بصر بَِصير  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ولج ي وِلج  

 ليل الَّْيلَ 

 في فِي

 نهر النََّهارِ 

 ولج َوي وِلج  

 نهر النََّهارَ 

 في فِي

 ليل الَّْيلِ 

رَ   سخر َوَسخَّ

 شمس الشَّْمسَ 

 ر َواْلقََمرَ قم

 كل ك ل  

 جري يَْجِري

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِير  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 ءن َوأَنَّ 

 ما َما

 دعو يَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 بطل اْلبَاِطل  

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 علو اْلعَِليُّ 

 كبر اْلَكبِير  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءن أَنَّ 

 فلك اْلف ْلكَ 

 جري تَْجِري

 في فِي

 بحر اْلبَْحرِ 

 نعم بِنِْعَمتِ 

 ءله اللَّهِ 

 رءي ِلي ِريَك م

نْ   مـن م ِ

 ءيه َءايَاتِهِ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 ل ِ كل ل ِك  

 صبر َصبَّار  

 شكر َشك ور  

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 غشو َغِشيَه م

ْوج    موج مَّ

 ظلل َكالظُّلَلِ 

ا  دعو َدَعو 

 ءله اللَّهَ 

ْخِلِصينَ   خلص م 

 له لَه  

ينَ   دين الد ِ

ا  لم فَلَمَّ

اه مْ   نجو نَجَّ

 ءلى إِلَى

 برر اْلبَر ِ 

 مـن فَِمْنه م

ْقتَِصد    قصد مُّ

 ما َوَما

 جحد يَْجَحد  

 َ  يَاتِنَاءيه بِأ

 ءن إِالَّ 

 كل ك لُّ 

 ختر َختَّار  

 كفر َكف ور  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 وقي اتَّق وا

 ربب َربَّك مْ 

 خشي َواْخَشْوا

 يوم يَْوًما

 ال الَّ 

 جزي يَْجِزي

 ولد َواِلد  

 عن َعن

 ولد َولَِدهِ 

 ال َوالَ 

 ولد َمْول ود  

 هو ه وَ 

 جوز َجاز  

 عن َعن

 ولد َواِلِدهِ 

 يء َشْيئًاش

 ءن إِنَّ 

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 حقق َحق  

 ال فاَلَ 

نَّك م    غرر تَغ رَّ

 حيي اْلَحيَاة  

ْنيَا  دنو الدُّ

 ال َوالَ 

نَّك م  غرر يَغ رَّ

 ءله بِاللَّهِ 

ور    غرر اْلغَر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عند ِعنَده  

 علم ِعْلم  

 سوع السَّاَعةِ 

ل    نزل َوي نَز ِ

 ثَ غيث اْلغَيْ 

 علم َويَْعلَم  

 ما َما
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 في فِي

 رحم األَْرَحامِ 

 ما َوَما

 دري تَْدِري

 نفس نَْفس  

اذَا  ماذا مَّ

 كسب تَْكِسب  

 غدو َغًدا

 ما َوَما

 دري تَْدِري

 نفس نَْفس  

 ِ  ءيي بِأَي 

 ءرض أَْرض  

وت    موت تَم 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم َعِليم  

 خبر َخبِير  

# # 

@ @ 

 الم الم

@ @ 

 ِزيل  نزل تَن

 كتب اْلِكتَابِ 

 ال الَ 

 ريب َرْيبَ 

 في فِيهِ 

 مـن ِمن

ب ِ   ربب رَّ

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 قول يَق ول ونَ 

 فري اْفتََراه  

 بل بَلْ 

 هو ه وَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 نذر ِلت نِذرَ 

 قوم قَْوًما

ا  ما مَّ

 ءتي أَتَاه م

ن  مـن م ِ

 نذر نَِّذير  

ن  مـن م ِ

 بل قَْبِلكَ ق

مْ   لعل لَعَلَّه 

 هدي يَْهتَد ونَ 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 في فِي

 ستت ِستَّةِ 

 يوم أَيَّام  

 ثم ث مَّ 

 سوي اْستََوى

 على َعلَى

 عرش اْلعَْرِش 

 ما َما

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِهِ 

 مـن ِمن

 ولي َوِلي   

 ال َوالَ 

 شفع َشِفيع  

 ال أَفاَلَ 

ونَ   ذكر تَتَذَكَّر 

@ @ 

 دبر ي َدب ِر  

 ءمر األَْمرَ 

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 ءلى إِلَى

 ءرض األَْرِض 

 ثم ث مَّ 

ج    عرج يَْعر 

 ءلى إِلَْيهِ 

 في فِي

 يوم يَْوم  

 كون َكانَ 

ه    قدر ِمْقَدار 

 ءلف أَْلفَ 

 سنه َسنَة  

اما م ِ   مَّ

 عدد تَع دُّونَ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 علم َعاِلم  

 غيب اْلغَْيبِ 

 شهد َوالشََّهاَدةِ 

 عزز اْلعَِزيز  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 حسن أَْحَسنَ 

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 خلق َخلَقَه  

 بدء َوبََدأَ 

 خلق َخْلقَ 

 ءنس اإِلنَسانِ 

 مـن ِمن

 طين ِطين  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 جعل َجعَلَ 

 نَْسلَه   نسل

 مـن ِمن

 سلل س الَلَة  

ن  مـن م ِ

اء    موه مَّ

ِهين    هون مَّ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

اه    سوي َسوَّ

 نفخ َونَفَخَ 

 في فِيهِ 

 مـن ِمن

وِحهِ   روح رُّ

 جعل َوَجعَلَ 

 لك لَك م  

 سمع السَّْمعَ 

 بصر َواألَْبَصارَ 

 فءد َواألَْفئَِدةَ 

 قلل قَِليالً 

ا  ما مَّ

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 ال واقول َوقَ 

 ءذ أَِءذَا

 ضلل َضلَْلنَا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءن أَِءنَّا

 في لَِفي

 خلق َخْلق  

 جدد َجِديد  

 بل بَلْ 

 هم ه م

 لقي بِِلقَاءِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

 قول ق لْ 

 وفي يَتََوفَّاك م

لَك    ملك مَّ

 موت اْلَمْوتِ 

 ءلل الَِّذي

لَ  ك ِ  وكل و 

 ب بِك مْ 

 ثم ث مَّ 

 إِلَى ءلى

 ربب َرب ِك مْ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 رءي تََرى

 ءذ إِذِ 

ونَ  ْجِرم   جرم اْلم 

 نكس نَاِكس وا

ء وِسِهمْ   رءس ر 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ربب َربَّنَا

 بصر أَْبَصْرنَا
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 سمع َوَسِمْعنَا

 رجع فَاْرِجْعنَا

 عمل نَْعَملْ 

 صلح َصاِلًحا

 ءن إِنَّا

وقِن ونَ   يقن م 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 شيء ِشئْنَا

 ءتي ألَتَْينَا

 كل ك لَّ 

 نفس نَْفس  

 هدي ه َداَها

 لكن َولَِكنْ 

 حقق َحقَّ 

 قول اْلقَْول  

 مـن ِمن ِي

 ملء ألَْمألَنَّ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 مـن ِمنَ 

 جنن اْلِجنَّةِ 

 نوس َوالنَّاِس 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 ذوق فَذ وق وا

 ما بَِما

 نسي نَِسيت مْ 

 ءَ لقي ِلقَا

 يوم يَْوِمك مْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِنَّا

 نسي نَِسينَاك مْ 

 ذوق َوذ وق وا

 عذب َعذَابَ 

ْلدِ   خلد اْلخ 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 ءمن ي ْؤِمن  

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءلل الَِّذينَ 

 ءذ إِذَا

وا ر   ذكر ذ ك ِ

 ب بَِها

وا  خرر َخرُّ

ًدا  سجد س جَّ

واسبح َوسَ   بَّح 

 حمد بَِحْمدِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   كبر يَْستَْكبِر 

@ @ 

 جفو تَتََجافَى

ن وب ه مْ   جنب ج 

 عن َعنِ 

 ضجع اْلَمَضاِجعِ 

 دعو يَْدع ونَ 

 ربب َربَّه مْ 

 خوف َخْوفًا

 طمع َوَطَمعًا

ا  ما َوِممَّ

 رزق َرَزْقنَاه مْ 

 نفق ي نِفق ونَ 

@ @ 

 ال فاَلَ 

 علم تَْعلَم  

 نفس نَْفس  

ا  ما مَّ

 خفي أ ْخِفيَ 

 له لَه م

ن  مـن م ِ

ةِ   قرر ق رَّ

 عين أَْعي ن  

 جزي َجَزاءً 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 من أَفََمن

 كون َكانَ 

ْؤِمنًا  ءمن م 

 من َكَمن

 كون َكانَ 

 فسق فَاِسقًا

 ال الَّ 

نَ   سوي يَْستَو 

@ @ 

ا  ءم أَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 ن واءمن َءامَ 

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

مْ   له فَلَه 

 جنن َجنَّات  

 ءوي اْلَمأَْوى

الً   نزل ن ز 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 فسق فََسق وا

 ءوي فََمأَْواه م  

 نور النَّار  

 كل ك لََّما

 رود أََراد وا

 ءن أَن

وا ج   خرج يَْخر 

 َهامـن ِمنْ 

 عود أ ِعيد وا

 في فِيَها

 قول َوقِيلَ 

مْ   له لَه 

 ذوق ذ وق وا

 عذب َعذَابَ 

 نور النَّارِ 

 ءلل الَِّذي

 كون ك نت م

 ب بِهِ 

ب ونَ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 ذوق َولَن ِذيقَنَّه م

نَ   مـن م ِ

 عذب اْلعَذَابِ 

 دنو األَْدنَى

 دون د ونَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

 كبر األَْكبَرِ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 من َوَمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

 مـن ِممَّن

رَ   ذكر ذ ك ِ

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ربب َرب ِهِ 

 ثم ث مَّ 

 عرض أَْعَرضَ 

 عن َعْنَها

 ءن إِنَّا

 مـن ِمنَ 

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

ونَ  نتَِقم   نقم م 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

وَسى  موسى م 

 كتب اْلِكتَابَ 

 ال فاَلَ 

 كون تَك ن

 في فِي

 مري ِمْريَة  

ن  مـن م ِ

 لقي ل ِقَائِهِ 

 جعل َوَجعَْلنَاه  

 هدي ه ًدى

 بنو ل ِبَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 مـن ِمْنه مْ 

ةً   ءمم أَئِمَّ

 هدي يَْهد ونَ 

 ءمر بِأَْمِرنَا

ا  لم لَمَّ

وا  صبر َصبَر 

 كون َوَكان وا
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 ءيه بِأَيَاتِنَا

 يقن ي وقِن ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو ه وَ 

 فصل يَْفِصل  

 بين بَْينَه مْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 في فِيَما

 كون َكان وا

 في فِيهِ 

 خلف يَْختَِلف ونَ 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 هدي يَْهدِ 

مْ   له لَه 

 كم َكمْ 

 هلك أَْهلَْكنَا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهم

نَ   مـن م ِ

ونِ   قرن اْلق ر 

 ونَ مشي يَْمش  

 في فِي

 سكن َمَساِكنِِهمْ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 ال أَفاَلَ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءن أَنَّا

 سوق نَس وق  

 موه اْلَماءَ 

 ءلى إِلَى

 ءرض األَْرِض 

زِ  ر   جرز اْلج 

 خرج فَن ْخِرج  

 ب بِهِ 

 زرع َزْرًعا

 ءكل تَأْك ل  

 ه  مـن ِمنْ 

ه مْ   نعم أَْنعَام 

 نفس َوأَنف س ه مْ 

 ال أَفاَلَ 

ونَ   بصر ي ْبِصر 

@ @ 

 قول َويَق ول ونَ 

 متى َمتَى

 هذا َهذَا

 فتح اْلفَتْح  

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 يوم يَْومَ 

 فتح اْلفَتْحِ 

 ال الَ 

 نفع يَنفَع  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

مْ   ءمن إِيَمان ه 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

ونَ   نظر ي نَظر 

@ @ 

 عرض فَأَْعِرضْ 

مْ   عن َعْنه 

 نظر َوانتَِظرْ 

 ءن إِنَّه م

ونَ  نتَِظر   نظر مُّ

# # 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نبء النَّبِيُّ 

 وقي اتَّقِ 

 ءله اللَّهَ 

 ال َوالَ 

 طوع ت ِطعِ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

نَافِِقينَ   نفق َواْلم 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 انَ كون كَ 

 علم َعِليًما

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 تبع َواتَّبِعْ 

 ما َما

 وحي ي وَحى

 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِيًرا

@ @ 

 وكل َوتََوكَّلْ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كفي َوَكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

ا  ما مَّ

 جعل َجعَلَ 

 ءله اللَّه  

ل    رجل ِلَرج 

ن  مـن م ِ

 قلب قَْلبَْينِ 

 في فِي

 جوف َجْوفِهِ 

 ما َوَما

 جعل َجعَلَ 

 زوج أَْزَواَجك م  

 ءلل الَّالئِي

ونَ   ظهر ت َظاِهر 

 مـن ِمْنه نَّ 

َهاتِك مْ   ءمم أ مَّ

 ما َوَما

 جعل َجعَلَ 

 دعو أَْدِعيَاَءك مْ 

 بنو أَْبنَاَءك مْ 

 ك مْ ذلك ذَلِ 

 قول قَْول ك م

 فوه بِأَْفَواِهك مْ 

 ءله َواللَّه  

 قول يَق ول  

 حقق اْلَحقَّ 

 هو َوه وَ 

 هدي يَْهِدي

 سبل السَّبِيلَ 

@ @ 

 دعو اْدع وه مْ 

 ءبو ألَبَائِِهمْ 

 هو ه وَ 

 قسط أَْقَسط  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن فَِإن

 لم لَّمْ 

وا  علم تَْعلَم 

 ءبو َءابَاَءه مْ 

 ان ك مْ ءخو فَِإْخوَ 

 في فِي

ينِ   دين الد ِ

 ولي َوَمَواِليك مْ 

 ليس َولَْيسَ 

 على َعلَْيك مْ 

نَاح    جنح ج 

 في فِيَما

 خطء أَْخَطأْت م

 ب بِهِ 

 لكن َولَِكن

ا  ما مَّ

َدتْ   عمد تَعَمَّ

 قلب ق ل وب ك مْ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ
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@ @ 

 نبء النَّبِيُّ 

 ولي أَْولَى

ْؤِمنِينَ ءم  ن بِاْلم 

 مـن ِمنْ 

 نفس أَنف ِسِهمْ 

ه    زوج َوأَْزَواج 

َهات ه مْ   ءمم أ مَّ

 ءلي َوأ ول وا

 رحم األَْرَحامِ 

ه مْ   بعض بَْعض 

 ولي أَْولَى

 بعض بِبَْعض  

 في فِي

 كتب ِكتَابِ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

َهاِجِرينَ   هجر َواْلم 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 عَل وافعل تَفْ 

 ءلى إِلَى

 ولي أَْوِليَائِك م

وفًا ْعر   عرف مَّ

 كون َكانَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 في فِي

 كتب اْلِكتَابِ 

 سطر َمْسط وًرا

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 ءخذ أََخْذنَا

 مـن ِمنَ 

 نبء النَّبِي ِنَ 

 وثق ِميثَاقَه مْ 

 مـن َوِمنكَ 

 مـن َوِمن

 نوح نُّوح  

 إبراهيم َوإِْبَراِهيمَ 

وَسى  موسى َوم 

 َوِعيَسى عيسى

 بنو اْبنِ 

 مريم َمْريَمَ 

 ءخذ َوأََخْذنَا

 مـن ِمْنه م

يثَاقًا  وثق م ِ

 غلظ َغِليًظا

@ @ 

 سءل ل ِيَْسئَلَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

 عن َعن

 صدق ِصْدقِِهمْ 

 عدد َوأََعدَّ 

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 عذب َعذَابًا

 ءلم أَِليًما

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

وا  ذكر اْذك ر 

 نعم نِْعَمةَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 ءذ إِذْ 

 جيء َجاَءتْك مْ 

ن ود    جند ج 

 رسل فَأَْرَسْلنَا

 على َعلَْيِهمْ 

 روح ِريًحا

ن وًدا  جند َوج 

 لم لَّمْ 

 رءي تََرْوَها

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصيًرا

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 وك مجيء َجاء  

ن  مـن م ِ

 فوق فَْوقِك مْ 

 مـن َوِمنْ 

 سفل أَْسفَلَ 

 مـن ِمنك مْ 

 ءذ َوإِذْ 

 زيغ َزاَغتِ 

 بصر األَْبَصار  

 بلغ َوبَلَغَتِ 

 قلب اْلق ل وب  

 حنجر اْلَحنَاِجرَ 

 ظنن َوتَظ نُّونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ظنن الظُّن ونَا

@ @ 

 هنا ه نَاِلكَ 

 بلو اْبت ِليَ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

ْلِزل وازلزل وَ   ز 

 زلزل ِزْلَزاالً 

 شدد َشِديًدا

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول يَق ول  

نَافِق ونَ   نفق اْلم 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم

َرض    مرض مَّ

ا  ما مَّ

 وعد َوَعَدنَا

 ءله اللَّه  

 رسل َوَرس ول ه  

 ءن إِالَّ 

وًرا  غرر غ ر 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَت

 طوف طَّائِفَة  

 ْنه مْ مـن م ِ 

 ءهل يَاأَْهلَ 

 يثرب يَثِْربَ 

 ال الَ 

قَامَ   قوم م 

 لك لَك مْ 

 رجع فَاْرِجع وا

 ءذن َويَْستَئِْذن  

 فرق فَِريق  

ْنه م    مـن م ِ

 نبء النَّبِيَّ 

 قول يَق ول ونَ 

 ءن إِنَّ 

 بيت ب ي وتَنَا

 عور َعْوَرة  

 ما َوَما

 هي ِهيَ 

 عور بِعَْوَرة  

 ءن إِن

 رود ي ِريد ونَ 

 ءن إِالَّ 

 فرر فَِراًرا

@ @ 

 لو َولَوْ 

 دخل د ِخلَتْ 

 على َعلَْيِهم

نْ   مـن م ِ

 قطر أَْقَطاِرَها

 ثم ث مَّ 

 سءل س ئِل وا

 فتن اْلِفتْنَةَ 

 ءتي ألَتَْوَها

 ما َوَما

 لبث تَلَبَّث وا

 ب بَِها

 ءن إِالَّ 

 يسر يَِسيًرا

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 كون َكان وا

 عهد َعاَهد وا

 ءله اللَّهَ 

 مـن ِمن

 قَْبل  قبل 

 ال الَ 

 ولي ي َولُّونَ 

 دبر األَْدبَارَ 

 كون َوَكانَ 

 عهد َعْهد  

 ءله اللَّهِ 

 سءل َمْسئ والً 
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@ @ 

 قول ق ل

 لن لَّن

 نفع يَنفَعَك م  

 فرر اْلِفَرار  

 ءن إِن

 فرر فََرْرت م

نَ   مـن م ِ

 موت اْلَمْوتِ 

 ءو أَوِ 

 قتل اْلقَتْلِ 

 ءذ َوإِذًا

 ال الَّ 

 متع ت َمتَّع ونَ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 قول ق لْ 

 من َمن

 ذو ذَا

 ءلل الَِّذي

ك م  عصم يَْعِصم 

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنْ 

 رود أََرادَ 

 ب بِك مْ 

 سوء س وًءا

 ءو أَوْ 

 رود أََرادَ 

 ب بِك مْ 

 رحم َرْحَمةً 

 ال َوالَ 

 وجد يَِجد ونَ 

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ولي َوِليًّا

 الَ ال وَ 

 نصر نَِصيًرا

@ @ 

 قد قَدْ 

 علم يَْعلَم  

 ءله اللَّه  

قِينَ  ِ عَو   عوق اْلم 

 مـن ِمنك مْ 

 قول َواْلقَائِِلينَ 

 ءخو إِلْخَوانِِهمْ 

 هلم َهل مَّ 

 ءلى إِلَْينَا

 ال َوالَ 

 ءتي يَأْت ونَ 

 بءس اْلبَأْسَ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

ةً   شحح أَِشحَّ

 على َعلَْيك مْ 

 ءذ فَِإذَا

 يء َجاءَ ج

 خوف اْلَخْوف  

 رءي َرأَْيتَه مْ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

 ءلى إِلَْيكَ 

 دور تَد ور  

مْ   عين أَْعي ن ه 

 ءلل َكالَِّذي

 غشو ي ْغَشى

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنَ 

 موت اْلَمْوتِ 

 ءذ فَِإذَا

 ذهب ذََهبَ 

 خوف اْلَخْوف  

 سلق َسلَق وك م

 لسن بِأَْلِسنَة  

 حدد ِحَداد  

ةً   شحح أَِشحَّ

 َعلَى على

 خير اْلَخْيرِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 لم لَمْ 

 ءمن ي ْؤِمن وا

 حبط فَأَْحبَطَ 

 ءله اللَّه  

مْ   عمل أَْعَمالَه 

 كون َوَكانَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 يسر يَِسيًرا

@ @ 

 حسب يَْحَسب ونَ 

 حزب األَْحَزابَ 

 لم لَمْ 

 ذهب يَْذَهب وا

 ءن َوإِن

 ءتي يَأْتِ 

 حزب األَْحَزاب  

 ودد يََودُّوا

 لو لَوْ 

 ءن أَنَّه م

 بدي بَاد ونَ 

 في فِي

 عرب األَْعَرابِ 

 سءل يَْسئَل ونَ 

 عن َعنْ 

 نبء أَنبَائِك مْ 

 لو َولَوْ 

 كون َكان وا

 في فِيك م

ا  ما مَّ

 قتل قَاتَل وا

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 قد لَّقَدْ 

 كون َكانَ 

 لك لَك مْ 

 في فِي

 رسل َرس ولِ 

 ءله اللَّهِ 

 ي أ ْسَوة  سو

 حسن َحَسنَة  

 من ل َِمن

 كون َكانَ 

وا  رجو يَْرج 

 ءله اللَّهَ 

 يوم َواْليَْومَ 

 ءخر األَِخرَ 

 ذكر َوذََكرَ 

 ءله اللَّهَ 

 كثر َكثِيًرا

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 رءي َرَءا

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

 حزب األَْحَزابَ 

 قول قَال وا

 هذا َهذَا

 ما َما

 وعد َوَعَدنَا

 ءله اللَّه  

 َوَرس ول ه  رسل 

 صدق َوَصَدقَ 

 ءله اللَّه  

 رسل َوَرس ول ه  

 ما َوَما

 زيد َزاَده مْ 

 ءن إِالَّ 

 ءمن إِيَمانًا

 سلم َوتَْسِليًما

@ @ 

نَ   مـن م ِ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 رجل ِرَجال  

 صدق َصَدق وا

 ما َما

 عهد َعاَهد وا

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَْيهِ 

 مـن فَِمْنه م

 من مَّن

 قضي قََضى

 نَْحبَه   نحب

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 نظر يَنتَِظر  

 ما َوَما

ل وا  بدل بَدَّ

 بدل تَْبِديالً 
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@ @ 

 جزي ل ِيَْجِزيَ 

 ءله اللَّه  

اِدقِينَ   صدق الصَّ

 صدق بِِصْدقِِهمْ 

بَ   عذب َوي عَذ ِ

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

 ءن إِن

 شيء َشاءَ 

 ءو أَوْ 

 توب يَت وبَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ءن إِنَّ 

 هَ ءله اللَّ 

 كون َكانَ 

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 ردد َوَردَّ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 غيظ بِغَْيِظِهمْ 

 لم لَمْ 

 نيل يَنَال وا

 خير َخْيًرا

 كفي َوَكفَى

 ءله اللَّه  

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 قتل اْلِقتَالَ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 قوي قَِويًّا

 عزز َعِزيًزا

@ @ 

 نزل َوأَنَزلَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وه م  ظهر َظاَهر 

نْ   مـن م ِ

 ءهل أَْهلِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 مـن ِمن

 صيص َصيَاِصيِهمْ 

 قذف َوقَذَفَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم  

ْعبَ   رعب الرُّ

 فرق فَِريقًا

 قتل تَْقت ل ونَ 

ونَ   ءسر َوتَأِْسر 

 فرق فَِريقًا

@ @ 

 ورث َوأَْوَرثَك مْ 

 ءرض أَْرَضه مْ 

 دور َوِديَاَره مْ 

 مول َوأَْمَوالَه مْ 

 ءرض َوأَْرًضا

 لم لَّمْ 

 وطء تََطئ وَها

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِديًرا

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نبء النَّبِيُّ 

 قول ق ل

 زوج ألَْزَواِجكَ 

 ءن إِن

 كون ك نت نَّ 

 رود ت ِرْدنَ 

 حيي اْلَحيَاةَ 

ْنيَادنو ا  لدُّ

 زين َوِزينَتََها

 علو فَتَعَالَْينَ 

 متع أ َمت ِْعك نَّ 

ْحك نَّ   سرح َوأ َسر ِ

 سرح َسَراًحا

 جمل َجِميالً 

@ @ 

 ءن َوإِن

 كون ك نت نَّ 

 رود ت ِرْدنَ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 دور َوالدَّارَ 

 ءخر األَِخَرةَ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عدد أََعدَّ 

ْحسِ   نَاتِ حسن ِلْلم 

 مـن ِمنك نَّ 

 ءجر أَْجًرا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 نسء يَانَِساءَ 

 ِ  نبء النَّبِي 

 من َمن

 ءتي يَأْتِ 

 مـن ِمنك نَّ 

 فحش بِفَاِحَشة  

بَي ِنَة    بين مُّ

 ضعف ي َضاَعفْ 

 له لََها

 عذب اْلعَذَاب  

 ضعف ِضْعفَْينِ 

 كون َوَكانَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 يسر يَِسيًرا

 @@ 

 من َوَمن

 قنت يَْقن تْ 

 مـن ِمنك نَّ 

 ءله ِللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 عمل َوتَْعَملْ 

 صلح َصاِلًحا

 ءتي نُّْؤتَِها

 ءجر أَْجَرَها

تَْينِ   مرر َمرَّ

 عتد َوأَْعتَْدنَا

 له لََها

 رزق ِرْزقًا

 كرم َكِريًما

@ @ 

 نسء يَانَِساءَ 

 ِ  نبء النَّبِي 

 ليس لَْست نَّ 

 وحد َكأََحد  

 نَ مـن م ِ 

 نسو الن َِساءِ 

 ءن إِنِ 

 وقي اتَّقَْيت نَّ 

 ال فاَلَ 

 خضع تَْخَضْعنَ 

 قول بِاْلقَْولِ 

 طمع فَيَْطَمعَ 

 ءلل الَِّذي

 في فِي

 قلب قَْلبِهِ 

 مرض َمَرض  

 قول َوق ْلنَ 

 قول قَْوالً 

وفًا ْعر   عرف مَّ

@ @ 

 قرر َوقَْرنَ 

 في فِي

 بيت ب ي وتِك نَّ 

 ال َوالَ 

ْجنَ   برج تَبَرَّ

جَ برج تَ   بَرُّ

 جهل اْلَجاِهِليَّةِ 

 ءول األ ولَى

 قوم َوأَقِْمنَ 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوَءاتِينَ 

َكاةَ   زكو الزَّ

 طوع َوأَِطْعنَ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 ءن إِنََّما

 رود ي ِريد  

 ءله اللَّه  

 ذهب ِلي ْذِهبَ 

 عن َعنك م  

ْجسَ   رجس الر ِ

 ءهل أَْهلَ 

 بيت اْلبَْيتِ 
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َرك مْ طهر َوي طَ   ه ِ

 طهر تَْطِهيًرا

@ @ 

 ذكر َواْذك ْرنَ 

 ما َما

 تلو ي تْلَى

 في فِي

 بيت ب ي وتِك نَّ 

 مـن ِمنْ 

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 حكم َواْلِحْكَمةِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 لطف لَِطيفًا

 خبر َخبِيًرا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

ْسِلِمينَ   سلم اْلم 

ْسِلَماتِ   سلم َواْلم 

ْؤِمنِينَ ءمن وَ   اْلم 

ْؤِمنَاتِ   ءمن َواْلم 

 قنت َواْلقَانِتِينَ 

 قنت َواْلقَانِتَاتِ 

اِدقِينَ   صدق َوالصَّ

اِدقَاتِ   صدق َوالصَّ

ابِِرينَ   صبر َوالصَّ

ابَِراتِ   صبر َوالصَّ

 خشع َواْلَخاِشِعينَ 

 خشع َواْلَخاِشعَاتِ 

قِينَ  تََصد ِ  صدق َواْلم 

قَاتِ  تََصد ِ  صدق َواْلم 

ا  ئِِمينَ صوم َوالصَّ

ائَِماتِ   صوم َوالصَّ

 حفظ َواْلَحافِِظينَ 

وَجه مْ   فرج ف ر 

 حفظ َواْلَحافَِظاتِ 

 ذكر َوالذَّاِكِرينَ 

 ءله اللَّهَ 

 كثر َكثِيًرا

 ذكر َوالذَّاِكَراتِ 

 عدد أََعدَّ 

 ءله اللَّه  

 له لَه م

ْغِفَرةً   غفر مَّ

 ءجر َوأَْجًرا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 ْؤِمن  ءمن ِلم  

 ال َوالَ 

ْؤِمنَة    ءمن م 

 ءذ إِذَا

 قضي قََضى

 ءله اللَّه  

 رسل َوَرس ول ه  

 ءمر أَْمًرا

 ءن أَن

 كون يَك ونَ 

م    له لَه 

 خير اْلِخيََرة  

 مـن ِمنْ 

 ءمر أَْمِرِهمْ 

 من َوَمن

 عصي يَْعِص 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 قد فَقَدْ 

 ضلل َضلَّ 

 ضلل َضالاَلً 

بِينًا  بين مُّ

 @@ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول تَق ول  

 ءلل ِللَِّذي

 نعم أَْنعَمَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيهِ 

 نعم َوأَْنعَْمتَ 

 على َعلَْيهِ 

 مسك أَْمِسكْ 

 على َعلَْيكَ 

 زوج َزْوَجكَ 

 وقي َواتَّقِ 

 ءله اللَّهَ 

 خفي َوت ْخِفي

 في فِي

 نفس نَْفِسكَ 

 ما َما

 ءله اللَّه  

ْبِديهِ   بدي م 

 خشي َوتَْخَشى

 نَّاسَ نوس ال

 ءله َواللَّه  

 حقق أََحقُّ 

 ءن أَن

 خشي تَْخَشاه  

ا  لم فَلَمَّ

 قضي قََضى

 زيد َزْيد  

ْنَها  مـن م ِ

 وطر َوَطًرا

ْجنَاَكَها  زوج َزوَّ

 كي ِلَكيْ 

 ال الَ 

 كون يَك ونَ 

 على َعلَى

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 حرج َحَرج  

 في فِي

 زوج أَْزَواجِ 

 دعو أَْدِعيَائِِهمْ 

 ءذ إِذَا

 َضْواقضي قَ 

 مـن ِمْنه نَّ 

 وطر َوَطًرا

 كون َوَكانَ 

 ءمر أَْمر  

 ءله اللَّهِ 

 فعل َمْفع والً 

@ @ 

ا  ما مَّ

 كون َكانَ 

 على َعلَى

 ِ  نبء النَّبِي 

 مـن ِمنْ 

 حرج َحَرج  

 في فِيَما

 فرض فََرضَ 

 ءله اللَّه  

 له لَه  

 سنن س نَّةَ 

 ءله اللَّهِ 

 في فِي

 ءلل الَِّذينَ 

 خلو َخلَْوا

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 كون َوَكانَ 

 ءمر أَْمر  

 ءله اللَّهِ 

 قدر قََدًرا

ْقد وًرا  قدر مَّ

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 بلغ ي بَل ِغ ونَ 

 رسل ِرَساالَتِ 

 ءله اللَّهِ 

 خشي َويَْخَشْونَه  

 ال َوالَ 

 خشي يَْخَشْونَ 

 وحد أََحًدا

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كفي َوَكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 حسب َحِسيبًا

@ @ 

 ما َما

 كون َكانَ 

د   َحمَّ  حمد م 

 ءبو أَبَا

 وحد أََحد  

ن  مـن م ِ

َجاِلك مْ   رجل ر ِ

 لكن َولَِكن

س ولَ   رسل رَّ

 ءله اللَّهِ 

 ختم َوَخاتَمَ 

 نبء النَّبِي ِنَ 
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 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليًما

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

وا ذكر  اْذك ر 

 ءله اللَّهَ 

 ذكر ِذْكًرا

 كثر َكثِيًرا

@ @ 

وه    سبح َوَسب ِح 

 بكر ب ْكَرةً 

 ءصل َوأَِصيالً 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 صلو ي َصل ِي

 على َعلَْيك مْ 

 ملك َوَمالَئَِكت ه  

 خرج ِلي ْخِرَجك م

نَ   مـن م ِ

 ظلم الظُّل َماتِ 

 ءلى إِلَى

 نور النُّورِ 

 كون َوَكانَ 

ْؤِمنِينَ ءمن بِا  ْلم 

 رحم َرِحيًما

@ @ 

 حيي تَِحيَّت ه مْ 

 يوم يَْومَ 

 لقي يَْلقَْونَه  

 سلم َسالَم  

 عدد َوأََعدَّ 

مْ   له لَه 

 ءجر أَْجًرا

 كرم َكِريًما

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نبء النَّبِيُّ 

 ءن إِنَّا

 رسل أَْرَسْلنَاكَ 

 شهد َشاِهًدا

ًرا بَش ِ  بشر َوم 

 نذر َونَِذيًرا

@ @ 

 َداِعيًادعو وَ 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءذن بِِإْذنِهِ 

 سرج َوِسَراًجا

نِيًرا  نور مُّ

@ @ 

رِ   بشر َوبَش ِ

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 ءن بِأَنَّ 

 له لَه م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 فضل فَْضالً 

 كبر َكبِيًرا

@ @ 

 ال َوالَ 

 طوع ت ِطعِ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

نَافِِقينَ   نفق َواْلم 

 ودع َوَدعْ 

 ي أَذَاه مْ ءذ

 وكل َوتََوكَّلْ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كفي َوَكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءذ إِذَا

 نكح نََكْحت م  

ْؤِمنَاتِ   ءمن اْلم 

 ثم ث مَّ 

وه نَّ   طلق َطلَّْقت م 

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 مسس تََمسُّوه نَّ 

 ا فََمام

 لك لَك مْ 

 على َعلَْيِهنَّ 

 مـن ِمنْ 

 عدد ِعدَّة  

 عدد تَْعتَدُّونََها

 متع فََمت ِع وه نَّ 

وه نَّ  ح   سرح َوَسر ِ

 سرح َسَراًحا

 جمل َجِميالً 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نبء النَّبِيُّ 

 ءن إِنَّا

 حلل أَْحلَْلنَا

 لك لَكَ 

 زوج أَْزَواَجكَ 

 ءلل الَّالتِي

 ءتي َءاتَْيتَ 

وَره نَّ ءج  ر أ ج 

 ما َوَما

 ملك َملََكتْ 

 يمن يَِمين كَ 

ا  ما ِممَّ

 فيء أَفَاءَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيكَ 

 بنو َوبَنَاتِ 

كَ   عمم َعم ِ

 بنو َوبَنَاتِ 

اتِكَ   عمم َعمَّ

 بنو َوبَنَاتِ 

 خول َخاِلكَ 

 بنو َوبَنَاتِ 

 خول َخاالَتِكَ 

 ءلل الَّالتِي

 هجر َهاَجْرنَ 

 مع َمعَكَ 

 أَةً مرء َواْمرَ 

ْؤِمنَةً   ءمن مُّ

 ءن إِن

 وهب َوَهبَتْ 

 نفس نَْفَسَها

 ِ  نبء ِللنَّبِي 

 ءن إِنْ 

 رود أََرادَ 

 نبء النَّبِيُّ 

 ءن أَن

 نكح يَْستَنِكَحَها

 خلص َخاِلَصةً 

 لك لَّكَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 قد قَدْ 

 علم َعِلْمنَا

 ما َما

 فرض فََرْضنَا

 على َعلَْيِهمْ 

 يفي فِ 

 زوج أَْزَواِجِهمْ 

 ما َوَما

 ملك َملََكتْ 

 يمن أَْيَمان ه مْ 

 كي ِلَكْيالَ 

 كون يَك ونَ 

 على َعلَْيكَ 

 حرج َحَرج  

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 رجو ت ْرِجي

 من َمن

 شيء تََشاء  

 مـن ِمْنه نَّ 

 ءوي َوت ئِْوي

 ءلى إِلَْيكَ 

 من َمن

 شيء تََشاء  

 ن َوَمنِ م
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 بغي اْبتَغَْيتَ 

نْ   مـن ِممَّ

 عزل َعَزْلتَ 

 ال فاَلَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيكَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 دنو أَْدنَى

 ءن أَن

 قرر تَقَرَّ 

 عين أَْعي ن ه نَّ 

 ال َوالَ 

 حزن يَْحَزنَّ 

 رضي َويَْرَضْينَ 

 ما بَِما

 ءتي َءاتَْيتَه نَّ 

 كل ك لُّه نَّ 

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 َماما 

 في فِي

 قلب ق ل وبِك مْ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 علم َعِليًما

 حلم َحِليًما

@ @ 

 ال الَّ 

 حلل يَِحلُّ 

 لك لَكَ 

 نسو الن َِساء  

 مـن ِمن

 بعد بَْعد  

 ال َوالَ 

 ءن أَن

 بدل تَبَدَّلَ 

 ب بِِهنَّ 

 مـن ِمنْ 

 زوج أَْزَواج  

 لو َولَوْ 

 عجب أَْعَجبَكَ 

ْسن ه نَّ   حسن ح 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 ملك َملََكتْ 

 يمن يَِمين كَ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

قِيبًا  رقب رَّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

ل وا  دخل تَْدخ 

 بيت ب ي وتَ 

 ِ  نبء النَّبِي 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 ءذن ي ْؤذَنَ 

 لك لَك مْ 

 ءلى إِلَى

 عَام  طعم طَ 

 غير َغْيرَ 

 نظر نَاِظِرينَ 

 ءني إِنَاه  

 لكن َولَِكنْ 

 ءذ إِذَا

 دعو د ِعيت مْ 

ل وا  دخل فَاْدخ 

 ءذ فَِإذَا

 طعم َطِعْمت مْ 

وا  نشر فَانتَِشر 

 ال َوالَ 

ْستَئْنِِسينَ   ءنس م 

 حدث ِلَحِديث  

 ءن إِنَّ 

 ذلك ذَِلك مْ 

 كون َكانَ 

 ءذي ي ْؤِذي

 نبء النَّبِيَّ 

 حيي فَيَْستَْحيِ 

 مـن ِمنك مْ 

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 حيي يَْستَْحيِ 

 مـن ِمنَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ءذ َوإِذَا

وه نَّ   سءل َسأَْلت م 

 متع َمتَاًعا

 سءل فَْسئَل وه نَّ 

 مـن ِمن

 وري َوَراءِ 

 حجب ِحَجاب  

 ذلك ذَِلك مْ 

 طهر أَْطَهر  

 قلب ِلق ل وبِك مْ 

 قلب َوق ل وبِِهنَّ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 مْ لك لَك  

 ءن أَن

 ءذي ت ْؤذ وا

 رسل َرس ولَ 

 ءله اللَّهِ 

 ال َوالَ 

 ءن أَن

وا  نكح تَنِكح 

 زوج أَْزَواَجه  

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

 ءبد أَبًَدا

 ءن إِنَّ 

 ذلك ذَِلك مْ 

 كون َكانَ 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 ءن إِن

 بدي ت ْبد وا

 شيء َشْيئًا

 ءو أَوْ 

 خفي ت ْخف وه  

 ِإنَّ ءن فَ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليًما

@ @ 

 ال الَّ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيِهنَّ 

 في فِي

 ءبو َءابَائِِهنَّ 

 ال َوالَ 

 بنو أَْبنَائِِهنَّ 

 ال َوالَ 

 ءخو إِْخَوانِِهنَّ 

 ال َوالَ 

 بنو أَْبنَاءِ 

 ءخو إِْخَوانِِهنَّ 

 ال َوالَ 

 بنو أَْبنَاءِ 

 َخَواتِِهنَّ ءخو أَ 

 ال َوالَ 

 نسو نَِسائِِهنَّ 

 ال َوالَ 

 ما َما

 ملك َملََكتْ 

 يمن أَْيَمان ه نَّ 

 وقي َواتَِّقينَ 

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 شهد َشِهيًدا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ملك َوَمالَئَِكتَه  

 صلو ي َصلُّونَ 

 ىعلى َعلَ 

 ِ  نبء النَّبِي 
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 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 صلو َصلُّوا

 على َعلَْيهِ 

وا  سلم َوَسل ِم 

 سلم تَْسِليًما

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءذي ي ْؤذ ونَ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

م    لعن لَعَنَه 

 ءله اللَّه  

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرةِ 

 َوأََعدَّ  عدد

مْ   له لَه 

 عذب َعذَابًا

ِهينًا  هون مُّ

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءذي ي ْؤذ ونَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

ْؤِمنَاتِ   ءمن َواْلم 

 غير بِغَْيرِ 

 ما َما

 كسب اْكتََسب وا

 قد فَقَدِ 

 حمل اْحتََمل وا

 بهت ب ْهتَانًا

 ءثم َوإِثًْما

بِينًا  بين مُّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 بِيُّ نبء النَّ 

 قول ق ل

 زوج ألَْزَواِجكَ 

 بنو َوبَنَاتِكَ 

 نسو َونَِساءِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 دنو ي ْدنِينَ 

 على َعلَْيِهنَّ 

 مـن ِمن

 جلب َجالَبِيبِِهنَّ 

 ذلك ذَِلكَ 

 دنو أَْدنَى

 ءن أَن

 عرف ي ْعَرْفنَ 

 ال فاَلَ 

 ءذي ي ْؤذَْينَ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 غفر َغف وًرا

ِحيمً   ارحم رَّ

@ @ 

 ءن لَّئِن

 لم لَّمْ 

 نهي يَنتَهِ 

نَافِق ونَ   نفق اْلم 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم

َرض    مرض مَّ

ْرِجف ونَ   رجف َواْلم 

 في فِي

 دين اْلَمِدينَةِ 

 غرو لَن ْغِريَنَّكَ 

 ب بِِهمْ 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

ونَكَ   جور ي َجاِور 

 في فِيَها

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

ْلع ونِينَ  لعن  مَّ

 ءين أَْينََما

 ثقف ث ِقف وا

 ءخذ أ ِخذ وا

 قتل َوق ت ِل وا

 قتل تَْقتِيالً 

@ @ 

 سنن س نَّةَ 

 ءله اللَّهِ 

 في فِي

 ءلل الَِّذينَ 

 خلو َخلَْوا

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 لن َولَن

 وجد تَِجدَ 

 سنن ِلس نَّةِ 

 ءله اللَّهِ 

 بدل تَْبِديالً 

@ @ 

 سءل يَْسئَل كَ 

 س  نوس النَّا

 عن َعنِ 

 سوع السَّاَعةِ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

َها  علم ِعْلم 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َوَما

 دري ي ْدِريكَ 

 لعل لَعَلَّ 

 سوع السَّاَعةَ 

 كون تَك ون  

 قرب قَِريبًا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 لعن لَعَنَ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 عدد َوأََعدَّ 

مْ   له لَه 

 سعر َسِعيًرا

@ @ 

 َخاِلِدينَ  خلد

 في فِيَها

 ءبد أَبًَدا

 ال الَّ 

 وجد يَِجد ونَ 

 ولي َوِليًّا

 ال َوالَ 

 نصر نَِصيًرا

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 قلب ت قَلَّب  

وه ه مْ  ج   وجه و 

 في فِي

 نور النَّارِ 

 قول يَق ول ونَ 

 ليت يَالَْيتَنَا

 طوع أََطْعنَا

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأََطْعنَا

س والَ   رسل الرَّ

@ @ 

 قَال واقول وَ 

 ربب َربَّنَا

 ءن إِنَّا

 طوع أََطْعنَا

 سود َساَدتَنَا

 كبر َوك بََراَءنَا

 ضلل فَأََضلُّونَا

 سبل السَّبِيالَ 

@ @ 

 ربب َربَّنَا

 ءتي َءاتِِهمْ 

 ضعف ِضْعفَْينِ 

 مـن ِمنَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

مْ   لعن َواْلعَْنه 

 لعن لَْعنًا

 كبر َكبِيًرا

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ينَ ءلل الَّذِ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 كون تَك ون وا

 ءلل َكالَِّذينَ 

 ءذي َءاذَْوا

وَسى  موسى م 

أَه    برء فَبَرَّ

 ءله اللَّه  

ا  ما ِممَّ



344 

 

 قول قَال وا

 كون َوَكانَ 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 وجه َوِجيًها

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 وقي اتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ق ول واقول وَ 

 قول قَْوالً 

 سدد َسِديًدا

@ @ 

 صلح ي ْصِلحْ 

 لك لَك مْ 

 عمل أَْعَمالَك مْ 

 غفر َويَْغِفرْ 

 لك لَك مْ 

 ذنب ذ ن وبَك مْ 

 من َوَمن

 طوع ي ِطعِ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 قد فَقَدْ 

 فوز فَازَ 

 فوز فَْوًزا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

 ءن إِنَّا

 عرض َعَرْضنَا

 ءمن األََمانَةَ 

 على َعلَى

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 جبل َواْلِجبَالِ 

 ءبي فَأَبَْينَ 

 ءن أَن

 حمل يَْحِمْلنََها

 شفق َوأَْشفَْقنَ 

 مـن ِمْنَها

 حمل َوَحَملََها

 ءنس اإِلنَسان  

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 ظلم َظل وًما

 جهل َجه والً 

@ @ 

بَ   عذب ل ِي عَذ ِ

 ءله اللَّه  

نَافِقِ   ينَ نفق اْلم 

نَافِقَاتِ   نفق َواْلم 

ْشِرِكينَ   شرك َواْلم 

ْشِرَكاتِ   شرك َواْلم 

 توب َويَت وبَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

ْؤِمنَاتِ   ءمن َواْلم 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

# # 

@ @ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

 له لَه  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 له َولَه  

 حمد اْلَحْمد  

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 هو َوه وَ 

 حكم اْلَحِكيم  

 خبر اْلَخبِير  

@ @ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 ولج يَِلج  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َوَما

ج    خرج يَْخر 

 مـن ِمْنَها

 ما َوَما

 نزل يَنِزل  

 نَ مـن مِ 

 سمو السََّماءِ 

 ما َوَما

ج    عرج يَْعر 

 في فِيَها

 هو َوه وَ 

ِحيم    رحم الرَّ

 غفر اْلغَف ور  

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ال الَ 

 ءتي تَأْتِينَا

 سوع السَّاَعة  

 قول ق لْ 

 بلو بَلَى

 ربب َوَرب ِي

 ءتي لَتَأْتِيَنَّك مْ 

 علم َعاِلمِ 

 غيب اْلغَْيبِ 

 ال الَ 

ب    عزب يَْعز 

 عن َعْنه  

 ثقل ِمثْقَال  

ة    ذرر ذَرَّ

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ال َوالَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال َوالَ 

 صغر أَْصغَر  

 مـن ِمن

 ذلك ذَِلكَ 

 ال َوالَ 

 كبر أَْكبَر  

 ءن إِالَّ 

 في فِي

 كتب ِكتَاب  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 جزي ل ِيَْجِزيَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ءلي أ ولَئِكَ 

 له لَه م

ْغِفَرة    غفر مَّ

 رزق َوِرْزق  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 سعي َسعَوْ 

 في فِي

 ءيه َءايَاتِنَا

عَاِجِزينَ   عجز م 

 ءلي أ ولَئِكَ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

ن  مـن م ِ

ْجز    رجز ر ِ

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 رءي َويََرى

 ل الَِّذينَ ءل

 ءتي أ وت وا

 علم اْلِعْلمَ 

 ءلل الَِّذي

 نزل أ نِزلَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 هو ه وَ 

 حقق اْلَحقَّ 

 هدي َويَْهِدي

 ءلى إِلَى
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 صرط ِصَراطِ 

 عزز اْلعَِزيزِ 

 حمد اْلَحِميدِ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 هل َهلْ 

لُّك مْ   دلل نَد 

 لَىعلى عَ 

ل    رجل َرج 

 نبء ي نَب ِئ ك مْ 

 ءذ إِذَا

ْقت مْ  ز ِ  مزق م 

 كل ك لَّ 

ق   َمزَّ  مزق م 

 ءن إِنَّك مْ 

 في لَِفي

 خلق َخْلق  

 جدد َجِديد  

@ @ 

 فري أَْفتََرى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

 ءم أَم

 ب بِهِ 

 جنن ِجنَّة  

 بل بَلِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ألَِخَرةِ ءخر بِا

 في فِي

 عذب اْلعَذَابِ 

 ضلل َوالضَّالَلِ 

 بعد اْلبَِعيدِ 

@ @ 

 لم أَفَلَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءلى إِلَى

 ما َما

 بين بَْينَ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 ما َوَما

 خلف َخْلفَه م

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءن إِن

 شيء نََّشأْ 

 خسف نَْخِسفْ 

 ب بِِهم  

 ءرض األَْرضَ 

 أَوْ ءو 

 سقط ن ْسِقطْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 كسف ِكَسفًا

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَةً 

 كل ل ِك ل ِ 

 عبد َعْبد  

نِيب    نوب مُّ

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

دَ   داود َداو 

 مـن ِمنَّا

 فضل فَْضالً 

 جبل يَاِجبَال  

بِي ِ  ءوب أَو 

 مع َمعَه  

 الطَّْيرَ طير وَ 

 لين َوأَلَنَّا

 له لَه  

 حدد اْلَحِديدَ 

@ @ 

 ءن أَنِ 

 عمل اْعَملْ 

 سبغ َسابِغَات  

رْ   قدر َوقَد ِ

 في فِي

 سرد السَّْردِ 

 عمل َواْعَمل وا

 صلح َصاِلًحا

 ءن إِن ِي

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 سليمان َوِلس لَْيَمانَ 

يحَ   روح الر ِ

َها  غدو غ د وُّ

 َشْهر   شهر

َها  روح َوَرَواح 

 شهر َشْهر  

 سيل َوأََسْلنَا

 له لَه  

 عين َعْينَ 

 قطر اْلِقْطرِ 

 مـن َوِمنَ 

 جنن اْلِجن ِ 

 من َمن

 عمل يَْعَمل  

 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيهِ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ربب َرب ِهِ 

 من َوَمن

 زوغ يَِزغْ 

 مـن ِمْنه مْ 

 عن َعنْ 

 ءمر أَْمِرنَا

 ذوق ن ِذْقه  

 مـن ِمنْ 

 ذب َعذَابِ ع

 سعر السَِّعيرِ 

@ @ 

 عمل يَْعَمل ونَ 

 له لَه  

 ما َما

 شيء يََشاء  

 مـن ِمن

َحاِريبَ   حرب مَّ

 مثل َوتََماثِيلَ 

 جفن َوِجفَان  

 جبي َكاْلَجَوابِ 

 قدر َوق د ور  

اِسيَات    رسو رَّ

 عمل اْعَمل وا

 ءلي َءالَ 

دَ   داود َداو 

 شكر ش ْكًرا

 قلل َوقَِليل  

نْ   مـن م ِ

 اِديَ عبد ِعبَ 

 شكر الشَّك ور  

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 قضي قََضْينَا

 على َعلَْيهِ 

 موت اْلَمْوتَ 

 ما َما

مْ   دلو َدلَّه 

 على َعلَى

 موت َمْوتِهِ 

 ءن إِالَّ 

 دبب َدابَّة  

 ءرض األَْرِض 

 ءكل تَأْك ل  

 نسء ِمنَسأَتَه  

ا  لم فَلَمَّ

 خرر َخرَّ 

 بين تَبَيَّنَتِ 

 جنن اْلِجنُّ 

 ءن أَن

 لو لَّوْ 

 ن َكان واكو

ونَ   علم يَْعلَم 

 غيب اْلغَْيبَ 

 ما َما

 لبث لَبِث وا

 في فِي

 عذب اْلعَذَابِ 

ِهينِ   هون اْلم 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 كون َكانَ 
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 سبء ِلَسبَإ  

 في فِي

 سكن َمْسَكنِِهمْ 

 ءيه َءايَة  

 جنن َجنَّتَانِ 

 عن َعن

 يمن يَِمين  

 شمل َوِشَمال  

 ءكل ك ل وا

 مـن ِمن

ْزقِ   رزق ر ِ

 ك مْ ربب َرب ِ 

وا  شكر َواْشك ر 

 له لَه  

 بلد بَْلَدة  

 طيب َطي ِبَة  

 ربب َوَرب  

 غفر َغف ور  

@ @ 

وا  عرض فَأَْعَرض 

 رسل فَأَْرَسْلنَا

 على َعلَْيِهمْ 

 سيل َسْيلَ 

 عرم اْلعَِرمِ 

ْلنَاه م  بدل َوبَدَّ

 جنن بَِجنَّتَْيِهمْ 

 جنن َجنَّتَْينِ 

 ذو ذََواتَيْ 

 ءكل أ ك ل  

 خمط َخْمط  

 َوأَثْل  ءثل 

 شيء َوَشْيء  

ن  مـن م ِ

 سدر ِسْدر  

 قلل قَِليل  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 جزي َجَزْينَاه م

 ما بَِما

وا  كفر َكفَر 

 هل َوَهلْ 

 جزي ن َجاِزي

 ءن إِالَّ 

 كفر اْلَكف ورَ 

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 بين بَْينَه مْ 

 بين َوبَْينَ 

 قري اْلق َرى

 ءلل الَّتِي

 برك بَاَرْكنَا

 في فِيَها

 ي ق ًرىقر

 ظهر َظاِهَرةً 

ْرنَا  قدر َوقَدَّ

 في فِيَها

 سير السَّْيرَ 

وا  سير ِسير 

 في فِيَها

 ليل لَيَاِليَ 

 يوم َوأَيَّاًما

 ءمن َءاِمنِينَ 

@ @ 

 قول فَقَال وا

 ربب َربَّنَا

 بعد بَاِعدْ 

 بين بَْينَ 

 سفر أَْسفَاِرنَا

وا  ظلم َوَظلَم 

 نفس أَنف َسه مْ 

 جعل فََجعَْلنَاه مْ 

 أََحاِديثَ حدث 

ْقنَاه مْ   مزق َوَمزَّ

 كل ك لَّ 

ق   َمزَّ  مزق م 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 كل ل ِك ل ِ 

 صبر َصبَّار  

 شكر َشك ور  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 صدق َصدَّقَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 بلس إِْبِليس  

 ظنن َظنَّه  

 تبع فَاتَّبَع وه  

 ءن إِالَّ 

 فرق فَِريقًا

نَ   مـن م ِ

ْؤِمنِينَ ءمن   اْلم 

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 له لَه  

 على َعلَْيِهم

ن  مـن م ِ

 سلط س ْلَطان  

 ءن إِالَّ 

 علم ِلنَْعلَمَ 

 من َمن

 ءمن ي ْؤِمن  

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

نْ   مـن ِممَّ

 هو ه وَ 

 مـن ِمْنَها

 في فِي

 شكك َشك   

 ربب َوَربُّكَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 حفظ َحِفيظ  

@ @ 

 ل ق لِ قو

 دعو اْدع وا

 ءلل الَِّذينَ 

 زعم َزَعْمت م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال الَ 

 ملك يَْمِلك ونَ 

 ثقل ِمثْقَالَ 

ة    ذرر ذَرَّ

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ال َوالَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َوَما

مْ   له لَه 

 في فِيِهَما

 مـن ِمن

 شرك ِشْرك  

 ما َوَما

 له لَه  

 ه ممـن ِمنْ 

ن  مـن م ِ

 ظهر َظِهير  

@ @ 

 ال َوالَ 

 نفع تَنفَع  

 شفع الشَّفَاَعة  

 عند ِعنَده  

 ءن إِالَّ 

 من ِلَمنْ 

 ءذن أَِذنَ 

 له لَه  

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

عَ   فزع ف ز ِ

 عن َعن

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 قول قَال وا

 ماذا َماذَا

 قول قَالَ 

 ربب َربُّك مْ 

 قول قَال وا

 حقق اْلَحقَّ 

 هو َوه وَ 

 علو اْلعَِليُّ 

 كبر اْلَكبِير  

@ @ 

 قول ق لْ 

 من َمن

ق ك م  رزق يَْرز 

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 



347 

 

 قول ق لِ 

 ءله اللَّه  

 ءن َوإِنَّا

 ءو أَوْ 

 ءيي إِيَّاك مْ 

 علو لَعَلَى

 هدي ه ًدى

 ءو أَوْ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قول ق ل

 ال الَّ 

 ل ونَ سءل ت ْسئَ 

ا  عن َعمَّ

 جرم أَْجَرْمنَا

 ال َوالَ 

 سءل ن ْسئَل  

ا  عن َعمَّ

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 جمع يَْجَمع  

 بين بَْينَنَا

 ربب َربُّنَا

 ثم ث مَّ 

 فتح يَْفتَح  

 بين بَْينَنَا

 حقق بِاْلَحق ِ 

 هو َوه وَ 

 فتح اْلفَتَّاح  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 قول ق لْ 

ونِيَ   رءي أَر 

 الَِّذينَ  ءلل

 لحق أَْلَحْقت م

 ب بِهِ 

 شرك ش َرَكاءَ 

 كال َكالَّ 

 بل بَلْ 

 هو ه وَ 

 ءله اللَّه  

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَاكَ 

 ءن إِالَّ 

 كفف َكافَّةً 

 ءنس ل ِلنَّاِس 

 بشر بَِشيًرا

 نذر َونَِذيًرا

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 الَ  ال

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 قول َويَق ول ونَ 

 متى َمتَى

 هذا َهذَا

 وعد اْلَوْعد  

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 قول ق ل

 لك لَّك م

يعَاد    وعد م ِ

 يوم يَْوم  

 ال الَّ 

ونَ   ءخر تَْستَئِْخر 

 عن َعْنه  

 سوع َساَعةً 

 ال َوالَ 

ونَ   قدم تَْستَْقِدم 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 الَِّذينَ ءلل 

وا  كفر َكفَر 

 لن لَن

 ءمن نُّْؤِمنَ 

 هذا بَِهذَا

 قرء اْلق ْرَءانِ 

 ال َوالَ 

 ءلل بِالَِّذي

 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيهِ 

 لو َولَوْ 

 رءي تََرى

 ءذ إِذِ 

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

 وقف َمْوق وف ونَ 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 رجع يَْرِجع  

ه مْ   بعض بَْعض 

 ءلى إِلَى

 بعض بَْعض  

 قول اْلقَْولَ 

 قول يَق ول  

 ءلل الَِّذينَ 

 ضعف اْست ْضِعف وا

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  كبر اْستَْكبَر 

 لو لَْوالَ 

 ءنت أَنت مْ 

 كون لَك نَّا

ْؤِمنِينَ   ءمن م 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كبر اْستَْكبَر 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ضعف اْست ْضِعف وا

 نحن أَنَْحن  

 صدد َصَدْدنَاك مْ 

 َعنِ عن 

 هدي اْله َدى

 بعد بَْعدَ 

 ءذ إِذْ 

 جيء َجاَءك م

 بل بَلْ 

 كون ك نت م

ْجِرِمينَ   جرم مُّ

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ضعف اْست ْضِعف وا

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  كبر اْستَْكبَر 

 بل بَلْ 

 مكر َمْكر  

 ليل الَّْيلِ 

 نهر َوالنََّهارِ 

 ءذ إِذْ 

ونَنَا ر   ءمر تَأْم 

 ءن أَن

 ْكف رَ كفر نَّ 

 ءله بِاللَّهِ 

 جعل َونَْجعَلَ 

 له لَه  

 ندد أَنَداًدا

وا  سرر َوأََسرُّ

 ندم النََّداَمةَ 

ا  لم لَمَّ

ا  رءي َرأَو 

 عذب اْلعَذَابَ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 غلل األَْغالَلَ 

 في فِي

 عنق أَْعنَاقِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 هل َهلْ 

 جزي ي ْجَزْونَ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 ن واكون َكا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَا

 في فِي

 قري قَْريَة  

ن  مـن م ِ

 نذر نَِّذير  

 ءن إِالَّ 

 قول قَالَ 

تَْرف وَها  ترف م 



348 

 

 ءن إِنَّا

 ما بَِما

 رسل أ ْرِسْلت م

 ب بِهِ 

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 نحن نَْحن  

 كثر أَْكثَر  

 مول أَْمَواالً 

 ًداولد َوأَْوالَ 

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

عَذَّبِينَ   عذب بِم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 بسط يَْبس ط  

ْزقَ   رزق الر ِ

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 قدر َويَْقِدر  

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ما َوَما

 مول أَْمَوال ك مْ 

 ال َوالَ 

 مولد أَْوالَد ك  

 ءلل بِالَّتِي

ب ك مْ   قرب ت قَر ِ

 عند ِعنَدنَا

ْلفَى  زلف ز 

 ءن إِالَّ 

 من َمنْ 

 ءمن َءاَمنَ 

 عمل َوَعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

مْ   له لَه 

 جزي َجَزاء  

ْعفِ   ضعف الض ِ

 ما بَِما

 عمل َعِمل وا

 هم َوه مْ 

 في فِي

فَاتِ   غرف اْلغ ر 

 ءمن َءاِمن ونَ 

@ @ 

 نَ ءلل َوالَِّذي

 سعي يَْسعَْونَ 

 في فِي

 ءيه َءايَاتِنَا

عَاِجِزينَ   عجز م 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 في فِي

 عذب اْلعَذَابِ 

ونَ  ْحَضر   حضر م 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 بسط يَْبس ط  

ْزقَ   رزق الر ِ

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 قدر َويَْقِدر  

 له لَه  

 ما َوَما

 ت منفق أَنفَقْ 

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

 هو فَه وَ 

 خلف ي ْخِلف ه  

 هو َوه وَ 

 خير َخْير  

اِزقِينَ   رزق الرَّ

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

ه مْ   حشر يَْحش ر 

 جمع َجِميعًا

 ثم ث مَّ 

 قول يَق ول  

 ملك ِلْلَمالَئَِكةِ 

الَءِ   ءلي أََهؤ 

 ءيي إِيَّاك مْ 

 كون َكان وا

 عبد يَْعب د ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 س ْبَحانَكَ سبح 

 ءنت أَنتَ 

 ولي َوِليُّنَا

 مـن ِمن

 دون د ونِِهم

 بل بَلْ 

 كون َكان وا

 عبد يَْعب د ونَ 

 جنن اْلِجنَّ 

ه م  كثر أَْكثَر 

 ب بِِهم

ْؤِمن ونَ   ءمن مُّ

@ @ 

 يوم فَاْليَْومَ 

 ال الَ 

 ملك يَْمِلك  

ك مْ   بعض بَْعض 

 بعض ِلبَْعض  

 نفع نَّْفعًا

 ال َوالَ 

ا  ضرر َضرًّ

 ق ول  قول َونَ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 ذوق ذ وق وا

 عذب َعذَابَ 

 نور النَّارِ 

 ءلل الَّتِي

 كون ك نت م

 ب بَِها

ب ونَ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَات نَا

 بين بَي ِنَات  

 قول قَال وا

 ما َما

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

ل    رجل َرج 

 رود ي ِريد  

 ن أَنء

دَّك مْ   صدد يَص 

ا  عن َعمَّ

 كون َكانَ 

 عبد يَْعب د  

ك مْ   ءبو َءابَاؤ 

 قول َوقَال وا

 ما َما

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 ءفك إِْفك  

ْفتًَرى  فري مُّ

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 حقق ِلْلَحق ِ 

ا  لم لَمَّ

 جيء َجاَءه مْ 

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 سحر ِسْحر  

بِين  ب  ين مُّ

@ @ 

 ما َوَما

 ءتي َءاتَْينَاه م

ن  مـن م ِ

 كتب ك ت ب  

س ونََها  درس يَْدر 

 ما َوَما

 رسل أَْرَسْلنَا

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 قبل قَْبلَكَ 
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 مـن ِمن

 نذر نَِّذير  

@ @ 

 كذب َوَكذَّبَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 ما َوَما

 بلغ بَلَغ وا

 عشر ِمْعَشارَ 

 ما َما

 ي َءاتَْينَاه مْ ءت

 كذب فََكذَّب وا

س ِلي  رسل ر 

 كيف فََكْيفَ 

 كون َكانَ 

 نكر نَِكيرِ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

 وعظ أَِعظ ك م

 وحد بَِواِحَدة  

 ءن أَن

وا  قوم تَق وم 

 ءله ِللَّهِ 

 ثني َمثْنَى

 فرد َوف َراَدى

 ثم ث مَّ 

وا  فكر تَتَفَكَّر 

 ما َما

 صحب بَِصاِحبِك م

ن  مـن م ِ

 نن ِجنَّة  ج

 ءن إِنْ 

 هو ه وَ 

 ءن إِالَّ 

 نذر نَِذير  

 لك لَّك م

 بين بَْينَ 

 يدي يََديْ 

 عذب َعذَاب  

 شدد َشِديد  

@ @ 

 قول ق لْ 

 ما َما

 سءل َسأَْلت ك م

نْ   مـن م ِ

 ءجر أَْجر  

 هو فَه وَ 

 لك لَك مْ 

 ءن إِنْ 

 ءجر أَْجِريَ 

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 هو َوه وَ 

 على َعلَى

 ل ك ل ِ ك

 شيء َشْيء  

 شهد َشِهيد  

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َرب ِي

 قذف يَْقِذف  

 حقق بِاْلَحق ِ 

 علم َعالَّم  

 غيب اْلغ ي وبِ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 جيء َجاءَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 ما َوَما

 بدي ي ْبِدئ  

 بطل اْلبَاِطل  

 ما َوَما

 عود ي ِعيد  

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِن

 ضلل َضلَْلت  

 َماءن فَِإنَّ 

 ضلل أَِضلُّ 

 على َعلَى

 نفس نَْفِسي

 ءن َوإِنِ 

 هدي اْهتََدْيت  

 ما فَبَِما

 وحي ي وِحي

 ءلى إِلَيَّ 

 ربب َرب ِي

 ءن إِنَّه  

 سمع َسِميع  

 قرب قَِريب  

@ @ 

 لو َولَوْ 

 رءي تََرى

 ءذ إِذْ 

 فزع فَِزع وا

 ال فاَلَ 

 فوت فَْوتَ 

 ءخذ َوأ ِخذ وا

 مـن ِمن

َكان    مكن مَّ

 قرب قَِريب  

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ءمن َءاَمنَّا

 ب بِهِ 

 ءن َوأَنَّى

م    له لَه 

ش    نوش التَّنَاو 

 مـن ِمن

َكان    مكن مَّ

 بعد بَِعيد  

@ @ 

 قد َوقَدْ 

وا  كفر َكفَر 

 ب بِهِ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 قذف َويَْقِذف ونَ 

 غيب بِاْلغَْيبِ 

 مـن ِمن

َكان    مكن مَّ

 بعد بَِعيد  

@ @ 

 حول َوِحيلَ 

 نَه مْ بين بَيْ 

 بين َوبَْينَ 

 ما َما

 شهو يَْشتَه ونَ 

 كما َكَما

 فعل ف ِعلَ 

 شيع بِأَْشيَاِعِهم

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبل  

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 في فِي

 شكك َشك   

ِريب    ريب مُّ

# # 

@ @ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 فطر فَاِطرِ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 جعل َجاِعلِ 

 َمالَئَِكةِ ملك الْ 

س الً   رسل ر 

 ولي أ وِلي

 جنح أَْجنَِحة  

ثْنَى  ثني مَّ

 ثلث َوث الَثَ 

بَاعَ   ربع َور 

 زيد يَِزيد  

 في فِي

 خلق اْلَخْلقِ 

 ما َما

 شيء يََشاء  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

ا  ما مَّ

 فتح يَْفتَحِ 

 ءله اللَّه  
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 نوس ِللنَّاِس 

 مـن ِمن

ْحَمة    رحم رَّ

 ال فاَلَ 

ْمِسكَ   مسك م 

 له لََها

 ما َوَما

 مسك ي ْمِسكْ 

 ال فاَلَ 

ْرِسلَ   رسل م 

 له لَه  

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

وا  ذكر اْذك ر 

 نعم نِْعَمتَ 

 ءله اللَّهِ 

 على َعلَْيك مْ 

 ل َهلْ ه

 مـن ِمنْ 

 خلق َخاِلق  

 غير َغْير  

 ءله اللَّهِ 

ق ك م  رزق يَْرز 

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ءنى فَأَنَّى

 ءفك ت ْؤفَك ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِن

ب وكَ   كذب ي َكذ ِ

 قد فَقَدْ 

بَتْ   كذب ك ذ ِ

س ل    رسل ر 

ن  مـن م ِ

 كَ قبل قَْبلِ 

 ءلى َوإِلَى

 ءله اللَّهِ 

 رجع ت ْرَجع  

ور    ءمر األ م 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 ءن إِنَّ 

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 حقق َحق  

 ال فاَلَ 

نَّك م    غرر تَغ رَّ

 حيي اْلَحيَاة  

ْنيَا  دنو الدُّ

 ال َوالَ 

نَّك م  غرر يَغ رَّ

 ءله بِاللَّهِ 

ور    غرر اْلغَر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 شطن الشَّْيَطانَ 

 لك لَك مْ 

 عدو َعد و  

 ءخذ فَاتَِّخذ وه  

ا  عدو َعد وًّ

 ءن إِنََّما

 دعو يَْدع وا

 حزب ِحْزبَه  

 كون ِليَك ون وا

 مـن ِمنْ 

 صحب أَْصَحابِ 

 سعر السَِّعيرِ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

 شدد َشِديد  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 له لَه م

ْغِفَرة    غفر مَّ

 ءجر َوأَْجر  

 كبر َكبِير  

@ @ 

 من أَفََمن

ي ِنَ   زين ز 

 له لَه  

 سوء س وء  

 عمل َعَمِلهِ 

 رءي فََرَءاه  

 حسن َحَسنًا

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ضلل ي ِضلُّ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 هدي َويَْهِدي

 من َمن

 شيء يََشاء  

  فاَلَ ال

 ذهب تَْذَهبْ 

 نفس نَْفس كَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 حسر َحَسَرات  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم َعِليم  

 ما بَِما

 صنع يَْصنَع ونَ 

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 ءلل الَِّذي

 رسل أَْرَسلَ 

يَاحَ   روح الر ِ

 ثير فَت ثِير  

 سحب َسَحابًا

 سوق فَس ْقنَاه  

 ءلى إِلَى

 بلد بَلَد  

ي ِت    موت مَّ

 حيي فَأَْحيَْينَا

 ب بِهِ 

 ءرض األَْرضَ 

 بعد بَْعدَ 

 موت َمْوتَِها

 ذلك َكذَِلكَ 

 نشر النُّش ور  

@ @ 

 من َمن

 كون َكانَ 

 رود ي ِريد  

ةَ   عزز اْلِعزَّ

 ءله فَِللَّهِ 

ة    عزز اْلِعزَّ

 جمع َجِميعًا

 ءلى إِلَْيهِ 

 صعد يَْصعَد  

 كلم اْلَكِلم  

 طيب الطَّي ِب  

 عمل َواْلعََمل  

اِلح  صلح   الصَّ

 رفع يَْرفَع ه  

 ءلل َوالَِّذينَ 

ونَ   مكر يَْمك ر 

 سوء السَّي ِئَاتِ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

 شدد َشِديد  

 مكر َوَمْكر  

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هو ه وَ 

 بور يَب ور  

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 خلق َخلَقَك م

ن  مـن م ِ

 ترب ت َراب  

 ثم ث مَّ 

 مـن ِمن

 نطف نُّْطفَة  

 ثم ث مَّ 

 عَلَك مْ جعل جَ 
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 زوج أَْزَواًجا

 ما َوَما

 حمل تَْحِمل  

 مـن ِمنْ 

 ءنث أ نثَى

 ال َوالَ 

 وضع تََضع  

 ءن إِالَّ 

 علم بِِعْلِمهِ 

 ما َوَما

ر    عمر ي عَمَّ

 مـن ِمن

ر   عَمَّ  عمر مُّ

 ال َوالَ 

 نقص ي نقَص  

 مـن ِمنْ 

ِرهِ   عمر ع م 

 ءن إِالَّ 

 في فِي

 كتب ِكتَاب  

 ءن إِنَّ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ىعلى َعلَ 

 ءله اللَّهِ 

 يسر يَِسير  

@ @ 

 ما َوَما

 سوي يَْستَِوي

 بحر اْلبَْحَرانِ 

 هذا َهذَا

 عذب َعْذب  

 فرت ف َرات  

 سوغ َسائِغ  

 شرب َشَراب ه  

 هذا َوَهذَا

 ملح ِمْلح  

 ءجج أ َجاج  

 مـن َوِمن

 كل ك ل   

 ءكل تَأْك ل ونَ 

 لحم لَْحًما

 طري َطِريًّا

ونَ   خرج َوتَْستَْخِرج 

 ةً حلي ِحْليَ 

 لبس تَْلبَس ونََها

 رءي َوتََرى

 فلك اْلف ْلكَ 

 في فِيهِ 

 مخر َمَواِخرَ 

 بغي ِلتَْبتَغ وا

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 لعل َولَعَلَّك مْ 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 ولج ي وِلج  

 ليل الَّْيلَ 

 في فِي

 نهر النََّهارِ 

 ولج َوي وِلج  

 نهر النََّهارَ 

 في فِي

 ليل الَّْيلِ 

رَ   سخر َوَسخَّ

 شمس الشَّْمسَ 

 قمر َواْلقََمرَ 

 كل ك ل  

 جري يَْجِري

 ءجل ألََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 ذلك ذَِلك م  

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّك مْ 

 له لَه  

ْلك    ملك اْلم 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 دعو تَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ما َما

 ملك يَْمِلك ونَ 

 مـن ِمن

 قطمر قِْطِمير  

@ @ 

 ءن إِن

 وه مْ دعو تَْدع  

 ال الَ 

 سمع يَْسَمع وا

 دعو د َعاَءك مْ 

 لو َولَوْ 

 سمع َسِمع وا

 ما َما

 جوب اْستََجاب وا

 لك لَك مْ 

 يوم َويَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

ونَ   كفر يَْكف ر 

 شرك بِِشْرِكك مْ 

 ال َوالَ 

 نبء ي نَب ِئ كَ 

 مثل ِمثْل  

 خبر َخبِير  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نوس النَّاس  

 ءنت أَنت م  

 فقر اْلف قََراء  

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 هو ه وَ 

 غني اْلغَنِيُّ 

 حمد اْلَحِميد  

@ @ 

 ءن إِن

 شيء يََشأْ 

 ذهب ي ْذِهْبك مْ 

 ءتي َويَأْتِ 

 خلق بَِخْلق  

 جدد َجِديد  

@ @ 

 ما َوَما

 ذلك ذَِلكَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 عزز بِعَِزيز  

@ @ 

 ال َوالَ 

 وزر تَِزر  

 ر َواِزَرة  وز

 وزر ِوْزرَ 

 ءخر أ ْخَرى

 ءن َوإِن

 دعو تَْدع  

ثْقَلَة    ثقل م 

 ءلى إِلَى

 حمل ِحْمِلَها

 ال الَ 

 حمل ي ْحَملْ 

 مـن ِمْنه  

 شيء َشْيء  

 لو َولَوْ 

 كون َكانَ 

 ذو ذَا

 قرب ق ْربَى

 ءن إِنََّما

 نذر ت نِذر  

 ءلل الَِّذينَ 

 خشي يَْخَشْونَ 

 ربب َربَّه م

 غيب بِاْلغَْيبِ 

وا  قوم َوأَقَام 

 صلو الصَّالَةَ 

 من َوَمن

 زكو تََزكَّى

 ءن فَِإنََّما

 زكو يَتََزكَّى

 نفس ِلنَْفِسهِ 

 ءلى َوإِلَى

 ءله اللَّهِ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ما َوَما

 سوي يَْستَِوي

 عمي األَْعَمى

 بصر َواْلبَِصير  

@ @ 

 ال َوالَ 

 ظلم الظُّل َمات  

 ال َوالَ 

 نور النُّور  

@ @ 
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 الَ ال وَ 

لُّ   ظلل الظ ِ

 ال َوالَ 

ور    حرر اْلَحر 

@ @ 

 ما َوَما

 سوي يَْستَِوي

 حيي األَْحيَاء  

 ال َوالَ 

 موت األَْمَوات  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سمع ي ْسِمع  

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ما َوَما

 ءنت أَنتَ 

ْسِمع    سمع بِم 

 من مَّن

 في فِي

 قبر اْلق ب ورِ 

@ @ 

 ءن إِنْ 

 ءنت أَنتَ 

 ءن إِالَّ 

 نذر نَِذير  

@ @ 

 ءن إِنَّا

 رسل أَْرَسْلنَاكَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 بشر بَِشيًرا

 نذر َونَِذيًرا

 ءن َوإِن

نْ   مـن م ِ

ة    ءمم أ مَّ

 ءن إِالَّ 

 خلو َخالَ 

 في فِيَها

 نذر نَِذير  

@ @ 

 ءن َوإِن

ب وكَ   كذب ي َكذ ِ

 قد فَقَدْ 

 كذب َكذَّبَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 اَءتْه مْ جيء جَ 

س ل ه م  رسل ر 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

ب رِ   زبر َوبِالزُّ

 كتب َوبِاْلِكتَابِ 

نِيرِ   نور اْلم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءخذ أََخْذت  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 كيف فََكْيفَ 

 كون َكانَ 

 نكر نَِكيرِ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 نزل أَنَزلَ 

 مـن ِمنَ 

 سََّماءِ سمو ال

 موه َماءً 

 خرج فَأَْخَرْجنَا

 ب بِهِ 

 ثمر ثََمَرات  

ْختَِلفًا  خلف مُّ

 لون أَْلَوان َها

 مـن َوِمنَ 

 جبل اْلِجبَالِ 

َدد    جدد ج 

 بيض بِيض  

ْمر    حمر َوح 

ْختَِلف    خلف مُّ

 لون أَْلَوان َها

 غرب َوَغَرابِيب  

 سود س ود  

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 نوس النَّاِس 

 دبب َوالدََّواب ِ 

 نعم َواألَْنعَامِ 

ْختَِلف    خلف م 

 لون أَْلَوان ه  

 ذلك َكذَِلكَ 

 ءن إِنََّما

 خشي يَْخَشى

 ءله اللَّهَ 

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

ا  علم اْلع لََماؤ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عزز َعِزيز  

 غفر َغف ور  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 تلو يَتْل ونَ 

 كتب ِكتَابَ 

 ءله اللَّهِ 

واقوم وَ   أَقَام 

 صلو الصَّالَةَ 

 نفق َوأَنفَق وا

ا  ما ِممَّ

 رزق َرَزْقنَاه مْ 

ا  سرر ِسرًّ

 علن َوَعالَنِيَةً 

ونَ   رجو يَْرج 

 تجر تَِجاَرةً 

 لن لَّن

 بور تَب ورَ 

@ @ 

 وفي ِلي َوف ِيَه مْ 

وَره مْ   ءجر أ ج 

 زيد َويَِزيَده م

ن  مـن م ِ

 فضل فَْضِلهِ 

 ءن إِنَّه  

 غفر َغف ور  

 ور  شكر َشك  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذي

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 مـن ِمنَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 هو ه وَ 

 حقق اْلَحقُّ 

قًا َصد ِ  صدق م 

 لم ل َِما

 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عبد بِِعبَاِدهِ 

 خبر لََخبِير  

 بصر بَِصير  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ورث أَْوَرثْنَا

 كتب اْلِكتَابَ 

 الَِّذينَ  ءلل

 صفو اْصَطفَْينَا

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدنَا

 مـن فَِمْنه مْ 

 ظلم َظاِلم  

 نفس ل ِنَْفِسهِ 

 مـن َوِمْنه م

ْقتَِصد    قصد مُّ

 مـن َوِمْنه مْ 

 سبق َسابِق  

 خير بِاْلَخْيَراتِ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 هو ه وَ 

 فضل اْلفَْضل  

 كبر اْلَكبِير  

@ @ 

 ات  جنن َجنَّ 

 عدن َعْدن  

ل ونََها  دخل يَْدخ 

 حلي ي َحلَّْونَ 
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 في فِيَها

 مـن ِمنْ 

 سور أََساِورَ 

 مـن ِمن

 ذهب ذََهب  

 لؤلؤ َول ْؤل ًؤا

مْ   لبس َوِلبَاس ه 

 في فِيَها

 حرر َحِرير  

@ @ 

 قول َوقَال وا

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

 ذهب أَْذَهبَ 

 عن َعنَّا

 حزن اْلَحَزنَ 

 إِنَّ ءن 

 ربب َربَّنَا

 غفر لَغَف ور  

 شكر َشك ور  

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 حلل أََحلَّنَا

 دور َدارَ 

قَاَمةِ   قوم اْلم 

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 ال الَ 

 مسس يََمسُّنَا

 في فِيَها

 نصب نََصب  

 ال َوالَ 

 مسس يََمسُّنَا

 في فِيَها

 لغب ل غ وب  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

مْ   له لَه 

 نور نَار  

 جهم َجَهنَّمَ 

 ال الَ 

 قضي ي ْقَضى

 على َعلَْيِهمْ 

وت وا  موت فَيَم 

 ال َوالَ 

 خفف ي َخفَّف  

 عن َعْنه م

نْ   مـن م ِ

 عذب َعذَابَِها

 ذلك َكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

 كل ك لَّ 

 كفر َكف ور  

@ @ 

 هم َوه مْ 

ونَ   صرخ يَْصَطِرخ 

 في فِيَها

 ربب َربَّنَا

 خرج أَْخِرْجنَا

 ْعَملْ عمل نَ 

 صلح َصاِلًحا

 غير َغْيرَ 

 ءلل الَِّذي

 كون ك نَّا

 عمل نَْعَمل  

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

ْرك م  عمر ن عَم ِ

ا  ما مَّ

 ذكر يَتَذَكَّر  

 في فِيهِ 

 من َمن

 ذكر تَذَكَّرَ 

 جيء َوَجاَءك م  

 نذر النَِّذير  

 ذوق فَذ وق وا

 ما فََما

 ظلم ِللظَّاِلِمينَ 

 مـن ِمن

 نصر نَِّصير  

@ @ 

 نَّ ءن إِ 

 ءله اللَّهَ 

 علم َعاِلم  

 غيب َغْيبِ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءن إِنَّه  

 علم َعِليم  

 ذو بِذَاتِ 

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَك مْ 

 خلف َخالَئِفَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 من فََمن

 كفر َكفَرَ 

 على فَعَلَْيهِ 

ه    كفر ك ْفر 

 ال َوالَ 

 يَِزيد  زيد 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

ه مْ   كفر ك ْفر 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءن إِالَّ 

 مقت َمْقتًا

 ال َوالَ 

 زيد يَِزيد  

 كفر اْلَكافِِرينَ 

ه مْ   كفر ك ْفر 

 ءن إِالَّ 

 خسر َخَساًرا

@ @ 

 قول ق لْ 

 رءي أََرَءْيت مْ 

 شرك ش َرَكاَءك م  

 ءلل الَِّذينَ 

 دعو تَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

ونِي  رءي أَر 

 ماذا َماذَا

 خلق َخلَق وا

 مـن ِمنَ 

 ءرض األَْرِض 

 ءم أَمْ 

مْ   له لَه 

 شرك ِشْرك  

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءم أَمْ 

 ءتي َءاتَْينَاه مْ 

 كتب ِكتَابًا

 هم فَه مْ 

 على َعلَى

 بين بَي ِنَت  

ْنه    مـن م ِ

 بل بَلْ 

 ءن إِن

 وعد يَِعد  

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

ه م  بعض بَْعض 

 بعض بَْعًضا

 ءن إِالَّ 

وًرا  غرر غ ر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 مسك ي ْمِسك  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 ءن أَن

والَ   زول تَز 

 ءن َولَئِن

 زول َزالَتَا

 ءن إِنْ 

َما  مسك أَْمَسَكه 

 مـن ِمنْ 

 وحد أََحد  

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعِدهِ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 لم َحِليًماح

 غفر َغف وًرا
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@ @ 

وا  قسم َوأَْقَسم 

 ءله بِاللَّهِ 

 جهد َجْهدَ 

 يمن أَْيَمانِِهمْ 

 ءن لَئِن

 جيء َجاَءه مْ 

 نذر نَِذير  

 كون لَّيَك ون نَّ 

 هدي أَْهَدى

 مـن ِمنْ 

 وحد إِْحَدى

 ءمم األ َممِ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءه مْ 

 نذر نَِذير  

ا  ما مَّ

 زيد َزاَده مْ 

 ءن إِالَّ 

 نفر ن ف وًرا

@ @ 

 كبر اْستِْكبَاًرا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 مكر َوَمْكرَ 

 سوء السَّي ِئِ 

 ال َوالَ 

 حيق يَِحيق  

 مكر اْلَمْكر  

 سوء السَّي ِئ  

 ءن إِالَّ 

 ءهل بِأَْهِلهِ 

 هل فََهلْ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

 ءن إِالَّ 

 سنن س نَّتَ 

ِلينَ   ءول األَوَّ

 لن فَلَن

 وجد تَِجدَ 

 سنن ِلس نَّتِ 

 ءله اللَّهِ 

 بدل تَْبِديالً 

 لن َولَن

 وجد تَِجدَ 

 سنن ِلس نَّتِ 

 ءله اللَّهِ 

 حول تَْحِويالً 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

وا  سير يَِسير 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

وا  نظر فَيَنظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 كون َوَكان وا

 شدد أََشدَّ 

 مـن ِمْنه مْ 

ةً   قوي ق وَّ

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 ءله اللَّه  

 عجز ِلي ْعِجَزه  

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ال َوالَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 علم َعِليًما

 قدر قَِديًرا

@ @ 

 لو َولَوْ 

 ءخذ ي َؤاِخذ  

 ءله اللَّه  

 نوس النَّاسَ 

 ما بَِما

 كسب َكَسب وا

 ما َما

 ترك تََركَ 

 على َعلَى

 ظهر َظْهِرَها

 مـن ِمن

 دبب َدابَّة  

 لكن َولَِكن

ه مْ  ر   ءخر ي َؤخ ِ

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 ءذ فَِإذَا

 جيء َجاءَ 

مْ   ءجل أََجل ه 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 عبد بِِعبَاِدهِ 

 بصر بَِصيًرا

# # 

@ @ 

 يس يس

 @@ 

 قرء َواْلق ْرَءانِ 

 حكم اْلَحِكيمِ 

@ @ 

 ءن إِنَّكَ 

 مـن لَِمنَ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 على َعلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 نزل تَنِزيلَ 

 عزز اْلعَِزيزِ 

ِحيمِ   رحم الرَّ

@ @ 

 نذر ِلت نِذرَ 

 قوم قَْوًما

ا  ما مَّ

 نذر أ نِذرَ 

ه مْ   ءبو َءابَاؤ 

 هم فَه مْ 

 ل ونَ غفل َغافِ 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 حقق َحقَّ 

 قول اْلقَْول  

 على َعلَى

 كثر أَْكثَِرِهمْ 

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 جعل َجعَْلنَا

 في فِي

 عنق أَْعنَاقِِهمْ 

 غلل أَْغالَالً 

 هي فَِهيَ 

 ءلى إِلَى

 ذقن األَْذقَانِ 

 هم فَه م

ونَ  ْقَمح   قمح مُّ

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 ـن ِمنم

 بين بَْينِ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 سدد َسدًّا

 مـن َوِمنْ 

 خلف َخْلِفِهمْ 

 سدد َسدًّا

 غشو فَأَْغَشْينَاه مْ 

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

ونَ   بصر ي ْبِصر 

@ @ 

 سوي َوَسَواء  

 على َعلَْيِهمْ 

 نذر َءأَنذَْرتَه مْ 

 ءم أَمْ 

 لم لَمْ 

 نذر ت نِذْره مْ 

 ال الَ 
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 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 َماءن إِنَّ 

 نذر ت نِذر  

 من َمنِ 

 تبع اتَّبَعَ 

ْكرَ   ذكر الذ ِ

 خشي َوَخِشيَ 

ْحَمنَ   رحم الرَّ

 غيب بِاْلغَْيبِ 

ْره    بشر فَبَش ِ

 غفر بَِمْغِفَرة  

 ءجر َوأَْجر  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نحن نَْحن  

 حيي ن ْحيِ 

 موت اْلَمْوتَى

 كتب َونَْكت ب  

 ما َما

وا  قدم قَدَّم 

 ه مْ ءثر َوَءاثَارَ 

 كل َوك لَّ 

 شيء َشْيء  

 حصي أَْحَصْينَاه  

 في فِي

 ءمم إَِمام  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ضرب َواْضِربْ 

 له لَه م

ثاَلً   مثل مَّ

 صحب أَْصَحابَ 

 قري اْلقَْريَةِ 

 ءذ إِذْ 

 جيء َجاَءَها

ْرَسل ونَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 ءلى إِلَْيِهم  

 ثني اثْنَْينِ 

 وه َماكذب فََكذَّب  

ْزنَا  عزز فَعَزَّ

 ثلث بِثَاِلث  

 قول فَقَال وا

 ءن إِنَّا

 ءلى إِلَْيك م

ْرَسل ونَ   رسل مُّ

@ @ 

 قول قَال وا

 ما َما

 ءنت أَنت مْ 

 ءن إِالَّ 

 بشر بََشر  

ثْل نَا  مثل م ِ

 ما َوَما

 نزل أَنَزلَ 

ْحَمن    رحم الرَّ

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 ءن إِنْ 

 ءنت أَنت مْ 

 ءن إِالَّ 

 ْكِذب ونَ كذب تَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ربب َربُّنَا

 علم يَْعلَم  

 ءن إِنَّا

 ءلى إِلَْيك مْ 

ْرَسل ونَ   رسل لَم 

@ @ 

 ما َوَما

 على َعلَْينَا

 ءن إِالَّ 

 بلغ اْلباَلَغ  

بِين    بين اْلم 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 طير تََطيَّْرنَا

 ب بِك مْ 

 ءن لَئِن

 لم لَّمْ 

 نهي تَنتَه وا

َمنَّك مْ رجم لَنَرْ   ج 

 مسس َولَيََمسَّنَّك م

نَّا  مـن م ِ

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 قول قَال وا

ك م  طير َطائِر 

عَك مْ   مع مَّ

 ءن أَئِن

ْرت م  ذكر ذ ك ِ

 بل بَلْ 

 ءنت أَنت مْ 

 قوم قَْوم  

ْسِرف ونَ   سرف مُّ

@ @ 

 جيء َوَجاءَ 

 مـن ِمنْ 

 قصو أَْقَصا

 دين اْلَمِدينَةِ 

ل    رجل َرج 

 يَْسعَىسعي 

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 تبع اتَّبِع وا

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 تبع اتَّبِع وا

 من َمن

 ال الَّ 

 سءل يَْسئَل ك مْ 

 ءجر أَْجًرا

 هم َوه م

ْهتَد ونَ   هدي مُّ

@ @ 

 ما َوَما

 لي ِليَ 

 ال الَ 

 عبد أَْعب د  

 ءلل الَِّذي

 فطر فََطَرنِي

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

َِّخذ    ءخذ َءأَت

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ءله َءاِلَهةً 

 ءن إِن

 رود ي ِرْدنِ 

ْحَمن    رحم الرَّ

 ضرر بِض ر   

 ال الَّ 

 غني ت ْغنِ 

 عن َعن ِي

 شفع َشفَاَعت ه مْ 

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

 نقذ ي نِقذ ونِ 

@ @ 

 ءن إِن ِي

 ءذ إِذًا

 في لَِّفي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءن إِن ِي

 ن َءاَمنت  ءم

 ربب بَِرب ِك مْ 

 سمع فَاْسَمع ونِ 

@ @ 

 قول قِيلَ 

لِ   دخل اْدخ 

 جنن اْلَجنَّةَ 

 قول قَالَ 

 ليت يَالَْيتَ 

 قوم قَْوِمي

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ما بَِما

 غفر َغفَرَ 

 لي ِلي

 ربب َرب ِي

 جعل َوَجعَلَنِي

 مـن ِمنَ 



356 

 

ْكَرِمينَ   كرم اْلم 

@ @ 

 ما َوَما

 نزل أَنَزْلنَا

 لَىعلى عَ 

 قوم قَْوِمهِ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

 مـن ِمن

ند    جند ج 

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 ما َوَما

 كون ك نَّا

نِزِلينَ   نزل م 

@ @ 

 ءن إِن

 كون َكانَتْ 

 ءن إِالَّ 

 صيح َصْيَحةً 

 وحد َواِحَدةً 

 ءذ فَِإذَا

 هم ه مْ 

 خمد َخاِمد ونَ 

@ @ 

 حسر يَاَحْسَرةً 

 على َعلَى

 عبد اْلِعبَادِ 

 ما َما

 ءتي يَأْتِيِهم

ن  مـن م ِ

س ول    رسل رَّ

 ءن إِالَّ 

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي يََرْوا

 كم َكمْ 

 هلك أَْهلَْكنَا

 قبل قَْبلَه م

نَ   مـن م ِ

ونِ   قرن اْلق ر 

مْ   ءن أَنَّه 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 ال الَ 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِن

 كل ك ل  

ال  م لَّمَّ

 جمع َجِميع  

 لدي لََّدْينَا

ونَ  ْحَضر   حضر م 

@ @ 

 ءيه َوَءايَة  

م    له لَّه 

 ءرض األَْرض  

 موت اْلَمْيتَة  

 حيي أَْحيَْينَاَها

 خرج َوأَْخَرْجنَا

 مـن ِمْنَها

 حبب َحبًّا

 مـن فَِمْنه  

 ءكل يَأْك ل ونَ 

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 في فِيَها

 جنن َجنَّات  

ن  مـن م ِ

 نَِّخيل  نخل 

 عنب َوأَْعنَاب  

ْرنَا  فجر َوفَجَّ

 في فِيَها

 مـن ِمنَ 

 عين اْلع ي ونِ 

@ @ 

 ءكل ِليَأْك ل وا

 مـن ِمن

 ثمر ثََمِرهِ 

 ما َوَما

 عمل َعِملَتْه  

 يدي أَْيِديِهمْ 

 ال أَفاَلَ 

ونَ   شكر يَْشك ر 

@ @ 

 سبح س ْبَحانَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 زوج األَْزَواجَ 

 كل ك لََّها

ا ما  ِممَّ

 نبت ت نبِت  

 ءرض األَْرض  

 مـن َوِمنْ 

 نفس أَنف ِسِهمْ 

ا  ما َوِممَّ

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءيه َوَءايَة  

م    له لَّه 

 ليل الَّْيل  

 سلخ نَْسلَخ  

 مـن ِمْنه  

 نهر النََّهارَ 

 ءذ فَِإذَا

 هم ه م

ونَ  ْظِلم   ظلم مُّ

@ @ 

 شمس َوالشَّْمس  

 جري تَْجِري

ْستَقَ   ر   قرر ِلم 

 له لََّها

 ذلك ذَِلكَ 

 قدر تَْقِدير  

 عزز اْلعَِزيزِ 

 علم اْلَعِليمِ 

@ @ 

 قمر َواْلقََمرَ 

 قدر قَدَّْرنَاه  

 نزل َمنَاِزلَ 

 حتى َحتَّى

 عود َعادَ 

ونِ   عرجن َكاْلع ْرج 

 قدم اْلقَِديمِ 

@ @ 

 ال الَ 

 شمس الشَّْمس  

 بغي يَنبَِغي

 له لََها

 ءن أَن

 درك ت ْدِركَ 

 قمر اْلقََمرَ 

 ال َوالَ 

 ليل الَّْيل  

 سبق َسابِق  

 نهر النََّهارِ 

 كل َوك ل  

 في فِي

 فلك فَلَك  

ونَ   سبح يَْسبَح 

@ @ 

 ءيه َوَءايَة  

مْ   له لَّه 

 ءن أَنَّا

 حمل َحَمْلنَا

يَّتَه مْ   ذرر ذ ر ِ

 في فِي

 فلك اْلف ْلكِ 

ونِ   شحن اْلَمْشح 

@ @ 

 خلق َوَخلَْقنَا

 له لَه م

ن  مـن م ِ

ثِْلهِ   مثل م ِ

 ما َما

 ركب يَْرَكب ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِن

 شيء نََّشأْ 

 غرق ن ْغِرْقه مْ 

 ال فاَلَ 

 صرخ َصِريخَ 

مْ   له لَه 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 نقذ ي نقَذ ونَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 رحم َرْحَمةً 
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نَّا  مـن م ِ

 متع َوَمتَاًعا

 ءلى إِلَى

 حين ِحين  

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

م    له لَه 

 وقي اتَّق وا

 اما مَ 

 بين بَْينَ 

 يدي أَْيِديك مْ 

 ما َوَما

 خلف َخْلفَك مْ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   رحم ت ْرَحم 

@ @ 

 ما َوَما

 ءتي تَأْتِيِهم

نْ   مـن م ِ

 ءيه َءايَة  

نْ   مـن م ِ

 ءيه َءايَاتِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءن إِالَّ 

 كون َكان وا

 عن َعْنَها

ْعِرِضينَ   عرض م 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 نفق أَنِفق وا

ا  ما ِممَّ

 رزق َرَزقَك م  

 ءله اللَّه  

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 طعم أَن ْطِعم  

 من َمن

 لو لَّوْ 

 شيء يََشاء  

 ءله اللَّه  

 طعم أَْطعََمه  

 ءن إِنْ 

 ءنت أَنت مْ 

 ءن إِالَّ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ل َويَق ول ونَ قو

 متى َمتَى

 هذا َهذَا

 وعد اْلَوْعد  

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 ما َما

ونَ   نظر يَنظ ر 

 ءن إِالَّ 

 صيح َصْيَحةً 

 وحد َواِحَدةً 

ذ ه مْ   ءخذ تَأْخ 

 هم َوه مْ 

ونَ  م   خصم يَِخص ِ

@ @ 

 ال فاَلَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

 وصي تَْوِصيَةً 

 ال َوالَ 

 ءلى إِلَى

 ءهل أَْهِلِهمْ 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 نفخ َون ِفخَ 

 في فِي

 صور الصُّورِ 

 ءذ فَِإذَا

 هم ه م

نَ   مـن م ِ

 جدث األَْجَداثِ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِِهمْ 

 نسل يَنِسل ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ويل يَاَوْيلَنَا

 من َمن

 بعث بَعَثَنَا

 مـن ِمن

ْرقَِدنَا  رقد مَّ

 هذا َهذَا

 ما َما

 وعد َوَعدَ 

ْحَمن    رحم الرَّ

 صدق َوَصَدقَ 

ْرَسل ونَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءن إِن

 كون َكانَتْ 

 ءن إِالَّ 

 صيح َصْيَحةً 

 وحد َواِحَدةً 

 ءذ فَِإذَا

 هم ه مْ 

 جمع َجِميع  

 لدي لََّدْينَا

ونَ  ْحَضر   حضر م 

@ @ 

 يوم فَاْليَْومَ 

 ال الَ 

 ظلم ت ْظلَم  

 نفس نَْفس  

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

 نَ جزي ت ْجَزوْ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 صحب أَْصَحابَ 

 جنن اْلَجنَّةِ 

 يوم اْليَْومَ 

 في فِي

 شغل ش غ ل  

 فكه فَاِكه ونَ 

@ @ 

 هم ه مْ 

ه مْ   زوج َوأَْزَواج 

 في فِي

 ظلل ِظالَل  

 على َعلَى

 ءرك األََرائِكِ 

تَِّكئ ونَ   وكء م 

@ @ 

مْ   له لَه 

 في فِيَها

 كه فَاِكَهة  ف

 له َولَه م

ا  ما مَّ

 دعو يَدَّع ونَ 

@ @ 

 سلم َسالَم  

 قول قَْوالً 

ن  مـن م ِ

ب     ربب رَّ

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

وا  ميز َواْمتَاز 

 يوم اْليَْومَ 

 ءيي أَيَُّها

ونَ  ْجِرم   جرم اْلم 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 عهد أَْعَهدْ 

 ءلى إِلَْيك مْ 

 بنو يَابَنِي

 ءدم َءاَدمَ 

 ءن أَن

 ال الَّ 

 عبد تَْعب د وا

 شطن الشَّْيَطانَ 

 ءن إِنَّه  

 لك لَك مْ 

 عدو َعد و  
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بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءن َوأَنِ 

 عبد اْعب د ونِي

 هذا َهذَا

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ضلل أََضلَّ 

 مـن ِمنك مْ 

 جبل ِجباِلًّ 

 كثر َكثِيًرا

 لم أَفَلَمْ 

 كون تَك ون وا

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 هذا َهِذهِ 

 جهم َجَهنَّم  

 ءلل الَّتِي

 كون ك نت مْ 

 وعد ت وَعد ونَ 

@ @ 

 صلي اْصلَْوَها

 يوم اْليَْومَ 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

ونَ   كفر تَْكف ر 

@ @ 

 يوم اْليَْومَ 

 ختم نَْختِم  

 على َعلَى

 فوه أَْفَواِهِهمْ 

نَا  كلم َوت َكل ِم 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 شهد َوتَْشَهد  

 ل ه مرجل أَْرج  

 ما بَِما

 كون َكان وا

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 شيء نََشاء  

 طمس لََطَمْسنَا

 على َعلَى

 عين أَْعي نِِهمْ 

 سبق فَاْستَبَق وا

َراطَ   صرط الص ِ

 ءنى فَأَنَّى

ونَ   بصر ي ْبِصر 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 شيء نََشاء  

 مسخ لََمَسْخنَاه مْ 

 على َعلَى

 مكن َمَكانَتِِهمْ 

 اما فَمَ 

 طوع اْستََطاع وا

ِضيًّا  مضي م 

 ال َوالَ 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 من َوَمن

ْره    عمر نُّعَم ِ

ْسه    نكس ن نَك ِ

 في فِي

 خلق اْلَخْلقِ 

 ال أَفاَلَ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 علم َعلَّْمنَاه  

ْعرَ   شعر الش ِ

 ما َوَما

 بغي يَنبَِغي

 له لَه  

 ءن إِنْ 

 هو ه وَ 

 ءن إِالَّ 

 ْكر  ذكر ذِ 

 قرء َوق ْرَءان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 نذر ل ِي نِذرَ 

 من َمن

 كون َكانَ 

 حيي َحيًّا

 حقق َويَِحقَّ 

 قول اْلقَْول  

 على َعلَى

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءن أَنَّا

 خلق َخلَْقنَا

 له لَه م

ا مَّ  ما م ِ

 عمل َعِملَتْ 

 يدي أَْيِدينَا

 نعم أَْنعَاًما

 هم فَه مْ 

 له لََها

 ملك َماِلك ونَ 

@ @ 

 ذلل َوذَلَّْلنَاَها

مْ   له لَه 

 مـن فَِمْنَها

 ركب َرك وب ه مْ 

 مـن َوِمْنَها

 ءكل يَأْك ل ونَ 

@ @ 

مْ   له َولَه 

 في فِيَها

 نفع َمنَافِع  

 شرب َوَمَشاِرب  

 ال أَفاَلَ 

ونَ   شكر يَْشك ر 

@ @ 

 ءخذ َواتََّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 للَّهِ ءله ا

 ءله َءاِلَهةً 

مْ   لعل لَّعَلَّه 

ونَ   نصر ي نَصر 

@ @ 

 ال الَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

 نصر نَْصَره مْ 

 هم َوه مْ 

مْ   له لَه 

ند    جند ج 

ونَ  ْحَضر   حضر مُّ

@ @ 

 ال فاَلَ 

نكَ   حزن يَْحز 

 قول قَْول ه مْ 

 ءن إِنَّا

 علم نَْعلَم  

 ما َما

ونَ   سرر ي ِسرُّ

 ما َوَما

 علن ي ْعِلن ونَ 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 رءي يَرَ 

 ءنس اإِلنَسان  

 ءن أَنَّا

 خلق َخلَْقنَاه  

 مـن ِمن

 نطف نُّْطفَة  

 ءذ فَِإذَا

 هو ه وَ 

 خصم َخِصيم  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ضرب َوَضَربَ 

 لنا لَنَا

 مثل َمثاَلً 

 نسي َونَِسيَ 

 خلق َخْلقَه  

 قول قَالَ 

 من َمن

 حيي ي ْحيِ 

 عظم اْلِعَظامَ 

 هي َوِهيَ 

 مم َرِميم  ر

@ @ 

 قول ق لْ 
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 حيي ي ْحيِيَها

 ءلل الَِّذي

 نشء أَنَشأََها

لَ   ءول أَوَّ

ة    مرر َمرَّ

 هو َوه وَ 

 كل بِك ل ِ 

 خلق َخْلق  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م

نَ   مـن م ِ

 شجر الشََّجرِ 

 خضر األَْخَضرِ 

 نور نَاًرا

 ءذ فَِإذَا

 ءنت أَنت م

ْنه    مـن م ِ

 د ت وقِد ونَ وق

@ @ 

 ءو أَوَ 

 ليس لَْيسَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 قدر بِقَاِدر  

 على َعلَى

 ءن أَن

 خلق يَْخل قَ 

 مثل ِمثْلَه م

 بلو بَلَى

 هو َوه وَ 

 خلق اْلَخالَّق  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 ءن إِنََّما

ه    ءمر أَْمر 

 ءذ إِذَا

 رود أََرادَ 

 ْيئًاشيء شَ 

 ءن أَن

 قول يَق ولَ 

 له لَه  

 كون ك ن

 كون فَيَك ون  

@ @ 

 سبح فَس ْبَحانَ 

 ءلل الَِّذي

 يدي بِيَِدهِ 

 ملك َملَك وت  

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

# # 

@ @ 

افَّاتِ   صفف َوالصَّ

 صفف َصفًّا

@ @ 

اِجَراتِ   زجر فَالزَّ

 زجر َزْجًرا

@ @ 

 ِليَاتِ تلو فَالتَّا

 ذكر ِذْكًرا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله إِلََهك مْ 

 وحد لََواِحد  

@ @ 

بُّ   ربب رَّ

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 ربب َوَربُّ 

 شرق اْلَمَشاِرقِ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 زين َزيَّنَّا

 سمو السََّماءَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 زين بِِزينَة  

 كوكب اْلَكَواِكبِ 

 @@ 

 حفظ َوِحْفًظا

ن  مـن م ِ

 كل ك ل ِ 

 شطن َشْيَطان  

اِرد    مرد مَّ

@ @ 

 ال الَّ 

ع ونَ   سمع يَسَّمَّ

 ءلى إِلَى

 ملء اْلَملِ 

 علو األَْعلَى

 قذف َوي ْقذَف ونَ 

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 جنب َجانِب  

@ @ 

وًرا  دحر د ح 

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 وصب َواِصب  

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 من َمنْ 

 ِطفَ خطف خَ 

 خطف اْلَخْطفَةَ 

 تبع فَأَتْبَعَه  

 شهب ِشَهاب  

 ثقب ثَاقِب  

@ @ 

 فتي فَاْستَْفتِِهمْ 

 هم أَه مْ 

 شدد أََشدُّ 

 خلق َخْلقًا

 ءم أَم

نْ   من مَّ

 خلق َخلَْقنَا

 ءن إِنَّا

 خلق َخلَْقنَاه م

ن  مـن م ِ

 طين ِطين  

 لزب الَِّزب  

@ @ 

 بل بَلْ 

 عجب َعِجْبتَ 

ونَ   سخر َويَْسَخر 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

وا ر   ذكر ذ ك ِ

 ال الَ 

ونَ   ذكر يَْذك ر 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 رءي َرأَْوا

 ءيه َءايَةً 

ونَ   سخر يَْستَْسِخر 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 سحر ِسْحر  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءذ أَِءذَا

 موت ِمتْنَا

 كون َوك نَّا

 ترب ت َرابًا

 عظم َوِعَظاًما

 ءن أَِءنَّا

 بعث لََمْبع وث ونَ 

@ @ 

 ءو أَوَ 

نَا  ءبو َءابَاؤ 

ل ونَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 قول ق لْ 

 نعم نَعَمْ 

 ءنت َوأَنت مْ 

ونَ   دخر َداِخر 

@ @ 

 ءن فَِإنََّما

 هي ِهيَ 

 زجر َزْجَرة  

 وحد َواِحَدة  

 ءذ فَِإذَا
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 هم ه مْ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ويل يَاَوْيلَنَا

 هذا َهذَا

 ْوم  يوم يَ 

ينِ   دين الد ِ

@ @ 

 هذا َهذَا

 يوم يَْوم  

 فصل اْلفَْصلِ 

 ءلل الَِّذي

 كون ك نت م

 ب بِهِ 

ب ونَ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

وا  حشر اْحش ر 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 زوج َوأَْزَواَجه مْ 

 ما َوَما

 كون َكان وا

 عبد يَْعب د ونَ 

@ @ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

ه مْ   هدي فَاْهد و 

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراطِ 

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 وقف َوقِف وه مْ 

 ءن إِنَّه م

ْسئ ول ونَ   سءل مَّ

@ @ 

 ما َما

 لك لَك مْ 

 ال الَ 

ونَ   نصر تَنَاَصر 

@ @ 

 بل بَلْ 

 هم ه م  

 يوم اْليَْومَ 

ونَ  ْستَْسِلم   سلم م 

@ @ 

 قبل َوأَْقبَلَ 

ه مْ   بعض بَْعض 

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 ل ونَ سءل يَتََساءَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّك مْ 

 كون ك نت مْ 

 ءتي تَأْت ونَنَا

 عن َعنِ 

 يمن اْليَِمينِ 

@ @ 

 قول قَال وا

 بل بَل

 لم لَّمْ 

 كون تَك ون وا

ْؤِمنِينَ   ءمن م 

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 لنا لَنَا

 على َعلَْيك م

ن  مـن م ِ

 سلط س ْلَطان  

 بل بَلْ 

 كون ك نت مْ 

 قوم قَْوًما

 اِغينَ طغو طَ 

@ @ 

 حقق فََحقَّ 

 على َعلَْينَا

 قول قَْول  

 ربب َرب ِنَا

 ءن إِنَّا

 ذوق لَذَائِق ونَ 

@ @ 

 غوي فَأَْغَوْينَاك مْ 

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 غوي َغاِوينَ 

@ @ 

 ءن فَِإنَّه مْ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 في فِي

 عذب اْلعَذَابِ 

ْشتَِرك ونَ   شرك م 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 ذلك َكذَِلكَ 

 ْفعَل  فعل نَ 

ْجِرِمينَ   جرم بِاْلم 

@ @ 

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 ءذ إِذَا

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّه  

ونَ   كبر يَْستَْكبِر 

@ @ 

 قول َويَق ول ونَ 

 ءن أَئِنَّا

 ترك لَتَاِرك وا

 ءله َءاِلَهتِنَا

 شعر ِلَشاِعر  

ْجن ون    جنن مَّ

@ @ 

 بل بَلْ 

 َجاءَ  جيء

 حقق بِاْلَحق ِ 

 صدق َوَصدَّقَ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّك مْ 

 ذوق لَذَائِق وا

 عذب اْلعَذَابِ 

 ءلم األَِليمِ 

@ @ 

 ما َوَما

 جزي ت ْجَزْونَ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 عبد ِعبَادَ 

 ءله اللَّهِ 

ْخلَِصينَ   خلص اْلم 

@ @ 

 ولَئِكَ ءلي أ  

مْ   له لَه 

 رزق ِرْزق  

ْعل وم    علم مَّ

@ @ 

 فكه فََواِكه  

 هم َوه م

ونَ  ْكَرم   كرم مُّ

@ @ 

 في فِي

 جنن َجنَّاتِ 

 نعم النَِّعيمِ 

@ @ 

 على َعلَى

ر    سرر س ر 

تَقَابِِلينَ   قبل مُّ

@ @ 

 طوف ي َطاف  

 على َعلَْيِهم

 كءس بَِكأْس  

ن  مـن م ِ

ِعين    عين مَّ

@ @ 

 بيض بَْيَضاءَ 

 لذذ لَذَّة  

 شرب ل ِلشَّاِربِينَ 

@ @ 

 ال الَ 

 في فِيَها

 غول َغْول  

 ال َوالَ 
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 هم ه مْ 

 عن َعْنَها

 نزف ي نَزف ونَ 

@ @ 

 عند َوِعنَده مْ 

 قصر قَاِصَرات  

 طرف الطَّْرفِ 

 عين ِعين  

@ @ 

 كأن َكأَنَّه نَّ 

 بيض بَْيض  

ْكن ون    كنن مَّ

@ @ 

 قبل فَأَْقبَلَ 

ه مْ   بعض بَْعض 

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 سءل يَتََساَءل ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 قول قَائِل  

ْنه مْ   مـن م ِ

 ءن إِن ِي

 كون َكانَ 

 لي ِلي

 قرن قَِرين  

@ @ 

 قول يَق ول  

 ءن أَِءنَّكَ 

 مـن لَِمنَ 

قِينَ  َصد ِ  صدق اْلم 

@ @ 

 ءذ أَِءذَا

 موت ِمتْنَا

 كون َوك نَّا

 ترب ت َرابًا

 عظم َوِعَظاًما

 ءن أَِءنَّا

 َمِدين ونَ دين لَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 هل َهلْ 

 ءنت أَنت م

طَِّلع ونَ   طلع مُّ

@ @ 

 طلع فَاطَّلَعَ 

 رءي فََرَءاه  

 في فِي

 سوي َسَواءِ 

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءله تَاللَّهِ 

 ءن إِن

 كود ِكدتَّ 

 ردي لَت ْرِدينِ 

@ @ 

 لو َولَْوالَ 

 نعم نِْعَمة  

 ربب َرب ِي

 كون لَك نت  

 مـن ِمنَ 

ْحَضِرينَ  حضر  اْلم 

@ @ 

 ما أَفََما

 نحن نَْحن  

 موت بَِمي ِتِينَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 موت َمْوتَتَنَا

 ءول األ ولَى

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

عَذَّبِينَ   عذب بِم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 هو لَه وَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 مثل ِلِمثْلِ 

 هذا َهذَا

 عمل فَْليَْعَملِ 

 اِمل ونَ عمل اْلعَ 

@ @ 

 ذلك أَذَِلكَ 

 خير َخْير  

الً   نزل نُّز 

 ءم أَمْ 

 شجر َشَجَرة  

قُّومِ   زقم الزَّ

@ @ 

 ءن إِنَّا

 جعل َجعَْلنَاَها

 فتن فِتْنَةً 

 ظلم ل ِلظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ءن إِنََّها

 شجر َشَجَرة  

ج    خرج تَْخر 

 في فِي

 ءصل أَْصلِ 

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 طلع َطْلع َها

 كأن َكأَنَّه  

ء وس    رءس ر 

 شطن الشَّيَاِطينِ 

@ @ 

 ءن فَِإنَّه مْ 

 ءكل ألَِكل ونَ 

 مـن ِمْنَها

 ملء فََماِلئ ونَ 

 مـن ِمْنَها

 بطن اْلب ط ونَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِنَّ 

مْ   له لَه 

 على َعلَْيَها

 شوب لََشْوبًا

نْ   مـن م ِ

 حمم َحِميم  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِنَّ 

 رجع َمْرِجعَه مْ 

 ءلى إِللَى

 م اْلَجِحيمِ جح

@ @ 

مْ   ءن إِنَّه 

 لفي أَْلفَْوا

 ءبو َءابَاَءه مْ 

 ضلل َضال ِينَ 

@ @ 

 هم فَه مْ 

 على َعلَى

 ءثر َءاثَاِرِهمْ 

 هرع ي ْهَرع ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ضلل َضلَّ 

 قبل قَْبلَه مْ 

 كثر أَْكثَر  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 في فِيِهم

نِذرِ   ينَ نذر مُّ

@ @ 

 نظر فَانظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

نذَِرينَ   نذر اْلم 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 عبد ِعبَادَ 

 ءله اللَّهِ 

ْخلَِصينَ   خلص اْلم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ندو نَاَدانَا

 نوح ن وح  

 نعم فَلَنِْعمَ 

ِجيب ونَ   جوب اْلم 

@ @ 

ْينَاه    نجو َونَجَّ

 ءهل َوأَْهلَه  

 مـن ِمنَ 
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 اْلَكْربِ كرب 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

يَّتَه    ذرر ذ ر ِ

 هم ه م  

 بقي اْلبَاقِينَ 

@ @ 

 ترك َوتََرْكنَا

 على َعلَْيهِ 

 في فِي

 ءخر األَِخِرينَ 

@ @ 

 سلم َسالَم  

 على َعلَى

 نوح ن وح  

 في فِي

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 ذلك َكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

ْحِسنِ   ينَ حسن اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدنَا

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 غرق أَْغَرْقنَا

 ءخر األََخِرينَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 مـن ِمن

 شيع ِشيعَتِهِ 

 إبراهيم إلَْبَراِهيمَ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 جيء َجاءَ 

 ربب َربَّه  

 قلب بِقَْلب  

 سلم َسِليم  

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 يهِ ءبو ألَبِ 

 قوم َوقَْوِمهِ 

 ماذا َماذَا

 عبد تَْعب د ونَ 

@ @ 

 ءفك أَئِْفًكا

 ءله َءاِلَهةً 

 دون د ونَ 

 ءله اللَّهِ 

 رود ت ِريد ونَ 

@ @ 

 ما فََما

 ظنن َظنُّك م

 ربب بَِرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 نظر فَنََظرَ 

 نظر نَْظَرةً 

 في فِي

ومِ   نجم النُّج 

@ @ 

 قول فَقَالَ 

 ءن إِن ِي

 ِقيم  سقم سَ 

@ @ 

 ولي فَتََولَّْوا

 عن َعْنه  

ْدبِِرينَ   دبر م 

@ @ 

 روغ فََراغَ 

 ءلى إِلَى

 ءله َءاِلَهتِِهمْ 

 قول فَقَالَ 

 ال أاَلَ 

 ءكل تَأْك ل ونَ 

@ @ 

 ما َما

 لك لَك مْ 

 ال الَ 

 نطق تَنِطق ونَ 

@ @ 

 روغ فََراغَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ضرب َضْربًا

 يمن بِاْليَِمينِ 

@ @ 

 واقبل فَأَْقبَل  

 ءلى إِلَْيهِ 

 زفف يَِزفُّونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 عبد أَتَْعب د ونَ 

 ما َما

 نحت تَْنِحت ونَ 

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 خلق َخلَقَك مْ 

 ما َوَما

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 بني اْبن وا

 له لَه  

 بني ب ْنيَانًا

 لقي فَأَْلق وه  

 في فِي

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 رود فَأََراد وا

 هِ ب بِ 

 كيد َكْيًدا

 جعل فََجعَْلنَاه م  

 سفل األَْسفَِلينَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءن إِن ِي

 ذهب ذَاِهب  

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِي

 هدي َسيَْهِدينِ 

@ @ 

 ربب َرب ِ 

 وهب َهبْ 

 لي ِلي

 مـن ِمنَ 

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 بشر فَبَشَّْرنَاه  

 غلم بِغ الَم  

 حلم َحِليم  

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 لَغَ بلغ بَ 

 مع َمعَه  

 سعي السَّْعيَ 

 قول قَالَ 

 بنو يَاب نَيَّ 

 ءن إِن ِي

 رءي أََرى

 في فِي

 نوم اْلَمنَامِ 

 ءن أَن ِي

كَ   ذبح أَْذبَح 

 نظر فَانظ رْ 

 ماذا َماذَا

 رءي تََرى

 قول قَالَ 

 ءبو يَاأَبَتِ 

 فعل اْفعَلْ 

 ما َما

 ءمر ت ْؤَمر  

 وجد َستَِجد نِي

 ءن إِن

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 مـن ِمنَ 

ابِِرينَ   صبر الصَّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 سلم أَْسلََما

 تلل َوتَلَّه  

 جبه ِلْلَجبِينِ 

@ @ 

 ندو َونَاَدْينَاه  

 ءن أَن

 إبراهيم يَاإِْبَراِهيم  
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@ @ 

 قد قَدْ 

 صدق َصدَّْقتَ 

ْءيَا  رءي الرُّ

 ءن إِنَّا

 ذلك َكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ذَاهذا هَ 

 هو لَه وَ 

ا  بلو اْلباَلَؤ 

بِين    بين اْلم 

@ @ 

 فدي َوفََدْينَاه  

 ذبح بِِذْبح  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ترك َوتََرْكنَا

 على َعلَْيهِ 

 في فِي

 ءخر األَِخِرينَ 

@ @ 

 سلم َسالَم  

 على َعلَى

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 ه  ءن إِنَّ 

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدنَا

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 بشر َوبَشَّْرنَاه  

 إسحاق بِِإْسَحاقَ 

 نبء نَبِيًّا

نَ   مـن م ِ

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 برك َوبَاَرْكنَا

 على َعلَْيهِ 

 على َوَعلَى

 إسحاق إِْسَحاقَ 

 مـن َوِمن

يَّتِِهَما  ذرر ذ ر ِ

ْحِسن    حسن م 

 ظلم َوَظاِلم  

 ْفِسهِ نفس ل ِنَ 

بِين    بين م 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 منن َمنَنَّا

 على َعلَى

وَسى  موسى م 

ونَ   هارون َوَهار 

@ @ 

ْينَاه َما  نجو َونَجَّ

َما  قوم َوقَْوَمه 

 مـن ِمنَ 

 كرب اْلَكْربِ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 نصر َونََصْرنَاه مْ 

 كون فََكان وا

 هم ه م  

 غلب اْلغَاِلبِينَ 

@ @ 

 اءتي َوَءاتَْينَاه مَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

ْستَبِينَ   بين اْلم 

@ @ 

 هدي َوَهَدْينَاه َما

َراطَ   صرط الص ِ

ْستَِقيمَ   قوم اْلم 

@ @ 

 ترك َوتََرْكنَا

 على َعلَْيِهَما

 في فِي

 ءخر األَِخِرينَ 

@ @ 

 سلم َسالَم  

 على َعلَى

وَسى  موسى م 

ونَ   هارون َوَهار 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 ذلك َكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

ْحِسنِينَ حسن الْ   م 

@ @ 

َما  ءن إِنَّه 

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدنَا

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 إلياس إِْليَاسَ 

 مـن لَِمنَ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 قوم ِلقَْوِمهِ 

 ال أاَلَ 

َّق ونَ   وقي تَت

@ @ 

 دعو أَتَْدع ونَ 

 بعل بَْعالً 

ونَ   وذر َوتَذَر 

 حسن أَْحَسنَ 

 خلق اْلَخاِلِقينَ 

@ @ 

 ءله اللَّهَ 

 ربب َربَّك مْ 

 ربب َوَربَّ 

 ءبو َءابَائِك م  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 كذب فََكذَّب وه  

 ءن فَِإنَّه مْ 

ونَ  ْحَضر   حضر لَم 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 عبد ِعبَادَ 

 ءله اللَّهِ 

ْخلَِصينَ   خلص اْلم 

@ @ 

 ترك َوتََرْكنَا

 على َعلَْيهِ 

 في فِي

 ينَ ءخر األَِخرِ 

@ @ 

 سلم َسالَم  

 على َعلَى

 ولي إِلْ 

 ياسين يَاِسينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 ذلك َكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدنَا

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 لوط ل وًطا

 مـن لَِّمنَ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

ْينَاه    نجو نَجَّ

 ءهل َوأَْهلَه  

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

وًزا  عجز َعج 

 في فِي

 غبر اْلغَابِِرينَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

ْرنَا  دمر َدمَّ

 ءخر األََخِرينَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّك مْ 

ونَ  رُّ  مرر لَتَم 
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 على َعلَْيِهم

ْصبِِحينَ   صبح مُّ

@ @ 

 ليل َوبِالَّْيلِ 

 ال أَفاَلَ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 يونس ي ون سَ 

 مـن لَِمنَ 

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 ءبق أَبَقَ 

 ءلى إِلَى

 فلك اْلف ْلكِ 

ونِ   شحن اْلَمْشح 

@ @ 

 سهم فََساَهمَ 

 كون فََكانَ 

 مـن ِمنَ 

ْدَحِضينَ   دحض اْلم 

@ @ 

 لقم فَاْلتَقََمه  

وت    حوت اْلح 

 هو َوه وَ 

ِليم    لوم م 

@ @ 

 لو فَلَْوالَ 

 ءن أَنَّه  

 َكانَ كون 

 مـن ِمنَ 

َسب ِِحينَ   سبح اْلم 

@ @ 

 لبث لَلَبِثَ 

 في فِي

 بطن بَْطنِهِ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 بعث ي ْبعَث ونَ 

@ @ 

 نبذ فَنَبَْذنَاه  

 عري بِاْلعََراءِ 

 هو َوه وَ 

 سقم َسِقيم  

@ @ 

 نبت َوأَنبَتْنَا

 على َعلَْيهِ 

 شجر َشَجَرةً 

ن  مـن م ِ

 قطن يَْقِطين  

@ @ 

 ْلنَاه  رسل َوأَْرسَ 

 ءلى إِلَى

 مءه ِمائَةِ 

 ءلف أَْلف  

 ءو أَوْ 

 زيد يَِزيد ونَ 

@ @ 

 ءمن فَأََمن وا

 متع فََمتَّْعنَاه مْ 

 ءلى إِلَى

 حين ِحين  

@ @ 

 فتي فَاْستَْفتِِهمْ 

 ربب أَِلَرب ِكَ 

 بنو اْلبَنَات  

م    له َولَه 

 بنو اْلبَن ونَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 خلق َخلَْقنَا

 ملك اْلَمالَئَِكةَ 

 نَاثًاءنث إِ 

 هم َوه مْ 

 شهد َشاِهد ونَ 

@ @ 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّه م

نْ   مـن م ِ

 ءفك إِْفِكِهمْ 

 قول لَيَق ول ونَ 

@ @ 

 ولد َولَدَ 

 ءله اللَّه  

 ءن َوإِنَّه مْ 

 كذب لََكاِذب ونَ 

@ @ 

 صفو أَْصَطفَى

 بنو اْلبَنَاتِ 

 على َعلَى

 بنو اْلبَنِينَ 

@ @ 

 ما َما

 لك لَك مْ 

 كيف َكْيفَ 

ونَ حكم تَحْ   ك م 

@ @ 

 ال أَفاَلَ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 لك لَك مْ 

 سلط س ْلَطان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءتي فَأْت وا

 كتب بِِكتَابِك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 جعل َوَجعَل وا

 بين بَْينَه  

 بين َوبَْينَ 

 جنن اْلِجنَّةِ 

 نسب نََسبًا

 قد َولَقَدْ 

 علم َعِلَمتِ 

 جنن اْلِجنَّة  

مْ   ءن إِنَّه 

ونَ  ْحَضر   حضر لَم 

@ @ 

 سبح س ْبَحانَ 

 ءله اللَّهِ 

ا  عن َعمَّ

 وصف يَِصف ونَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 عبد ِعبَادَ 

 ءله اللَّهِ 

ْخلَِصينَ   خلص اْلم 

@ @ 

 ءن فَِإنَّك مْ 

 ما َوَما

 عبد تَْعب د ونَ 

@ @ 

 ما َما

 ءنت أَنت مْ 

 على َعلَْيهِ 

 فتن بِفَاتِنِينَ 

 @@ 

 ءن إِالَّ 

 من َمنْ 

 هو ه وَ 

 صلي َصالِ 

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 ما َوَما

 مـن ِمنَّا

 ءن إِالَّ 

 له لَه  

 قوم َمقَام  

ْعل وم    علم مَّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّا

 نحن لَنَْحن  

افُّونَ   صفف الصَّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّا

 نحن لَنَْحن  

ونَ  َسب ِح   سبح اْلم 

@ @ 

 ءن َوإِن

 كون َكان وا

 نَ قول لَيَق ول و

@ @ 

 لو لَوْ 

 ءن أَنَّ 

 عند ِعنَدنَا

 ذكر ِذْكًرا

نَ   مـن م ِ
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ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 كون لَك نَّا

 عبد ِعبَادَ 

 ءله اللَّهِ 

ْخلَِصينَ   خلص اْلم 

@ @ 

وا  كفر فََكفَر 

 ب بِهِ 

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 سبق َسبَقَتْ 

 كلم َكِلَمت نَا

 عبد ِلِعبَاِدنَا

ْرَسِلينَ  رسل  اْلم 

@ @ 

مْ   ءن إِنَّه 

م    له لَه 

ونَ   نصر اْلَمنص ور 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

نَدنَا  جند ج 

م    له لَه 

 غلب اْلغَاِلب ونَ 

@ @ 

 ولي فَتََولَّ 

مْ   عن َعْنه 

 حتى َحتَّى

 حين ِحين  

@ @ 

 بصر َوأَْبِصْره مْ 

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   بصر ي ْبِصر 

@ @ 

 عذب أَفَبِعَذَابِنَا

 ْعِجل ونَ عجل يَْستَ 

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 نزل نََزلَ 

 سوح بَِساَحتِِهمْ 

 سوء فََساءَ 

 صبح َصبَاح  

نذَِرينَ   نذر اْلم 

@ @ 

 ولي َوتََولَّ 

مْ   عن َعْنه 

 حتى َحتَّى

 حين ِحين  

@ @ 

 بصر َوأَْبِصرْ 

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   بصر ي ْبِصر 

@ @ 

 سبح س ْبَحانَ 

 ربب َرب ِكَ 

 ربب َرب ِ 

ةِ   عزز اْلِعزَّ

 اعن َعمَّ 

 وصف يَِصف ونَ 

@ @ 

 سلم َوَسالَم  

 على َعلَى

ْرَسِلينَ   رسل اْلم 

@ @ 

 حمد َواْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

# # 

@ @ 

 ص ص

 قرء َواْلق ْرَءانِ 

 ذو ِذي

ْكرِ   ذكر الذ ِ

@ @ 

 بل بَلِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 في فِي

ة    عزز ِعزَّ

 شقق َوِشقَاق  

@ @ 

 َكمْ كم 

 هلك أَْهلَْكنَا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهم

ن  مـن م ِ

 قرن قَْرن  

 ندو فَنَاَدْوا

الَتَ   الت وَّ

 حين ِحينَ 

 نوص َمنَاص  

@ @ 

 عجب َوَعِجب وا

 ءن أَن

 جيء َجاَءه م

نِذر    نذر مُّ

ْنه مْ   مـن م ِ

 قول َوقَالَ 

ونَ   كفر اْلَكافِر 

 هذا َهذَا

 سحر َساِحر  

 كذب َكذَّاب  

@ @ 

 عَلَ جعل أَجَ 

 ءله األَِلَهةَ 

 ءله إِلًَها

 وحد َواِحًدا

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 شيء لََشْيء  

 عجب ع َجاب  

@ @ 

 طلق َوانَطلَقَ 

 ملء اْلَمأل  

 مـن ِمْنه مْ 

 ءن أَنِ 

 مشي اْمش وا

وا  صبر َواْصبِر 

 على َعلَى

 ءله َءاِلَهتِك مْ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 شيء لََشْيء  

 رود ي َراد  

@ @ 

 ما َما

 َسِمْعنَا سمع

 هذا بَِهذَا

 في فِي

 ملل اْلِملَّةِ 

 ءخر األَِخَرةِ 

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 خلق اْختاِلَق  

@ @ 

نِزلَ   نزل أَء 

 على َعلَْيهِ 

ْكر    ذكر الذ ِ

 مـن ِمن

 بين بَْينِنَا

 بل بَلْ 

 هم ه مْ 

 في فِي

 شكك َشك   

ن  مـن م ِ

 ذكر ِذْكِري

 بل بَل

ا  لم لَّمَّ

 ذوق يَذ وق وا

 عذب َعذَابِ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 عند ِعنَده مْ 

 خزن َخَزائِن  

 رحم َرْحَمةِ 

 ربب َرب ِكَ 

 عزز اْلعَِزيزِ 

 وهب اْلَوهَّابِ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 له لَه م

ْلك    ملك مُّ

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 رقي فَْليَْرتَق وا

 في فِي
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 سبب األَْسبَابِ 

@ @ 

ند    جند ج 

ام  ا مَّ

 هنا ه نَاِلكَ 

وم    هزم َمْهز 

نَ   مـن م ِ

 حزب األَْحَزابِ 

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

 قبل قَْبلَه مْ 

 قوم قَْوم  

 نوح ن وح  

 عاد َوَعاد  

 فرعون َوفِْرَعْون  

 ذو ذ و

 وتد األَْوتَادِ 

@ @ 

ود    ثمود َوثَم 

 قوم َوقَْوم  

 لوط ل وط  

 صحب َوأَْصَحاب  

 ءيك ْلئَْيَكةِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 حزب األَْحَزاب  

@ @ 

 ءن إِن

 كل ك ل  

 ءن إِالَّ 

 كذب َكذَّبَ 

س لَ   رسل الرُّ

 حقق فََحقَّ 

 عقب ِعقَابِ 

@ @ 

 ما َوَما

 نظر يَنظ ر  

الَءِ   ءلي َهؤ 

 ءن إِالَّ 

 صيح َصْيَحةً 

 وحد َواِحَدةً 

ا  ما مَّ

 له لََها

 مـن ِمن

 فوق فََواق  

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ربب َربَّنَا

ل  عجل َعج ِ

 نَالنا لَّ 

 قطط قِطَّنَا

 قبل قَْبلَ 

 يوم يَْومِ 

 حسب اْلِحَسابِ 

@ @ 

 صبر اْصبِرْ 

 على َعلَى

 ما َما

 قول يَق ول ونَ 

 ذكر َواْذك رْ 

 عبد َعْبَدنَا

دَ   داود َداو 

 ذو ذَا

 يدي األَْيدِ 

 ءن إِنَّه  

اب    ءوب أَوَّ

@ @ 

 ءن إِنَّا

ْرنَا  سخر َسخَّ

 جبل اْلِجبَالَ 

 مع َمعَه  

 نَ سبح ي َسب ِحْ 

 ِ  عشو بِاْلعَِشي 

 شرق َواإِلْشَراقِ 

@ @ 

 طير َوالطَّْيرَ 

 حشر َمْحش وَرةً 

 كل ك ل  

 له لَّه  

اب    ءوب أَوَّ

@ @ 

 شدد َوَشَدْدنَا

ْلَكه    ملك م 

 ءتي َوَءاتَْينَاه  

 حكم اْلِحْكَمةَ 

 فصل َوفَْصلَ 

 خطب اْلِخَطابِ 

@ @ 

 هل َوَهلْ 

 ءتي أَتَاكَ 

ا  نبء نَبَؤ 

 خصم اْلَخْصمِ 

 إِذْ ءذ 

وا ر   سور تََسوَّ

 حرب اْلِمْحَرابَ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 دخل َدَخل وا

 على َعلَى

دَ   داود َداو 

 فزع فَفَِزعَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 قول قَال وا

 ال الَ 

 خوف تََخفْ 

 خصم َخْصَمانِ 

 بغي بَغَى

نَا  بعض بَْعض 

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 حكم فَاْحك م

 بين بَْينَنَا

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ال َوالَ 

 ت ْشِططْ شطط 

 هدي َواْهِدنَا

 ءلى إِلَى

 سوي َسَواءِ 

َراطِ   صرط الص ِ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 ءخو أَِخي

 له لَه  

 تسع تِْسع  

 تسع َوتِْسع ونَ 

 نعج نَْعَجةً 

 ل َوِليَ 

 نعج نَْعَجة  

 وحد َواِحَدة  

 قول فَقَالَ 

 كفل أَْكِفْلنِيَها

نِي  عزز َوَعزَّ

 في فِي

 خطب اْلِخَطابِ 

@ @ 

 الَ قول قَ 

 قد لَقَدْ 

 ظلم َظلََمكَ 

 سءل بِس َؤالِ 

 نعج نَْعَجتِكَ 

 ءلى إِلَى

 نعج نِعَاِجهِ 

 ءن َوإِنَّ 

 كثر َكثِيًرا

نَ   مـن م ِ

لََطاءِ   خلط اْلخ 

 بغي لَيَْبِغي

ه مْ   بعض بَْعض 

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 َوقَِليل  قلل 

ا  ما مَّ

 هم ه مْ 

 ظنن َوَظنَّ 

د    داود َداو 

 ءن أَنََّما

 فتن فَتَنَّاه  

 غفر فَاْستَْغفَرَ 

 ربب َربَّه  

 خرر َوَخرَّ 

 ركع َراِكعًا

 نوب َوأَنَابَ 

@ @ 

 غفر فَغَفَْرنَا

 له لَه  

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن َوإِنَّ 
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 له لَه  

 عند ِعنَدنَا

ْلفَى  زلف لَز 

ْسنَ   حسن َوح 

 ءوب َمئَاب  

@ @ 

د    داود يَاَداو 

 ءن إِنَّا

 جعل َجعَْلنَاكَ 

 خلف َخِليفَةً 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 حكم فَاْحك م

 بين بَْينَ 

 نوس النَّاِس 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ال َوالَ 

َّبِعِ   تبع تَت

 هوي اْلَهَوى

 ضلل فَي ِضلَّكَ 

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ضلل يَِضلُّونَ 

 َعن عن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

 شدد َشِديد  

 ما بَِما

 نسي نَس وا

 يوم يَْومَ 

 حسب اْلِحَسابِ 

@ @ 

 ما َوَما

 خلق َخلَْقنَا

 سمو السََّماءَ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 بطل بَاِطالً 

 ذلك ذَِلكَ 

 ظنن َظنُّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 فََوْيل  ويل 

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمنَ 

 نور النَّارِ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 جعل نَْجعَل  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

ْفِسِدينَ   فسد َكاْلم 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءم أَمْ 

 جعل نَْجعَل  

تَِّقينَ   وقي اْلم 

ارِ   فجر َكاْلف جَّ

@ @ 

 اب  كتب ِكتَ 

 نزل أَنَزْلنَاه  

 ءلى إِلَْيكَ 

بَاَرك    برك م 

وا  دبر ل ِيَدَّبَّر 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 ذكر َوِليَتَذَكَّرَ 

 ءلي أ ول وا

 لبب األَْلبَابِ 

@ @ 

 وهب َوَوَهْبنَا

دَ   داود ِلَداو 

 سليمان س لَْيَمانَ 

 نعم نِْعمَ 

 عبد اْلعَْبد  

 ءن إِنَّه  

اب    ءوب أَوَّ

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 عرض ع ِرضَ 

 على َعلَْيهِ 

 ِ  عشو بِاْلعَِشي 

افِنَات    صفن الصَّ

 جود اْلِجيَاد  

@ @ 

 قول فَقَالَ 

 ءن إِن ِي

 حبب أَْحبَْبت  

بَّ   حبب ح 

 خير اْلَخْيرِ 

 عن َعن

 ذكر ِذْكرِ 

 ربب َرب ِي

 حتى َحتَّى

 وري تََواَرتْ 

 حجب بِاْلِحَجابِ 

@ @ 

دُّوَها  ردد ر 

 على َعلَيَّ 

 طفق فََطِفقَ 

 مسح َمْسًحا

 وق بِالسُّوقِ س

 عنق َواألَْعنَاقِ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 فتن فَتَنَّا

 سليمان س لَْيَمانَ 

 لقي َوأَْلقَْينَا

 على َعلَى

 كرس ك ْرِسي ِهِ 

 جسد َجَسًدا

 ثم ث مَّ 

 نوب أَنَابَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 غفر اْغِفرْ 

 لي ِلي

 وهب َوَهبْ 

 لي ِلي

ْلًكا  ملك م 

 ال الَّ 

 بغي يَنبَِغي

 َحد  وحد ألَ 

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعِدي

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 وهب اْلَوهَّاب  

@ @ 

ْرنَا  سخر فََسخَّ

 له لَه  

يحَ   روح الر ِ

 جري تَْجِري

 ءمر بِأَْمِرهِ 

َخاءً   رخو ر 

 حيث َحْيث  

 صوب أََصابَ 

@ @ 

 شطن َوالشَّيَاِطينَ 

 كل ك لَّ 

 بني بَنَّاء  

اص    غوص َوَغوَّ

@ @ 

 ءخر َوَءاَخِرينَ 

نِينَ قرن م    قَرَّ

 في فِي

 صفد األَْصفَادِ 

@ @ 

 هذا َهذَا

نَا  عطو َعَطاؤ 

 منن فَاْمن نْ 

 ءو أَوْ 

 مسك أَْمِسكْ 

 غير بِغَْيرِ 

 حسب ِحَساب  

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 له لَه  

 عند ِعنَدنَا

ْلفَى  زلف لَز 

ْسنَ   حسن َوح 

 ءوب َمئَاب  

@ @ 
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 ذكر َواْذك رْ 

 عبد َعْبَدنَا

 ءيوب أَيُّوبَ 

 ءذ إِذْ 

 نَاَدى ندو

 ربب َربَّه  

 ءن أَن ِي

 مسس َمسَّنِيَ 

 شطن الشَّْيَطان  

 نصب بِن ْصب  

 عذب َوَعذَاب  

@ @ 

 ركض اْرك ضْ 

 رجل بِِرْجِلكَ 

 هذا َهذَا

ْغتََسل    غسل م 

 برد بَاِرد  

 شرب َوَشَراب  

@ @ 

 وهب َوَوَهْبنَا

 له لَه  

 ءهل أَْهلَه  

 مثل َوِمثْلَه م

عَه مْ   مع مَّ

 رحم َرْحَمةً 

نَّا مـن  م ِ

 ذكر َوِذْكَرى

 ولي أل وِلي

 لبب األَْلبَابِ 

@ @ 

ذْ   ءخذ َوخ 

 يدي بِيَِدكَ 

 ضغث ِضْغثًا

 ضرب فَاْضِرب

 ب ب ِهِ 

 ال َوالَ 

 حنث تَْحنَثْ 

 ءن إِنَّا

 وجد َوَجْدنَاه  

 صبر َصابًِرا

 نعم ن ِْعمَ 

 عبد اْلعَْبد  

 ءن إِنَّه  

اب    ءوب أَوَّ

@ @ 

 ذكر َواْذك رْ 

 عبد ِعبَاَدنَا

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 إسحاق َوإِْسَحاقَ 

 يعقوب َويَْعق وبَ 

 ولي أ وِلي

 يدي األَْيِدي

 بصر َواألَْبَصارِ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 خلص أَْخلَْصنَاه م

 خلص بَِخاِلَصة  

 ذكر ِذْكَرى

 دور الدَّارِ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّه مْ 

 عند ِعنَدنَا

 مـن لَِمنَ 

ْصَطفَْينَ   صفو اْلم 

 خير األَْخيَارِ 

@ @ 

 ذكر َواْذك رْ 

 إسماعيل إِْسَماِعيلَ 

 يسع َواْليََسعَ 

 ذو َوذَا

 كفل اْلِكْفلِ 

 كل َوك ل  

نَ   مـن م ِ

 خير األَْخيَارِ 

@ @ 

 هذا َهذَا

 ذكر ِذْكر  

 ءن َوإِنَّ 

تَِّقينَ   وقي ِلْلم 

ْسنَ   حسن لَح 

 ءوب َمئَاب  

@ @ 

 جنن َجنَّاتِ 

 عدن َعْدن  

ََّحةً  فَت  فتح مُّ

م    له لَّه 

 ْبَواب  بوب األَ 

@ @ 

تَِّكئِينَ   وكء م 

 في فِيَها

 دعو يَْدع ونَ 

 في فِيَها

 فكه بِفَاِكَهة  

 كثر َكثِيَرة  

 شرب َوَشَراب  

@ @ 

 عند َوِعنَده مْ 

 قصر قَاِصَرات  

 طرف الطَّْرفِ 

 ترب أَتَْراب  

@ @ 

 هذا َهذَا

 ما َما

 وعد ت وَعد ونَ 

 يوم ِليَْومِ 

 حسب اْلِحَسابِ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 رزق لَِرْزق نَا

 ما َما

 له لَه  

 مـن ِمن

 نفد نَّفَاد  

@ @ 

 هذا َهذَا

 ءن َوإِنَّ 

 طغو ِللطَّاِغينَ 

 شرر لََشرَّ 

 ءوب َمئَاب  

@ @ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 صلي يَْصلَْونََها

 بءس فَبِئْسَ 

 مهد اْلِمَهاد  

@ @ 

 هذا َهذَا

 ذوق فَْليَذ وق وه  

 حمم َحِميم  

 غسق َوَغسَّاق  

@ @ 

 َخر  ءخر َوَءا

 مـن ِمن

 شكل َشْكِلهِ 

 زوج أَْزَواج  

@ @ 

 هذا َهذَا

 فوج فَْوج  

ْقتَِحم    قحم مُّ

عَك مْ   مع مَّ

 ال الَ 

 رحب َمْرَحبًا

 ب بِِهمْ 

مْ   ءن إِنَّه 

 صلي َصال وا

 نور النَّارِ 

@ @ 

 قول قَال وا

 بل بَلْ 

 ءنت أَنت مْ 

 ال الَ 

 رحب َمْرَحبًا

 ب بِك مْ 

 ءنت أَنت مْ 

 ه  قدم قَدَّْمت م و

 لنا لَنَا

 بءس فَبِئْسَ 

 قرر اْلقََرار  

@ @ 

 قول قَال وا

 ربب َربَّنَا

 من َمن

 قدم قَدَّمَ 

 لنا لَنَا

 هذا َهذَا

 زيد فَِزْده  

 عذب َعذَابًا

 ضعف ِضْعفًا

 في فِي

 نور النَّارِ 

@ @ 

 قول َوقَال وا
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 ما َما

 لنا لَنَا

 ال الَ 

 رءي نََرى

 رجل ِرَجاالً 

 كون ك نَّا

 معدد نَع دُّه  

نَ   مـن م ِ

 شرر األَْشَرارِ 

@ @ 

ََّخْذنَاه مْ   ءخذ أَت

 سخر ِسْخِريًّا

 ءم أَمْ 

 زيغ َزاَغتْ 

م    عن َعْنه 

 بصر األَْبَصار  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ذلك ذَِلكَ 

 حقق لََحق  

م    خصم تََخاص 

 ءهل أَْهلِ 

 نور النَّارِ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

 ءنا أَنَا

نِذر    نذر م 

 ما َوَما

 مـن ِمنْ 

 له إِلَه  ء

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّه  

 وحد اْلَواِحد  

ار    قهر اْلقَهَّ

@ @ 

 ربب َربُّ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 عزز اْلعَِزيز  

 غفر اْلغَفَّار  

@ @ 

 قول ق لْ 

 هو ه وَ 

ا  نبء نَبَؤ 

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءنت أَنت مْ 

 عن َعْنه  

ْعِرض ونَ   عرض م 

@ @ 

 ما َما

 كون َكانَ 

 لي ِليَ 

 مـن ِمنْ 

 علم ِعْلم  

 ملء بِاْلَملِ 

 علو األَْعلَى

 ءذ إِذْ 

ونَ   خصم يَْختَِصم 

@ @ 

 ءن إِن

 وحي ي وَحى

 ءلى إِلَيَّ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَنََّما

 ءنا أَنَا

 نذر نَِذير  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 ربب َربُّكَ 

 ملك ِلْلَمالَئَِكةِ 

 ءن إِن ِي

 خلق َخاِلق  

 بشر بََشًرا

ن  مـن م ِ

 طين ِطين  

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

ْيت ه    سوي َسوَّ

 نفخ َونَفَْخت  

 في فِيهِ 

 مـن ِمن

وِحي  روح رُّ

 وقع فَقَع وا

 له لَه  

 سجد َساِجِدينَ 

@ @ 

 سجد فََسَجدَ 

 ملك اْلَمالَئَِكة  

مْ   كل ك لُّه 

 جمع أَْجَمع ونَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 بلس إِْبِليسَ 

 ْكبَرَ كبر اْستَ 

 كون َوَكانَ 

 مـن ِمنَ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 بلس يَاإِْبِليس  

 ما َما

 منع َمنَعَكَ 

 ءن أَن

دَ   سجد تَْسج 

 لم ِلَما

 خلق َخلَْقت  

 يدي بِيََديَّ 

 كبر أَْستَْكبَْرتَ 

 ءم أَمْ 

 كون ك نتَ 

 مـن ِمنَ 

 علو اْلعَاِلينَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءنا أَنَا

 خير َخْير  

 ْنه  مـن م ِ 

 خلق َخلَْقتَنِي

 مـن ِمن

 نور نَّار  

 خلق َوَخلَْقتَه  

 مـن ِمن

 طين ِطين  

@ @ 

 قول قَالَ 

جْ   خرج فَاْخر 

 مـن ِمْنَها

 ءن فَِإنَّكَ 

 رجم َرِجيم  

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 على َعلَْيكَ 

 لعن لَْعنَتِي

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

ينِ   دين الد ِ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 ينظر فَأَنِظْرنِ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 بعث ي ْبعَث ونَ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن فَِإنَّكَ 

 مـن ِمنَ 

نَظِرينَ   نظر اْلم 

@ @ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 وقت اْلَوْقتِ 

 علم اْلَمْعل ومِ 

@ @ 

 قول قَالَ 

تِكَ   عزز فَبِِعزَّ

 غوي أل ْغِويَنَّه مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 عبد ِعبَاَدكَ 

 م  مـن ِمْنه  

ْخلَِصينَ   خلص اْلم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 حقق فَاْلَحقُّ 
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 حقق َواْلَحقَّ 

 قول أَق ول  

@ @ 

 ملء ألَْمألَنَّ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 مـن ِمنكَ 

 من َوِممَّن

 تبع تَبِعَكَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ما َما

 سءل أَْسئَل ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنْ 

 ءجر أَْجر  

 ما َوَما

 نا أَنَاء

 مـن ِمنَ 

تََكل ِِفينَ   كلف اْلم 

@ @ 

 ءن إِنْ 

 هو ه وَ 

 ءن إِالَّ 

 ذكر ِذْكر  

 علم ل ِْلَعالَِمينَ 

@ @ 

نَّ   علم َولَتَْعلَم 

 نبء نَبَأَه  

 بعد بَْعدَ 

 حين ِحين  

# # 

@ @ 

 نزل تَنِزيل  

 كتب اْلِكتَابِ 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 عزز اْلعَِزيزِ 

 حكم اْلَحِكيمِ 

@ @ 

 اءن إِنَّ 

 نزل أَنَزْلنَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 عبد فَاْعب دِ 

 ءله اللَّهَ 

ْخِلًصا  خلص م 

 له لَّه  

ينَ   دين الد ِ

@ @ 

 ال أاَلَ 

 ءله ِللَّهِ 

ين    دين الد ِ

 خلص اْلَخاِلص  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 ما َما

 ْعب د ه مْ عبد نَ 

 ءن إِالَّ 

ب ونَا  قرب ِلي قَر ِ

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

ْلفَى  زلف ز 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حكم يَْحك م  

 بين بَْينَه مْ 

 في فِي

 ما َما

 هم ه مْ 

 في فِيهِ 

 خلف يَْختَِلف ونَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 من َمنْ 

 هو ه وَ 

 كذب َكاِذب  

 كفر َكفَّار  

@ @ 

 لو لَّوْ 

 رود أََرادَ 

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 ءخذ يَتَِّخذَ 

 ولد َولًَدا

 صفو الَْصَطفَى

ا  ما ِممَّ

 خلق يَْخل ق  

 ما َما

 شيء يََشاء  

 سبح س ْبَحانَه  

 هو ه وَ 

 ءله اللَّه  

 وحد اْلَواِحد  

ار    قهر اْلقَهَّ

@ @ 

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

ر   ِ  كور ي َكو 

 ليل الَّْيلَ 

 على َعلَى

 نهر النََّهارِ 

ر   ِ  كور َوي َكو 

 نهر النََّهارَ 

 على َعلَى

 ليل الَّْيلِ 

رَ   سخر َوَسخَّ

 شمس الشَّْمسَ 

 قمر َواْلقََمرَ 

 كل ك ل  

 جري يَْجِري

 ءجل ألََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 ال أاَلَ 

 هو ه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 غفر اْلغَفَّار  

@ @ 

 قَك مخلق َخلَ 

ن  مـن م ِ

 نفس نَّْفس  

 وحد َواِحَدة  

 ثم ث مَّ 

 جعل َجعَلَ 

 مـن ِمْنَها

 زوج َزْوَجَها

 نزل َوأَنَزلَ 

 لك لَك م

نَ   مـن م ِ

 نعم األَْنعَامِ 

 ثمن ثََمانِيَةَ 

 زوج أَْزَواج  

 خلق يَْخل ق ك مْ 

 في فِي

 بطن ب ط ونِ 

َهاتِك مْ   ءمم أ مَّ

 خلق َخْلقًا

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 ق َخْلق  خل

 في فِي

 ظلم ظ ل َمات  

 ثلث ثاَلَث  

 ذلك ذَِلك م  

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّك مْ 

 له لَه  

ْلك    ملك اْلم 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ءنى فَأَنَّى

 صرف ت ْصَرف ونَ 

@ @ 

 ءن إِن

وا  كفر تَْكف ر 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غني َغنِي  

 عن َعنك مْ 

 ال َوالَ 

 َضىرضي يَرْ 
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 عبد ِلِعبَاِدهِ 

 كفر اْلك ْفرَ 

 ءن َوإِن

وا  شكر تَْشك ر 

 رضي يَْرَضه  

 لك لَك مْ 

 ال َوالَ 

 وزر تَِزر  

 وزر َواِزَرة  

 وزر ِوْزرَ 

 ءخر أ ْخَرى

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِك م

ْرِجع ك مْ   رجع مَّ

 نبء فَي نَب ِئ ك م

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

 ءن إِنَّه  

 علم َعِليم  

 ذو بِذَاتِ 

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 مسس َمسَّ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

ر    ضرر ض 

 دعو َدَعا

 ربب َربَّه  

نِيبًا  نوب م 

 ءلى إِلَْيهِ 

 ثم ث مَّ 

 ءذ إِذَا

لَه    خول َخوَّ

 نعم نِْعَمةً 

ْنه    مـن م ِ

 نسي نَِسيَ 

 ما َما

 كون َكانَ 

 دعو يَْدع وا

 ءلى إِلَْيهِ 

 مـن ِمن

 بل قَْبل  ق

 جعل َوَجعَلَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ندد أَنَداًدا

 ضلل ل ِي ِضلَّ 

 عن َعن

 سبل َسبِيِلهِ 

 قول ق لْ 

 متع تََمتَّعْ 

 كفر بِك ْفِركَ 

 قلل قَِليالً 

 ءن إِنَّكَ 

 مـن ِمنْ 

 صحب أَْصَحابِ 

 نور النَّارِ 

@ @ 

نْ   ءم أَمَّ

 هو ه وَ 

 قنت قَانِت  

 ءني َءانَاءَ 

 ليل الَّْيلِ 

 سجد َساِجًدا

 قوم َوقَائًِما

 حذر يَْحذَر  

 ءخر األَِخَرةَ 

وا  رجو َويَْرج 

 رحم َرْحَمةَ 

 ربب َرب ِهِ 

 قول ق لْ 

 هل َهلْ 

 سوي يَْستَِوي

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 ءن إِنََّما

 ذكر يَتَذَكَّر  

 ءلي أ ول وا

 لبب األَْلبَابِ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 يَاِعبَادِ  عبد

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 وقي اتَّق وا

 ربب َربَّك مْ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 حسن أَْحَسن وا

 في فِي

 هذا َهِذهِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 حسن َحَسنَة  

 ءرض َوأَْرض  

 ءله اللَّهِ 

 وسع َواِسعَة  

 ءن إِنََّما

 وفي ي َوفَّى

ونَ  ابِر   صبر الصَّ

 ءجر أَْجَره م

 غير بِغَْيرِ 

 ِحَساب  حسب 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِن ِي

 ءمر أ ِمْرت  

 ءن أَنْ 

 عبد أَْعب دَ 

 ءله اللَّهَ 

ْخِلًصا  خلص م 

 له لَّه  

ينَ   دين الد ِ

@ @ 

 ءمر َوأ ِمْرت  

 ءن ألَنْ 

 كون أَك ونَ 

لَ   ءول أَوَّ

ْسِلِمينَ   سلم اْلم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 ءن إِنْ 

 عصي َعَصْيت  

 ربب َرب ِي

 ذَابَ عذب عَ 

 يوم يَْوم  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 قول ق لِ 

 ءله اللَّهَ 

 عبد أَْعب د  

ْخِلًصا  خلص م 

 له لَّه  

 دين ِدينِي

@ @ 

 عبد فَاْعب د وا

 ما َما

 شيء ِشئْت م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِهِ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  خسر َخِسر 

 نفس أَنف َسه مْ 

 مْ ءهل َوأَْهِليهِ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ال أاَلَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 هو ه وَ 

ْسَران    خسر اْلخ 

بِين    بين اْلم 

@ @ 

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 فوق فَْوقِِهمْ 

 ظلل ظ لَل  

نَ   مـن م ِ

 نور النَّارِ 

 مـن َوِمن

 تحت تَْحتِِهمْ 

 ظلل ظ لَل  

 ذلك ذَِلكَ 

ِف    خوف ي َخو 

 ءله اللَّه  

 ب بِهِ 
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 عبد ِعبَاَده  

 عبد يَاِعبَادِ 

 وقي فَاتَّق ونِ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 جنب اْجتَنَب وا

 طغو الطَّاغ وتَ 

 ءن أَن

 عبد يَْعب د وَها

 نوب َوأَنَاب وا

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

م    له لَه 

 بشر اْلب ْشَرى

رْ   بشر فَبَش ِ

 عبد ِعبَادِ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 سمع يَْستَِمع ونَ 

 قول اْلقَْولَ 

 بِع ونَ تبع فَيَتَّ 

 حسن أَْحَسنَه  

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 هدي َهَداه م  

 ءله اللَّه  

 ءلي َوأ ولَئِكَ 

 هم ه مْ 

 ءلي أ ول وا

 لبب األَْلبَابِ 

@ @ 

 من أَفََمنْ 

 حقق َحقَّ 

 على َعلَْيهِ 

 كلم َكِلَمة  

 عذب اْلعَذَابِ 

 ءنت أَفَأَنتَ 

 نقذ ت نِقذ  

 من َمن

 في فِي

 نور النَّارِ 

@ @ 

 ن لَِكنِ لك

 ءلل الَِّذينَ 

 وقي اتَّقَْوا

 ربب َربَّه مْ 

مْ   له لَه 

 غرف غ َرف  

ن  مـن م ِ

 فوق فَْوقَِها

 غرف غ َرف  

ْبنِيَّة    بني مَّ

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 ال الَ 

 خلف ي ْخِلف  

 ءله اللَّه  

 وعد اْلِميعَادَ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 نزل أَنَزلَ 

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 سلك فََسلََكه  

 نبع يَنَابِيعَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ثم ث مَّ 

 خرج ي ْخِرج  

 ب بِهِ 

 زرع َزْرًعا

ْختَِلفًا  خلف مُّ

 لون أَْلَوان ه  

 ثم ث مَّ 

 هيج يَِهيج  

 رءي فَتََراه  

ا ْصفَرًّ  صفر م 

 مَّ ثم ث  

 جعل يَْجعَل ه  

َطاًما  حطم ح 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ذكر لَِذْكَرى

 ولي أل وِلي

 لبب األَْلبَابِ 

@ @ 

 من أَفََمن

 شرح َشَرحَ 

 ءله اللَّه  

 صدر َصْدَره  

 سلم ِلِلْسالَمِ 

 هو فَه وَ 

 على َعلَى

 نور ن ور  

ن  مـن م ِ

ب ِهِ   ربب رَّ

 ويل فََوْيل  

 قسو ل ِْلقَاِسيَةِ 

 ب ق ل وب ه مقل

ن  مـن م ِ

 ذكر ِذْكرِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءله اللَّه  

لَ   نزل نَزَّ

 حسن أَْحَسنَ 

 حدث اْلَحِديثِ 

 كتب ِكتَابًا

تََشابًِها  شبه مُّ

ثَانِيَ   ثني مَّ

 قشعر تَْقَشِعرُّ 

 مـن ِمْنه  

ل ود    جلد ج 

 ءلل الَِّذينَ 

 ْونَ خشي يَْخشَ 

 ربب َربَّه مْ 

 ثم ث مَّ 

 لين تَِلين  

ل ود ه مْ   جلد ج 

 قلب َوق ل وب ه مْ 

 ءلى إِلَى

 ذكر ِذْكرِ 

 ءله اللَّهِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 هدي ه َدى

 ءله اللَّهِ 

 هدي يَْهِدي

 ب بِهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 من َوَمن

 ضلل ي ْضِللِ 

 ءله اللَّه  

 ما فََما

 له لَه  

 مـن ِمنْ 

 هدي َهاد  

@ @ 

 أَفََمنمن 

 وقي يَتَِّقي

 وجه بَِوْجِههِ 

 سوء س وءَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 قول َوقِيلَ 

 ظلم ِللظَّاِلِمينَ 

 ذوق ذ وق وا

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 كسب تَْكِسب ونَ 

@ @ 

 كذب َكذَّبَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 ءتي فَأَتَاه م  

 عذب اْلعَذَاب  

 نْ مـن مِ 
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 حيث َحْيث  

 ال الَ 

ونَ   شعر يَْشع ر 

@ @ 

 ذوق فَأَذَاقَه م  

 ءله اللَّه  

 خزي اْلِخْزيَ 

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 عذب َولَعَذَاب  

 ءخر األَِخَرةِ 

 كبر أَْكبَر  

 لو لَوْ 

 كون َكان وا

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ضرب َضَرْبنَا

 نوس ِللنَّاِس 

 في فِي

 ا َهذَاهذ

 قرء اْلق ْرَءانِ 

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 مثل َمثَل  

مْ   لعل لَّعَلَّه 

ونَ   ذكر يَتَذَكَّر 

@ @ 

 قرء ق ْرَءانًا

 عرب َعَربِيًّا

 غير َغْيرَ 

 ذو ِذي

 عوج ِعَوج  

مْ   لعل لَّعَلَّه 

 وقي يَتَّق ونَ 

@ @ 

 ضرب َضَربَ 

 ءله اللَّه  

 مثل َمثاَلً 

الً  ج   رجل رَّ

 في فِيهِ 

 ء  شرك ش َرَكا

تََشاِكس ونَ   شكس م 

الً   رجل َوَرج 

 سلم َسلًَما

ل    رجل ل َِرج 

 هل َهلْ 

 سوي يَْستَِويَانِ 

 مثل َمثاَلً 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 بل بَلْ 

ه مْ   كثر أَْكثَر 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءن إِنَّكَ 

 موت َمي ِت  

 ءن َوإِنَّه م

ي ِت ونَ   موت مَّ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِنَّك مْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِك مْ 

ونَ   خصم تَْختَِصم 

@ @ 

 من فََمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

 مـن ِممَّن

 كذب َكذَبَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َوَكذَّبَ 

ْدقِ   صدق بِالص ِ

 ءذ إِذْ 

 جيء َجاَءه  

 ليس أَلَْيسَ 

 في فِي

 جهم َجَهنَّمَ 

 ثوي َمثًْوى

 كفر ل ِْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذي

 جيء َجاءَ 

ْدقِ   صدق بِالص ِ

 صدق َوَصدَّقَ 

 ب بِهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

تَّق ونَ   وقي اْلم 

@ @ 

 له لَه م

ا  ما مَّ

 شيء يََشاء ونَ 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ذلك ذَِلكَ 

 جزي َجَزاء  

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 كفر ِلي َكف ِرَ 

 ءله اللَّه  

مْ   عن َعْنه 

 أَْسَوأَ  سوء

 ءلل الَِّذي

 عمل َعِمل وا

 جزي َويَْجِزيَه مْ 

 ءجر أَْجَره م

 حسن بِأَْحَسنِ 

 ءلل الَِّذي

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ليس أَلَْيسَ 

 ءله اللَّه  

 كفي بَِكاف  

 عبد َعْبَده  

ف ونَكَ  ِ  خوف َوي َخو 

 ءلل بِالَِّذينَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 من َوَمن

 ضلل ي ْضِللِ 

 ءله اللَّه  

 ما فََما

 له لَه  

 مـن ِمنْ 

 هدي َهاد  

@ @ 

 من َوَمن

 هدي يَْهدِ 

 ءله اللَّه  

 ما فََما

 له لَه  

 مـن ِمن

ِضل     ضلل مُّ

 ليس أَلَْيسَ 

 ءله اللَّه  

 عزز بِعَِزيز  

 ذو ِذي

 نقم انتِقَام  

@ @ 

 ءن َولَئِن

 سءل َسأَْلتَه م

نْ   من مَّ

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 األَْرضَ ءرض وَ 

 قول لَيَق ول نَّ 

 ءله اللَّه  

 قول ق لْ 

 رءي أَفََرَءْيت م

ا  ما مَّ

 دعو تَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنْ 

 رود أََراَدنِيَ 

 ءله اللَّه  

 ضرر بِض ر   

 هل َهلْ 

 هن ه نَّ 

 كشف َكاِشفَات  

هِ  ر ِ  ضرر ض 

 ءو أَوْ 

 رود أََراَدنِي

 رحم بَِرْحَمة  
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 هل َهلْ 

 هن ه نَّ 

ْمِسَكات    مسك م 

 رحم َرْحَمتِهِ 

 قول ق لْ 

 حسب َحْسبِيَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيهِ 

 وكل يَتََوكَّل  

ل ونَ  تََوك ِ  وكل اْلم 

@ @ 

 قول ق لْ 

 قوم يَاقَْومِ 

 عمل اْعَمل وا

 على َعلَى

 مكن َمَكانَتِك مْ 

 ءن إِن ِي

 عمل َعاِمل  

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 من َمن

 ءتي يَأْتِيهِ 

 عذب َعذَاب  

 خزي ي ْخِزيهِ 

 حلل َويَِحلُّ 

 على َعلَْيهِ 

 عذب َعذَاب  

ِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نزل أَنَزْلنَا

 على َعلَْيكَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 نوس ِللنَّاِس 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 من فََمنِ 

 هدي اْهتََدى

 نفس فَِلنَْفِسهِ 

 من َوَمن

 ضلل َضلَّ 

 ءن فَِإنََّما

 ِضلُّ ضلل يَ 

 على َعلَْيَها

 ما َوَما

 ءنت أَنتَ 

 على َعلَْيِهم

 وكل بَِوِكيل  

@ @ 

 ءله اللَّه  

 وفي يَتََوفَّى

 نفس األَنف سَ 

 حين ِحينَ 

 موت َمْوتَِها

 ءلل َوالَّتِي

 لم لَمْ 

تْ   موت تَم 

 في فِي

 نوم َمنَاِمَها

 مسك فَي ْمِسك  

 ءلل الَّتِي

 قضي قََضى

 على َعلَْيَها

 موت اْلَمْوتَ 

 رسل َوي ْرِسل  

 ءخر األ ْخَرى

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

ونَ   فكر يَتَفَكَّر 

@ @ 

 ءم أَمِ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 شفع ش فَعَاءَ 

 قول ق لْ 

 لو أََولَوْ 

 كون َكان وا

 ال الَ 

 ِلك ونَ ملك يَمْ 

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 قول ق ل

 ءله ل ِلَّهِ 

 شفع الشَّفَاَعة  

 جمع َجِميعًا

 له لَّه  

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 ذكر ذ ِكرَ 

 ءله اللَّه  

 وحد َوْحَده  

 تْ شمز اْشَمأَزَّ 

 قلب ق ل وب  

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 ءذ َوإِذَا

 ذكر ذ ِكرَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ءذ إِذَا

 هم ه مْ 

ونَ   بشر يَْستَْبِشر 

@ @ 

 قول ق لِ 

مَّ   ءله اللَّه 

 فطر فَاِطرَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 علم َعاِلمَ 

 ْيبِ غيب اْلغَ 

 شهد َوالشََّهاَدةِ 

 ءنت أَنتَ 

 حكم تَْحك م  

 بين بَْينَ 

 عبد ِعبَاِدكَ 

 في فِي

 ما َما

 كون َكان وا

 في فِيهِ 

 خلف يَْختَِلف ونَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 ءن أَنَّ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 ما َما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 جمع َجِميعًا

 مثل َوِمثْلَه  

 مع َمعَه  

 افدي الَْفتََدوْ 

 ب بِهِ 

 مـن ِمن

 سوء س وءِ 

 عذب اْلعَذَابِ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 بدي َوبََدا

 له لَه م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 لم لَمْ 

 كون يَك ون وا

 حسب يَْحتَِسب ونَ 

@ @ 

 بدي َوبََدا

مْ   له لَه 

 سوء َسي ِئَات  

 ما َما

 كسب َكَسب وا

 حيق َوَحاقَ 
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 ب بِِهم

ا  ما مَّ

 ان واكون كَ 

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 مسس َمسَّ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

ر    ضرر ض 

 دعو َدَعانَا

 ثم ث مَّ 

 ءذ إِذَا

ْلنَاه    خول َخوَّ

 نعم نِْعَمةً 

نَّا  مـن م ِ

 قول قَالَ 

 ءن إِنََّما

 ءتي أ وتِيت ه  

 على َعلَى

 علم ِعْلم  

 بل بَلْ 

 هي ِهيَ 

 فتن فِتْنَة  

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثََره مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 قد قَدْ 

 قول قَالََها

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 ما فََما

 غني أَْغنَى

 عن َعْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

 صوب فَأََصابَه مْ 

 سوء َسي ِئَات  

 ما َما

 كسب َكَسب وا

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 مـن ِمنْ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 صوب َسي ِصيب ه مْ 

 سوء َسي ِئَات  

 ما َما

 كسب َكَسب وا

 ما َوَما

 هم ه م

ْعِجِزينَ   عجز بِم 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

وا  علم يَْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 بسط يَْبس ط  

ْزقَ   رزق الر ِ

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 قدر َويَْقِدر  

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 عبد يَاِعبَاِديَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 سرف أَْسَرف وا

 على َعلَى

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 ال الَ 

 قنط تَْقنَط وا

 مـن ِمن

ْحَمةِ   رحم رَّ

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر يَْغِفر  

 ذنب الذُّن وبَ 

 جمع َجِميعًا

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 غفر اْلغَف ور  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 نوب َوأَنِيب وا

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِك مْ 

وا  سلم َوأَْسِلم 

 له لَه  

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَك م  

 عذب اْلعَذَاب  

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

ونَ   نصر ت نَصر 

@ @ 

 تبع َواتَّبِع وا

 حسن أَْحَسنَ 

 ما َما

 نزل أ نِزلَ 

 لَْيك مءلى إِ 

ن  مـن م ِ

ب ِك م  ربب رَّ

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَك م  

 عذب اْلعَذَاب  

 بغت بَْغتَةً 

 ءنت َوأَنت مْ 

 ال الَ 

ونَ   شعر تَْشع ر 

@ @ 

 ءن أَن

 قول تَق ولَ 

 نفس نَْفس  

 حسر يَاَحْسَرتَى

 على َعلَى

 ما َما

طت    فرط فَرَّ

 في فِي

 جنب َجنبِ 

 ءله اللَّهِ 

 إِنءن وَ 

 كون ك نت  

 مـن لَِمنَ 

 سخر السَّاِخِرينَ 

@ @ 

 ءو أَوْ 

 قول تَق ولَ 

 لو لَوْ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هدي َهَدانِي

 كون لَك نت  

 مـن ِمنَ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 ءو أَوْ 

 قول تَق ولَ 

 حين ِحينَ 

 رءي تََرى

 عذب اْلعَذَابَ 

 لو لَوْ 

 ءن أَنَّ 

 لي ِلي

ةً   كرر َكرَّ

 كون فَأَك ونَ 

 مـن ِمنَ 

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 بلو بَلَى

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءتْكَ 

 ءيه َءايَاتِي

 كذب فََكذَّْبتَ 

 ب بَِها

 كبر َواْستَْكبَْرتَ 

 كون َوك نتَ 
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 مـن ِمنَ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 رءي تََرى

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَب وا

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

وه ه مو ج   جه و 

ْسَودَّة    سود مُّ

 ليس أَلَْيسَ 

 في فِي

 جهم َجَهنَّمَ 

 ثوي َمثًْوى

تََكب ِِرينَ   كبر ل ِْلم 

@ @ 

ي  نجو َوي نَج ِ

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 وقي اتَّقَْوا

 فوز بَِمفَاَزتِِهمْ 

 ال الَ 

 مسس يََمسُّه م  

 سوء السُّوء  

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

 اللَّه   ءله

 خلق َخاِلق  

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 هو َوه وَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 وكل َوِكيل  

@ @ 

 له لَّه  

 قلد َمقَاِليد  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   خسر اْلَخاِسر 

@ @ 

 ق لْ  قول

 غير أَفَغَْيرَ 

 ءله اللَّهِ 

ون ِي ر   ءمر تَأْم 

 عبد أَْعب د  

 ءيي أَيَُّها

 جهل اْلَجاِهل ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 وحي أ وِحيَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 ءلى َوإِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

 ءن لَئِنْ 

 شرك أَْشَرْكتَ 

 حبط لَيَْحبََطنَّ 

 عمل َعَمل كَ 

 كون َولَتَك ونَنَّ 

 مـن ِمنَ 

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

@ @ 

 بل بَلِ 

 ءله اللَّهَ 

 عبد فَاْعب دْ 

 كون َوك ن

نَ   مـن م ِ

 شكر الشَّاِكِرينَ 

@ @ 

 ما َوَما

وا  قدر قََدر 

 ءله اللَّهَ 

 حقق َحقَّ 

 قدر قَْدِرهِ 

 ءرض َواألَْرض  

 جمع َجِميعًا

 قبض قَْبَضت ه  

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 سمو َوالسََّماَوات  

 طوي َمْطِويَّات  

 يمن بِيَِمينِهِ 

 سبح س ْبَحانَه  

 علو َوتَعَالَى

ا  عن َعمَّ

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 نفخ َون ِفخَ 

 في فِي

 صور الصُّورِ 

 صعق فََصِعقَ 

 من َمن

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 من َوَمن

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ثم ث مَّ 

 ِفخَ نفخ ن  

 في فِيهِ 

 ءخر أ ْخَرى

 ءذ فَِإذَا

 هم ه مْ 

 قوم قِيَام  

ونَ   نظر يَنظ ر 

@ @ 

 شرق َوأَْشَرقَتِ 

 ءرض األَْرض  

 نور بِن ورِ 

 ربب َرب َِها

ِضعَ   وضع َوو 

 كتب اْلِكتَاب  

 جيء َوِجايءَ 

 نبء بِالنَّبِي ِنَ 

 شهد َوالشَُّهَداءِ 

 قضي َوق ِضيَ 

 بين بَْينَه م

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ه مْ هم وَ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

@ @ 

ف ِيَتْ   وفي َوو 

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

ا  ما مَّ

 عمل َعِملَتْ 

 هو َوه وَ 

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 فعل يَْفعَل ونَ 

@ @ 

 سوق َوِسيقَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءلى إِلَى

 جهم َجَهنَّمَ 

َمًرا  زمر ز 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

وَها  جيء َجاء 

 تَِحتْ فتح ف  

 بوب أَْبَواب َها

 قول َوقَالَ 

مْ   له لَه 

 خزن َخَزنَت َها

 لم أَلَمْ 

 ءتي يَأْتِك مْ 

س ل    رسل ر 

نك مْ   مـن م ِ

 تلو يَتْل ونَ 

 على َعلَْيك مْ 

 ءيه َءايَاتِ 

 ربب َرب ِك مْ 

ونَك مْ   نذر َوي نِذر 
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 لقي ِلقَاءَ 

 يوم يَْوِمك مْ 

 هذا َهذَا

 قول قَال وا

 بلو بَلَى

 ِكنْ لكن َولَ 

 حقق َحقَّتْ 

 كلم َكِلَمة  

 عذب اْلعَذَابِ 

 على َعلَى

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 قول قِيلَ 

ل وا  دخل اْدخ 

 بوب أَْبَوابَ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 بءس فَبِئْسَ 

 ثوي َمثَْوى

تََكب ِِرينَ   كبر اْلم 

@ @ 

 سوق َوِسيقَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 وقي اتَّقَْوا

 مْ ربب َربَّه  

 ءلى إِلَى

 جنن اْلَجنَّةِ 

َمًرا  زمر ز 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

وَها  جيء َجاء 

 فتح َوف تَِحتْ 

 بوب أَْبَواب َها

 قول َوقَالَ 

مْ   له لَه 

 خزن َخَزنَت َها

 سلم َسالَم  

 على َعلَْيك مْ 

 طيب ِطْبت مْ 

ل وَها  دخل فَاْدخ 

 خلد َخاِلِدينَ 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 حمد اْلَحْمد  

 هِ ءله ِللَّ 

 ءلل الَِّذي

 صدق َصَدقَنَا

 وعد َوْعَده  

 ورث َوأَْوَرثْنَا

 ءرض األَْرضَ 

أ    بوء نَتَبَوَّ

 مـن ِمنَ 

 جنن اْلَجنَّةِ 

 حيث َحْيث  

 شيء نََشاء  

 نعم فَنِْعمَ 

 ءجر أَْجر  

 عمل اْلعَاِمِلينَ 

@ @ 

 رءي َوتََرى

 ملك اْلَمالَئَِكةَ 

 حفف َحاف ِينَ 

 مـن ِمنْ 

 حول َحْولِ 

 عَْرِش عرش الْ 

ونَ   سبح ي َسب ِح 

 حمد بَِحْمدِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 قضي َوق ِضيَ 

 بين بَْينَه م

 حقق بِاْلَحق ِ 

 قول َوقِيلَ 

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

# # 

@ @ 

 حم حم

@ @ 

 نزل تَنِزيل  

 كتب اْلِكتَابِ 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 عزز اْلعَِزيزِ 

 علم اْلَعِليمِ 

@ @ 

 غفر َغافِرِ 

 ذنب الذَّنبِ 

 قبل َوقَابِلِ 

 توب التَّْوبِ 

 شدد َشِديدِ 

 عقب اْلِعقَابِ 

 ذو ِذي

 طول الطَّْولِ 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ما َما

 جدل ي َجاِدل  

 في فِي

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

واكفر كَ   فَر 

 ال فاَلَ 

ْركَ   غرر يَْغر 

 قلب تَقَلُّب ه مْ 

 في فِي

 بلد اْلباِلَدِ 

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

 قبل قَْبلَه مْ 

 قوم قَْوم  

 نوح ن وح  

 حزب َواألَْحَزاب  

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهمْ 

تْ   همم َوَهمَّ

 كل ك لُّ 

ة    ءمم أ مَّ

 رسل بَِرس وِلِهمْ 

ذ وه    ءخذ ِليَأْخ 

 جدل َوَجاَدل وا

 بِاْلبَاِطلِ  بطل

وا  دحض ِلي ْدِحض 

 ب بِهِ 

 حقق اْلَحقَّ 

 ءخذ فَأََخْذت ه مْ 

 كيف فََكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب ِعقَابِ 

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 حقق َحقَّتْ 

 كلم َكِلَمت  

 ربب َرب ِكَ 

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

مْ   ءن أَنَّه 

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 حمل يَْحِمل ونَ 

 عرش اْلعَْرشَ 

 من َوَمنْ 

 حول َحْولَه  

ونَ   سبح ي َسب ِح 

 حمد بَِحْمدِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءمن َوي ْؤِمن ونَ 

 ب بِهِ 

ونَ   غفر َويَْستَْغِفر 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ربب َربَّنَا

 وسع َوِسْعتَ 

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

ْحَمةً   رحم رَّ

 علم َوِعْلًما

 ِفرْ غفر فَاغْ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 توب تَاب وا
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 تبع َواتَّبَع وا

 سبل َسبِيلَكَ 

 وقي َوقِِهمْ 

 عذب َعذَابَ 

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 ربب َربَّنَا

مْ   دخل َوأَْدِخْله 

 جنن َجنَّاتِ 

 عدن َعْدن  

 ءلل الَّتِي

 وعد َوَعدتَّه مْ 

 من َوَمن

 صلح َصلَحَ 

 مـن ِمنْ 

 ءبو َءابَائِِهمْ 

 زوج َوأَْزَواِجِهمْ 

يَّاتِِهمْ   ذرر َوذ ر ِ

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 وقي َوقِِهم  

 سوء السَّي ِئَاتِ 

 من َوَمن

 وقي تَقِ 

 سوء السَّي ِئَاتِ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 قد فَقَدْ 

 رحم َرِحْمتَه  

 ذلك َوذَِلكَ 

 هو ه وَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ِذينَ ءلل الَّ 

وا  كفر َكفَر 

 ندو ي نَاَدْونَ 

 مقت لََمْقت  

 ءله اللَّهِ 

 كبر أَْكبَر  

 مـن ِمن

ْقتِك مْ   مقت مَّ

 نفس أَنف َسك مْ 

 ءذ إِذْ 

 دعو ت ْدَعْونَ 

 ءلى إِلَى

 ءمن اإِليَمانِ 

ونَ   كفر فَتَْكف ر 

@ @ 

 قول قَال وا

 ربب َربَّنَا

 موت أََمتَّنَا

 ثني اثْنَتَْينِ 

 نَاحيي َوأَْحيَْيتَ 

 ثني اثْنَتَْينِ 

 عرف فَاْعتََرْفنَا

 ذنب بِذ ن وبِنَا

 هل فََهلْ 

 ءلى إِلَى

وج   ر   خرج خ 

ن  مـن م ِ

 سبل َسبِيل  

@ @ 

 ذلك ذَِلك م

 ءن بِأَنَّه  

 ءذ إِذَا

 دعو د ِعيَ 

 ءله اللَّه  

 وحد َوْحَده  

 كفر َكفَْرت مْ 

 ءن َوإِن

 شرك ي ْشَركْ 

 ب بِهِ 

 ءمن ت ْؤِمن وا

ْكم    حكم فَاْلح 

 ءله ِللَّهِ 

 ِ  علو اْلعَِلي 

 كبر اْلَكبِيرِ 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 رءي ي ِريك مْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

ل    نزل َوي نَز ِ

 لك لَك م

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 رزق ِرْزقًا

 ما َوَما

 ذكر يَتَذَكَّر  

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 نوب ي نِيب  

@ @ 

 دعو فَاْدع وا

 ءله اللَّهَ 

ْخِلِصي  نَ خلص م 

 له لَه  

ينَ   دين الد ِ

 لو َولَوْ 

 كره َكِرهَ 

ونَ   كفر اْلَكافِر 

@ @ 

 رفع َرفِيع  

 درج الدََّرَجاتِ 

 ذو ذ و

 عرش اْلعَْرِش 

 لقي ي ْلِقي

وحَ   روح الرُّ

 مـن ِمنْ 

 ءمر أَْمِرهِ 

 على َعلَى

 من َمن

 شيء يََشاء  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 نذر ِلي نِذرَ 

 يوم يَْومَ 

 لقي التَّالَقِ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 هم ه م

ونَ   برز بَاِرز 

 ال الَ 

 خفي يَْخفَى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمْنه مْ 

 شيء َشْيء  

 من ل َِمنِ 

ْلك    ملك اْلم 

 يوم اْليَْومَ 

 ءله ِللَّهِ 

 وحد اْلَواِحدِ 

ارِ   قهر اْلقَهَّ

@ @ 

 يوم اْليَْومَ 

 جزي ت ْجَزى

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

 ما بَِما

 كسب َكَسبَتْ 

 ال الَ 

 ظلم ظ ْلمَ 

 يوم اْليَْومَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سرع َسِريع  

 حسب اْلِحَسابِ 

@ @ 

 نذر َوأَنِذْره مْ 

 يوم يَْومَ 

 ءزف األَِزفَةِ 

 ءذ إِذِ 

 قلب اْلق ل وب  

 لدي لََدى

 حنجر اْلَحنَاِجرِ 

 كظم َكاِظِمينَ 

 ما َما

 ظلم ِللظَّاِلِمينَ 

 مـن ِمنْ 

 حمم َحِميم  

 ال َوالَ 

 ِفيع  شفع شَ 

 طوع ي َطاع  

@ @ 

 علم يَْعلَم  

 خون َخائِنَةَ 

 عين األَْعي نِ 
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 ما َوَما

 خفي ت ْخِفي

د ور    صدر الصُّ

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 قضي يَْقِضي

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 دعو يَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ال الَ 

 قضي يَْقض ونَ 

 شيء بَِشْيء  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 سمع السَِّميع  

 بصر اْلبَِصير  

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

وا  سير يَِسير 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

وا  نظر فَيَنظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

 ءلل الَِّذينَ 

 كون َكان وا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 كون َكان وا

 هم ه مْ 

 شدد أََشدَّ 

 مـن ِمْنه مْ 

ةً   قوي ق وَّ

 اءثر َوَءاثَارً 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءخذ فَأََخذَه م  

 ءله اللَّه  

 ذنب بِذ ن وبِِهمْ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 له لَه م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 وقي َواق  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 كون َكانَت

 ءتي تَّأْتِيِهمْ 

س ل ه م  رسل ر 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

وا  كفر فََكفَر 

 ه م  ءخذ فَأََخذَ 

 ءله اللَّه  

 ءن إِنَّه  

 قوي قَِوي  

 شدد َشِديد  

 عقب اْلِعقَابِ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

وَسى  موسى م 

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 سلط َوس ْلَطان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءلى إِلَى

 فرعون فِْرَعْونَ 

 هامان َوَهاَمانَ 

ونَ   قارون َوقَار 

 قول فَقَال وا

 سحر َساِحر  

 اب  كذب َكذَّ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءه م

 حقق بِاْلَحق ِ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعنِدنَا

 قول قَال وا

 قتل اْقت ل وا

 بنو أَْبنَاءَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مع َمعَه  

 حيي َواْستَْحي وا

 نسو نَِساَءه مْ 

 ما َوَما

 كيد َكْيد  

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 ءن إِالَّ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

@ @ 

 ول َوقَالَ ق

 فرعون فِْرَعْون  

ونِي  وذر ذَر 

 قتل أَْقت لْ 

وَسى  موسى م 

 دعو َوْليَْدع  

 ربب َربَّه  

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 ءن أَن

لَ   بدل ي بَد ِ

 دين ِدينَك مْ 

 ءو أَوْ 

 ءن أَن

 ظهر ي ْظِهرَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 فسد اْلفََسادَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

وَسى  موسى م 

 ءن إِن ِي

 ْذت  عوذ ع  

 ربب بَِرب ِي

 ربب َوَرب ِك م

ن  مـن م ِ

 كل ك ل ِ 

تََكب ِر    كبر م 

 ال الَّ 

 ءمن ي ْؤِمن  

 يوم بِيَْومِ 

 حسب اْلِحَسابِ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

ل    رجل َرج 

ْؤِمن    ءمن مُّ

نْ   مـن م ِ

 ءلي َءالِ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 كتم يَْكت م  

 ءمن إِيَمانَه  

 قتل أَتَْقت ل ونَ 

الً   رجل َرج 

 أَنءن 

 قول يَق ولَ 

 ربب َرب ِيَ 

 ءله اللَّه  

 قد َوقَدْ 

 جيء َجاَءك م

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 مـن ِمن

ب ِك مْ   ربب رَّ

 ءن َوإِن

 كون يَك  

 كذب َكاِذبًا

 على فَعَلَْيهِ 

 كذب َكِذب ه  

 ءن َوإِن

 كون يَك  

 صدق َصاِدقًا

 صوب ي ِصْبك م

 بعض بَْعض  

 ءلل الَِّذي

 وعد يَِعد ك مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 من َمنْ 

 هو ه وَ 

ْسِرف    سرف م 
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 كذب َكذَّاب  

@ @ 

 قوم يَاقَْومِ 

 لك لَك م  

ْلك    ملك اْلم 

 يوم اْليَْومَ 

 ظهر َظاِهِرينَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 من فََمن

نَا ر   نصر يَنص 

 مـن ِمن

 بءس بَأِْس 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِن

 جيء َجاَءنَا

 قول قَالَ 

 فِْرَعْون  فرعون 

 ما َما

 رءي أ ِريك مْ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 رءي أََرى

 ما َوَما

 هدي أَْهِديك مْ 

 ءن إِالَّ 

 سبل َسبِيلَ 

َشادِ   رشد الرَّ

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذي

 ءمن َءاَمنَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 على َعلَْيك م

ثْلَ   مثل م ِ

 يوم يَْومِ 

 حزب األَْحَزابِ 

@ @ 

 ل ِمثْلَ مث

 دءب َدأْبِ 

 قوم قَْومِ 

 نوح ن وح  

 عاد َوَعاد  

ودَ   ثمود َوثَم 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهمْ 

 ما َوَما

 ءله اللَّه  

 رود ي ِريد  

 ظلم ظ ْلًما

 عبد ل ِْلِعبَادِ 

@ @ 

 قوم َويَاقَْومِ 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 على َعلَْيك مْ 

 يوم يَْومَ 

 ندو التَّنَادِ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 ولي ت َولُّونَ 

ْدبِِرينَ   دبر م 

 ما َما

 لك لَك م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمنْ 

 عصم َعاِصم  

 من َوَمن

 ضلل ي ْضِللِ 

 ءله اللَّه  

 ما فََما

 له لَه  

 مـن ِمنْ 

 هدي َهاد  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 جيء َجاَءك مْ 

 يوسف ي وس ف  

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 فََماما 

 زول ِزْلت مْ 

 في فِي

 شكك َشك   

ا مَّ  ما م ِ

 جيء َجاَءك م

 ب بِهِ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 هلك َهلَكَ 

 قول ق ْلت مْ 

 لن لَن

 بعث يَْبعَثَ 

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدهِ 

 رسل َرس والً 

 ذلك َكذَِلكَ 

 ضلل ي ِضلُّ 

 ءله اللَّه  

 من َمنْ 

 هو ه وَ 

ْسِرف    سرف م 

ْرتَاب    ريب مُّ

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 جدل ي َجاِدل ونَ 

 في فِي

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 غير بِغَْيرِ 

 سلط س ْلَطان  

 ءتي أَتَاه مْ 

 كبر َكب رَ 

 مقت َمْقتًا

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 عند َوِعندَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ذلك َكذَِلكَ 

 طبع يَْطبَع  

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 قَْلبِ قلب 

تََكب ِر    كبر م 

 جبر َجبَّار  

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 فرعون فِْرَعْون  

 هامان يَاَهاَمان  

 بنو اْبنِ 

 لي ِلي

 صرح َصْرًحا

 لعل لَّعَل ِي

 بلغ أَْبل غ  

 سبب األَْسبَابَ 

@ @ 

 سبب أَْسبَابَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 طلع فَأَطَِّلعَ 

 ءلى إِلَى

 ءله إِلَهِ 

وَسى  موسى م 

 ءن َوإِن ِي

 ظنن ألَظ نُّه  

 كذب َكاِذبًا

 ذلك َوَكذَِلكَ 

ي ِنَ   زين ز 

 فرعون ِلِفْرَعْونَ 

 سوء س وء  

 عمل َعَمِلهِ 

دَّ   صدد َوص 

 عن َعنِ 

 سبل السَّبِيلِ 

 ما َوَما

 كيد َكْيد  

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ءن إِالَّ 

 في فِي

 تبب تَبَاب  

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذي

 ءمن َءاَمنَ 

 قوم يَاقَْومِ 
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 اتَّبِع ونِ تبع 

 هدي أَْهِدك مْ 

 سبل َسبِيلَ 

َشادِ   رشد الرَّ

@ @ 

 قوم يَاقَْومِ 

 ءن إِنََّما

 هذا َهِذهِ 

 حيي اْلَحيَاة  

ْنيَا  دنو الدُّ

 متع َمتَاع  

 ءن َوإِنَّ 

 ءخر األَِخَرةَ 

 هي ِهيَ 

 دور َدار  

 قرر اْلقََرارِ 

@ @ 

 من َمنْ 

 عمل َعِملَ 

 سوء َسي ِئَةً 

 ال فاَلَ 

 جزي ي ْجَزى

 إِالَّ  ءن

 مثل ِمثْلََها

 من َوَمنْ 

 عمل َعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

ن  مـن م ِ

 ذكر ذََكر  

 ءو أَوْ 

 ءنث أ نثَى

 هو َوه وَ 

ْؤِمن    ءمن م 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

ل ونَ   دخل يَْدخ 

 جنن اْلَجنَّةَ 

 رزق ي ْرَزق ونَ 

 في فِيَها

 غير بِغَْيرِ 

 حسب ِحَساب  

@ @ 

 قوم َويَاقَْومِ 

 ما َما

 لي ِلي

 ْدع وك مْ دعو أَ 

 ءلى إِلَى

 نجو النََّجاةَ 

 دعو َوتَْدع ونَنِي

 ءلى إِلَى

 نور النَّارِ 

@ @ 

 دعو تَْدع ونَنِي

 كفر ألَْكف رَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 شرك َوأ ْشِركَ 

 ب بِهِ 

 ما َما

 ليس لَْيسَ 

 لي ِلي

 ب بِهِ 

 علم ِعْلم  

 ءنا َوأَنَا

 دعو أَْدع وك مْ 

 ءلى إِلَى

 عزز اْلعَِزيزِ 

 ارِ غفر اْلغَفَّ 

@ @ 

 ال الَ 

 جرم َجَرمَ 

 ءن أَنََّما

 دعو تَْدع ونَنِي

 ءلى إِلَْيهِ 

 ليس لَْيسَ 

 له لَه  

 دعو َدْعَوة  

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ال َوالَ 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 ءن َوأَنَّ 

 ردد َمَردَّنَا

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءن َوأَنَّ 

ْسِرفِينَ   سرف اْلم 

 هم ه مْ 

 صحب أَْصَحاب  

 النَّارِ  نور

@ @ 

ونَ   ذكر فََستَْذك ر 

 ما َما

 قول أَق ول  

 لك لَك مْ 

ِض    فوض َوأ فَو 

 ءمر أَْمِري

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 بصر بَِصير  

 عبد بِاْلِعبَادِ 

@ @ 

 وقي فََوقَاه  

 ءله اللَّه  

 سوء َسي ِئَاتِ 

 ما َما

وا  مكر َمَكر 

 حيق َوَحاقَ 

 ءلي بِأَلِ 

 فِْرَعْونَ  فرعون

 سوء س وء  

 عذب اْلعَذَابِ 

@ @ 

 نور النَّار  

 عرض ي ْعَرض ونَ 

 على َعلَْيَها

ا  غدو غ د وًّ

 عشو َوَعِشيًّا

 يوم َويَْومَ 

 قوم تَق وم  

 سوع السَّاَعة  

 دخل أَْدِخل وا

 ءلي َءالَ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 شدد أََشدَّ 

 عذب اْلعَذَابِ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

ونَ   حجج يَتََحاجُّ

 فِيفي 

 نور النَّارِ 

 قول فَيَق ول  

ا عَفَاؤ   ضعف الضُّ

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  كبر اْستَْكبَر 

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 لك لَك مْ 

 تبع تَبَعًا

 هل فََهلْ 

 ءنت أَنت م

ْغن ونَ   غني مُّ

 عن َعنَّا

 نصب نَِصيبًا

نَ   مـن م ِ

 نور النَّارِ 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كبر اْستَْكبَر 

 إِنَّاءن 

 كل ك ل  

 في فِيَها

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 قد قَدْ 

 حكم َحَكمَ 

 بين بَْينَ 

 عبد اْلِعبَادِ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 في فِي

 نور النَّارِ 

 خزن ِلَخَزنَةِ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 دعو اْدع وا

 ربب َربَّك مْ 

 خفف ي َخف ِفْ 

 عن َعنَّا

 يوم يَْوًما
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نَ   مـن م ِ

 عذب اْلعَذَابِ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 كون تَك  

 ءتي تَأْتِيك مْ 

س ل ك م  رسل ر 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 قول قَال وا

 بلو بَلَى

 قول قَال وا

 دعو فَاْدع وا

 ما َوَما

ا  دعو د َعاؤ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 ءن إِالَّ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

@ @ 

 ءن إِنَّا

ر    نصر لَنَنص 

س لَنَا  رسل ر 

 َوالَِّذينَ ءلل 

 ءمن َءاَمن وا

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 يوم َويَْومَ 

 قوم يَق وم  

 شهد األَْشَهاد  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 ال الَ 

 نفع يَنفَع  

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

 عذر َمْعِذَرت ه مْ 

م    له َولَه 

 لعن اللَّْعنَة  

مْ   له َولَه 

 سوء س وء  

 دور الدَّارِ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ي َءاتَْينَاءت

وَسى  موسى م 

 هدي اْله َدى

 ورث َوأَْوَرثْنَا

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

@ @ 

 هدي ه ًدى

 ذكر َوِذْكَرى

 ولي أل وِلي

 لبب األَْلبَابِ 

@ @ 

 صبر فَاْصبِرْ 

 ءن إِنَّ 

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 حقق َحق  

 غفر َواْستَْغِفرْ 

 ذنب ِلذَنبِكَ 

 َسب ِحْ سبح وَ 

 حمد بَِحْمدِ 

 ربب َرب ِكَ 

 ِ  عشو بِاْلعَِشي 

 بكر َواإِلْبَكارِ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 جدل ي َجاِدل ونَ 

 في فِي

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 غير بِغَْيرِ 

 سلط س ْلَطان  

 ءتي أَتَاه مْ 

 ءن إِن

 في فِي

د وِرِهمْ   صدر ص 

 ءن إِالَّ 

 كبر ِكْبر  

ا  ما مَّ

 هم ه م

 بَاِلِغيهِ بلغ بِ 

 عوذ فَاْستَِعذْ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 سمع السَِّميع  

 بصر اْلبَِصير  

@ @ 

 خلق لََخْلق  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 كبر أَْكبَر  

 مـن ِمنْ 

 خلق َخْلقِ 

 نوس النَّاِس 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 َوَما ما

 سوي يَْستَِوي

 عمي األَْعَمى

 بصر َواْلبَِصير  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ال َوالَ 

ِسيء    سوء اْلم 

 قلل قَِليالً 

ا  ما مَّ

ونَ   ذكر تَتَذَكَّر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 سوع السَّاَعةَ 

 ءتي ألَتِيَة  

 ال الَّ 

 ريب َرْيبَ 

 في فِيَها

 لَِكنَّ لكن وَ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ربب َربُّك م  

 دعو اْدع ونِي

 جوب أَْستَِجبْ 

 لك لَك مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   كبر يَْستَْكبِر 

 عن َعنْ 

 عبد ِعبَاَدتِي

ل ونَ   دخل َسيَْدخ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 دخر َداِخِرينَ 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 لل الَِّذيء

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م  

 ليل الَّْيلَ 

 سكن ِلتَْسك ن وا

 في فِيهِ 

 نهر َوالنََّهارَ 

ْبِصًرا  بصر م 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ذو لَذ و

 فضل فَْضل  

 على َعلَى

 نوس النَّاِس 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

ونَ   شكر يَْشك ر 

@ @ 

 ذلك ذَِلك م  

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّك مْ 
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 خلق َخاِلق  

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 ال الَّ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ءنى فَأَنَّى

 ءفك ت ْؤفَك ونَ 

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 ءفك ي ْؤفَك  

 ءلل الَِّذينَ 

 كون َكان وا

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 جحد يَْجَحد ونَ 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 ك م  لك لَ 

 ءرض األَْرضَ 

 قرر قََراًرا

 سمو َوالسََّماءَ 

 بني بِنَاءً 

َرك مْ   صور َوَصوَّ

 حسن فَأَْحَسنَ 

َوَرك مْ   صور ص 

 رزق َوَرَزقَك م

نَ   مـن م ِ

 طيب الطَّي ِبَاتِ 

 ذلك ذَِلك م  

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّك مْ 

 برك فَتَبَاَركَ 

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 وَ هو ه  

 حيي اْلَحيُّ 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 دعو فَاْدع وه  

ْخِلِصينَ   خلص م 

 له لَه  

ينَ   دين الد ِ

 حمد اْلَحْمد  

 ءله ِللَّهِ 

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِن ِي

 نهي ن ِهيت  

 ءن أَنْ 

 عبد أَْعب دَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 دعو تَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 ونِ دون د  

 ءله اللَّهِ 

ا  لم لَمَّ

 جيء َجاَءنِيَ 

 بين اْلبَي ِنَات  

 مـن ِمن

ب ِي  ربب رَّ

 ءمر َوأ ِمْرت  

 ءن أَنْ 

 سلم أ ْسِلمَ 

 ربب ِلَرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَك م

ن  مـن م ِ

 ترب ت َراب  

 ثم ث مَّ 

 مـن ِمن

 نطف نُّْطفَة  

 ثم ث مَّ 

 مـن ِمنْ 

 َعلَقَة  علق 

 ثم ث مَّ 

ك مْ   خرج ي ْخِرج 

 طفل ِطْفالً 

 ثم ث مَّ 

 بلغ ِلتَْبل غ وا

 شدد أَش دَّك مْ 

 ثم ث مَّ 

 كون ِلتَك ون وا

 شيخ ش ي وًخا

 مـن َوِمنك م

 من مَّن

 وفي ي تََوفَّى

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 بلغ َوِلتَْبل غ وا

 ءجل أََجالً 

َسمًّى  سمى مُّ

 لعل َولَعَلَّك مْ 

 ونَ عقل تَْعِقل  

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 حيي ي ْحيِ 

 موت َوي ِميت  

 ءذ فَِإذَا

 قضي قََضى

 ءمر أَْمًرا

 ءن فَِإنََّما

 قول يَق ول  

 له لَه  

 كون ك ن

 كون فَيَك ون  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 جدل ي َجاِدل ونَ 

 في فِي

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن أَنَّى

 َرف ونَ صرف ي صْ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 كتب بِاْلِكتَابِ 

 ما َوبَِما

 رسل أَْرَسْلنَا

 ب بِهِ 

س لَنَا  رسل ر 

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءذ إِذِ 

 غلل األَْغالَل  

 في فِي

 عنق أَْعنَاقِِهمْ 

 سلسل َوالسَّالَِسل  

 سحب ي ْسَحب ونَ 

@ @ 

 في فِي

 حمم اْلَحِميمِ 

 ثم ث مَّ 

 في فِي

 نور النَّارِ 

ونَ   سجر ي ْسَجر 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 ءين أَْينَ 

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 شرك ت ْشِرك ونَ 

@ @ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 قول قَال وا

 ضلل َضلُّوا

 عن َعنَّا

 بل بَل

 لم لَّمْ 

 كون نَك ن
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 دعو نَّْدع وا

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 شيء َشْيئًا

 ذلك َكذَِلكَ 

 ضلل ي ِضلُّ 

 ءله اللَّه  

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ذلك ذَِلك م

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

ونَ   فرح تَْفَرح 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ما َوبَِما

 كون ك نت مْ 

ونَ   مرح تَْمَرح 

@ @ 

ل وا  دخل اْدخ 

 بوب أَْبَوابَ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 ي فِيَهاف

 بءس فَبِئْسَ 

 ثوي َمثَْوى

تََكب ِِرينَ   كبر اْلم 

@ @ 

 صبر فَاْصبِرْ 

 ءن إِنَّ 

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 حقق َحق  

ا  ءم فَِإمَّ

 رءي ن ِريَنَّكَ 

 بعض بَْعضَ 

 ءلل الَِّذي

 وعد نَِعد ه مْ 

 ءو أَوْ 

 وفي نَتََوفَّيَنَّكَ 

 ءلى فَِإلَْينَا

 رجع ي ْرَجع ونَ 

@ @ 

 دْ قد َولَقَ 

 رسل أَْرَسْلنَا

س الً   رسل ر 

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلكَ 

 مـن ِمْنه م

 من مَّن

 قصص قََصْصنَا

 على َعلَْيكَ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 لم لَّمْ 

 قصص نَْقص صْ 

 على َعلَْيكَ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 رسل ِلَرس ول  

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَ 

 ءيه بِأَيَة  

 ءن إِالَّ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءذ فَِإذَا

 جيء َجاءَ 

 ءمر أَْمر  

 ءله اللَّهِ 

 قضي ق ِضيَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 خسر َوَخِسرَ 

 هنا ه نَاِلكَ 

ْبِطل ونَ   بطل اْلم 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م  

 نعم األَْنعَامَ 

 ركب ِلتَْرَكب وا

 مـن ِمْنَها

 مـن َوِمْنَها

 ءكل تَأْك ل ونَ 

@ @ 

 مْ لكم َولَك  

 في فِيَها

 نفع َمنَافِع  

 بلغ َوِلتَْبل غ وا

 على َعلَْيَها

 حوج َحاَجةً 

 في فِي

د وِرك مْ   صدر ص 

 على َوَعلَْيَها

 على َوَعلَى

 فلك اْلف ْلكِ 

 حمل ت ْحَمل ونَ 

@ @ 

 رءي َوي ِريك مْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 ءيي فَأَيَّ 

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

ونَ   نكر ت نِكر 

@ @ 

 لم أَفَلَمْ 

وا  سير يَِسير 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

وا  نظر فَيَنظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 كون َكان وا

 كثر أَْكثَرَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 شدد َوأََشدَّ 

ةً   قوي ق وَّ

 ءثر َوَءاثَاًرا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما فََما

 غني أَْغنَى

 عن َعْنه م

ا ما  مَّ

 كون َكان وا

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءتْه مْ 

س ل ه م  رسل ر 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

وا  فرح فَِرح 

 ما بَِما

 عند ِعنَده م

نَ   مـن م ِ

 علم اْلِعْلمِ 

 حيق َوَحاقَ 

 ب بِِهم

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرأَْوا

 س بَأَْسنَابء

 قول قَال وا

 ءمن َءاَمنَّا

 ءله بِاللَّهِ 

 وحد َوْحَده  

 كفر َوَكفَْرنَا

 ما بَِما

 كون ك نَّا

 ب بِهِ 

ْشِرِكينَ   شرك م 

@ @ 

 لم فَلَمْ 

 كون يَك  

 نفع يَنفَع ه مْ 

مْ   ءمن إِيَمان ه 

ا  لم لَمَّ

 رءي َرأَْوا

 بءس بَأَْسنَا

 سنن س نَّتَ 

 ءله اللَّهِ 
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 ءلل الَّتِي

 دْ قد قَ 

 خلو َخلَتْ 

 في فِي

 عبد ِعبَاِدهِ 

 خسر َوَخِسرَ 

 هنا ه نَاِلكَ 

ونَ   كفر اْلَكافِر 

# # 

@ @ 

 حم حم

@ @ 

 نزل تَنِزيل  

نَ   مـن م ِ

ْحَمنِ   رحم الرَّ

ِحيمِ   رحم الرَّ

@ @ 

 كتب ِكتَاب  

لَتْ   فصل ف ص ِ

 ءيه َءايَات ه  

 قرء ق ْرَءانًا

 عرب َعَربِيًّا

 قوم ل ِقَْوم  

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 بشر بَِشيًرا

 نذر َونَِذيًرا

 عرض فَأَْعَرضَ 

ه مْ   كثر أَْكثَر 

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 قلب ق ل وب نَا

 في فِي

 كنن أَِكنَّة  

ا مَّ  ما م ِ

 دعو تَْدع ونَا

 ءلى إِلَْيهِ 

 في َوفِي

 ءذن َءاذَانِنَا

 وقر َوْقر  

 مـن َوِمن

 بين بَْينِنَا

 َوبَْينِكَ بين 

 حجب ِحَجاب  

 عمل فَاْعَملْ 

 ءن إِنَّنَا

 عمل َعاِمل ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

 ءنا أَنَا

 بشر بََشر  

ثْل ك مْ   مثل م ِ

 وحي ي وَحى

 ءلى إِلَيَّ 

 ءن أَنََّما

ك مْ   ءله إِلَه 

 ءله إِلَه  

 وحد َواِحد  

وا  قوم فَاْستَِقيم 

 ءلى إِلَْيهِ 

وه    غفر َواْستَْغِفر 

 َوَوْيل  ويل 

ْشِرِكينَ   شرك ل ِْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءتي ي ْؤت ونَ 

َكاةَ   زكو الزَّ

 هم َوه م

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

 هم ه مْ 

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

مْ   له لَه 

 ءجر أَْجر  

 غير َغْير  

 منن َمْمن ون  

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن أَئِنَّك مْ 

ونَ   كفر لَتَْكف ر 

 ءلل بِالَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 ءرض األَْرضَ 

 في فِي

 يوم يَْوَمْينِ 

 جعل َوتَْجعَل ونَ 

 له لَه  

 ندد أَنَداًدا

 ذلك ذَِلكَ 

 ربب َربُّ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 جعل َوَجعَلَ 

 في فِيَها

 رسو َرَواِسيَ 

 مـن ِمن

 فوق فَْوقَِها

 كَ برك َوبَارَ 

 في فِيَها

 قدر َوقَدَّرَ 

 في فِيَها

 قوت أَْقَواتََها

 في فِي

 ربع أَْربَعَةِ 

 يوم أَيَّام  

 سوي َسَواءً 

 سءل ل ِلسَّائِِلينَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 سوي اْستََوى

 ءلى إِلَى

 سمو السََّماءِ 

 هي َوِهيَ 

 دخن د َخان  

 قول فَقَالَ 

 له لََها

 ءرض َوِلألَْرِض 

 ءتي ائْتِيَا

 طوع َطْوًعا

 ءو أَوْ 

 كره َكْرًها

 قول قَالَتَا

 ءتي أَتَْينَا

 طوع َطائِِعينَ 

@ @ 

 قضي فَقََضاه نَّ 

 سبع َسْبعَ 

 سمو َسَماَوات  

 في فِي

 يوم يَْوَمْينِ 

 وحي َوأَْوَحى

 في فِي

 كل ك ل ِ 

 سمو َسَماء  

 ءمر أَْمَرَها

 زين َوَزيَّنَّا

 سمو السََّماءَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 صبح بَِمَصابِيحَ 

 ِحْفًظاحفظ وَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 قدر تَْقِدير  

 عزز اْلعَِزيزِ 

 علم اْلَعِليمِ 

@ @ 

 ءن فَِإنْ 

وا  عرض أَْعَرض 

 قول فَق لْ 

 نذر أَنذَْرت ك مْ 

 صعق َصاِعقَةً 

ثْلَ   مثل م ِ

 صعق َصاِعقَةِ 

 عاد َعاد  

ودَ   ثمود َوثَم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 جيء َجاَءتْه م  

س ل    رسل الرُّ

 مـن ِمن

 بين بَْينِ 

 يِهمْ يدي أَْيدِ 

 مـن َوِمنْ 
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 خلف َخْلِفِهمْ 

 ءن أاَلَّ 

 عبد تَْعب د وا

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّهَ 

 قول قَال وا

 لو لَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ربب َربُّنَا

 نزل ألَنَزلَ 

 ملك َمالَئَِكةً 

 ءن فَِإنَّا

 ما بَِما

 رسل أ ْرِسْلت م

 ب بِهِ 

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 عاد َعاد  

وا  كبر فَاْستَْكبَر 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق اْلَحق ِ 

 قول َوقَال وا

 من َمنْ 

 شدد أََشدُّ 

 مـن ِمنَّا

ةً   قوي ق وَّ

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ءلل الَِّذي

مْ   خلق َخلَقَه 

 هو ه وَ 

 شدد أََشدُّ 

 مـن ِمْنه مْ 

ةً   قوي ق وَّ

 كون َوَكان وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 جحد يَْجَحد ونَ 

@ @ 

 رسل فَأَْرَسْلنَا

 على َعلَْيِهمْ 

 روح ِريًحا

 صرصر َصْرَصًرا

 في فِي

 يوم أَيَّام  

 نحس نَِّحَسات  

 ذوق ل ِن ِذيقَه مْ 

 عذب َعذَابَ 

 خزي اْلِخْزيِ 

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 عذب َولَعَذَاب  

 ءخر األَِخَرةِ 

 خزي أَْخَزى

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   نصر ي نَصر 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

ود    ثمود ثَم 

 هدي فََهَدْينَاه مْ 

 حبب فَاْستََحبُّوا

 عمي اْلعََمى

 على َعلَى

 هدي اْله َدى

 ءخذ فَأََخذَتْه مْ 

 صعق َصاِعقَة  

 عذب اْلعَذَابِ 

 هون اْله ونِ 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

ْينَا  نجو َونَجَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 َءاَمن واءمن 

 كون َوَكان وا

 وقي يَتَّق ونَ 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 حشر ي ْحَشر  

 عدو أَْعَداء  

 ءله اللَّهِ 

 ءلى إِلَى

 نور النَّارِ 

 هم فَه مْ 

 وزع ي وَزع ونَ 

@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 ما َما

وَها  جيء َجاء 

 شهد َشِهدَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 سمع َسْمع ه مْ 

ه مْ   بصر َوأَْبَصار 

 ل ود ه مجلد َوج  

 ما بَِما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 قول َوقَال وا

ل وِدِهمْ   جلد ِلج 

 لم ِلمَ 

 شهد َشِهدتُّمْ 

 على َعلَْينَا

 قول قَال وا

 نطق أَنَطقَنَا

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 نطق أَنَطقَ 

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 هو َوه وَ 

 خلق َخلَقَك مْ 

لَ   ءول أَوَّ

ة    مرر َمرَّ

 َوإِلَْيهِ ءلى 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 كون ك نت مْ 

ونَ   ستر تَْستَتِر 

 ءن أَن

 شهد يَْشَهدَ 

 على َعلَْيك مْ 

 سمع َسْمع ك مْ 

 ال َوالَ 

ك مْ   بصر أَْبَصار 

 ال َوالَ 

ل ود ك مْ   جلد ج 

 لكن َولَِكن

 ظنن َظنَنت مْ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 علم يَْعلَم  

 كثر َكثِيًرا

اما م ِ   مَّ

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ذلك َوذَِلك مْ 

 ظنن َظنُّك م  

 ءلل الَِّذي

 ظنن َظنَنت م

 ربب بَِرب ِك مْ 

 ردي أَْرَداك مْ 

 صبح فَأَْصبَْحت م

نَ   مـن م ِ

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

@ @ 

 ءن فَِإن

وا  صبر يَْصبِر 

 نور فَالنَّار  

 ثوي َمثًْوى

مْ   له لَّه 

 ءن َوإِن

 عتب يَْستَْعتِب وا

 فََماما 

 هم ه م

نَ   مـن م ِ

ْعتَبِينَ   عتب اْلم 

@ @ 

 قيض َوقَيَّْضنَا

مْ   له لَه 

 قرن ق َرنَاءَ 
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 زين فََزيَّن وا

 له لَه م

ا  ما مَّ

 بين بَْينَ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 ما َوَما

مْ   خلف َخْلفَه 

 حقق َوَحقَّ 

 على َعلَْيِهم  

 قول اْلقَْول  

 في فِي

 ءمم أ َمم  

 قد قَدْ 

 خلو َخلَتْ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهم

نَ   مـن م ِ

 جنن اْلِجن ِ 

 ءنس َواإِلنِس 

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 خسر َخاِسِرينَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ال الَ 

 سمع تَْسَمع وا

 هذا ِلَهذَا

 قرء اْلق ْرَءانِ 

 لغو َواْلغَْوا

 في فِيهِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

 غلب تَْغِلب ونَ 

@ @ 

 ِذيقَنَّ ذوق فَلَن  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 عذب َعذَابًا

 شدد َشِديًدا

 جزي َولَنَْجِزيَنَّه مْ 

 سوء أَْسَوأَ 

 ءلل الَِّذي

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 جزي َجَزاء  

 عدو أَْعَداءِ 

 ءله اللَّهِ 

 نور النَّار  

مْ   له لَه 

 في فِيَها

 دور َدار  

ْلدِ   خلد اْلخ 

 اءً جزي َجزَ 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 جحد يَْجَحد ونَ 

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ربب َربَّنَا

 رءي أَِرنَا

 ءلل الَّذَْينِ 

 ضلل أََضالَّنَا

 مـن ِمنَ 

 جنن اْلِجن ِ 

 ءنس َواإِلنِس 

َما  جعل نَْجعَْله 

 تحت تَْحتَ 

 قدم أَْقَداِمنَا

 كون ِليَك ونَا

 ـن ِمنَ م

 سفل األَْسفَِلينَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَال وا

 ربب َربُّنَا

 ءله اللَّه  

 ثم ث مَّ 

وا  قوم اْستَقَام 

ل    نزل تَتَنَزَّ

 على َعلَْيِهم  

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 ءن أاَلَّ 

 خوف تََخاف وا

 ال َوالَ 

 حزن تَْحَزن وا

وا  بشر َوأَْبِشر 

 جنن بِاْلَجنَّةِ 

 تِيءلل الَّ 

 كون ك نت مْ 

 وعد ت وَعد ونَ 

@ @ 

 نحن نَْحن  

ك مْ   ولي أَْوِليَاؤ 

 في فِي

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 في َوفِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 لكم َولَك مْ 

 في فِيَها

 ما َما

 شهو تَْشتَِهي

 نفس أَنف س ك مْ 

 لكم َولَك مْ 

 في فِيَها

 ما َما

 دعو تَدَّع ونَ 

@ @ 

الً   نزل ن ز 

نْ   مـن م ِ

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 من َوَمنْ 

 حسن أَْحَسن  

 قول قَْوالً 

مَّن  مـن م ِ

 دعو َدَعا

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 عمل َوَعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

 قول َوقَالَ 

 ءن إِنَّنِي

 مـن ِمنَ 

ْسِلِمينَ   سلم اْلم 

@ @ 

 ال َوالَ 

 سوي تَْستَِوي

 حسن اْلَحَسنَة  

 ال َوالَ 

 سوء السَّي ِئَة  

 دفع اْدفَعْ 

 ءلل بِالَّتِي

 هي ِهيَ 

 حسن أَْحَسن  

 ءذ فَِإذَا

 ءلل الَِّذي

 بين بَْينَكَ 

 بين َوبَْينَه  

 عدو َعَداَوة  

 كأن َكأَنَّه  

 ولي َوِلي  

 حمم َحِميم  

@ @ 

 ما َوَما

 لقي ي لَقَّاَها

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  صبر َصبَر 

 ما َوَما

 لقي ي لَقَّاَها

 ءن إِالَّ 

 وذو ذ  

 حظظ َحظ   

 عظم َعِظيم  

@ @ 

ا  ءم َوإِمَّ

 نزغ يَنَزَغنَّكَ 

 مـن ِمنَ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 نزغ نَْزغ  

 عوذ فَاْستَِعذْ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ءن إِنَّه  
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 هو ه وَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 ليل الَّْيل  

 نهر َوالنََّهار  

 شمس َوالشَّْمس  

 اْلقََمر  قمر وَ 

 ال الَ 

د وا  سجد تَْسج 

 شمس ِللشَّْمِس 

 ال َوالَ 

 قمر ِلْلقََمرِ 

د وا  سجد َواْسج 

 ءله ِللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَه نَّ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 ءيي إِيَّاه  

 عبد تَْعب د ونَ 

@ @ 

 ءن فَِإنِ 

وا  كبر اْستَْكبَر 

 ءلل فَالَِّذينَ 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِكَ 

ونَ سبح ي َسب ِ   ح 

 له لَه  

 ليل بِالَّْيلِ 

 نهر َوالنََّهارِ 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   سءم يَْسئَم 

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 ءن أَنَّكَ 

 رءي تََرى

 ءرض األَْرضَ 

 خشع َخاِشعَةً 

 ءذ فَِإذَا

 نزل أَنَزْلنَا

 على َعلَْيَها

 موه اْلَماءَ 

تْ   هزز اْهتَزَّ

 ربو َوَربَتْ 

 ءن إِنَّ 

 يءلل الَّذِ 

 حيي أَْحيَاَها

ْحيِ   حيي لَم 

 موت اْلَمْوتَى

 ءن إِنَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 لحد ي ْلِحد ونَ 

 في فِي

 ءيه َءايَاتِنَا

 ال الَ 

 خفي يَْخفَْونَ 

 على َعلَْينَا

 من أَفََمن

 لقي ي ْلقَى

 في فِي

 نور النَّارِ 

 خير َخْير  

 م أَمَّنء

 ءتي يَأْتِي

 ءمن َءاِمنًا

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 عمل اْعَمل وا

 ما َما

 شيء ِشئْت مْ 

 ءن إِنَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

ْكرِ   ذكر بِالذ ِ

ا  لم لَمَّ

 جيء َجاَءه مْ 

 ءن َوإِنَّه  

 كتب لَِكتَاب  

 ِزيز  عزز عَ 

@ @ 

 ال الَّ 

 ءتي يَأْتِيهِ 

 بطل اْلبَاِطل  

 مـن ِمن

 بين بَْينِ 

 يدي يََدْيهِ 

 ال َوالَ 

 مـن ِمنْ 

 خلف َخْلِفهِ 

 نزل تَنِزيل  

نْ   مـن م ِ

 حكم َحِكيم  

 حمد َحِميد  

@ @ 

 ما َما

 قول ي قَال  

 لك لَكَ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 قد قَدْ 

 قول قِيلَ 

س لِ   رسل ِللرُّ

 مـن ِمن

 كَ قبل قَْبلِ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 ذو لَذ و

 غفر َمْغِفَرة  

 ذو َوذ و

 عقب ِعقَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 لو َولَوْ 

 جعل َجعَْلنَاه  

 قرء ق ْرَءانًا

 عجم أَْعَجِميًا

 قول لَّقَال وا

 لو لَْوالَ 

لَتْ   فصل ف ص ِ

 ءيه َءايَات ه  

 عجم َءاْعَجِمي  

 عرب َوَعَربِي  

 قول ق لْ 

 هو ه وَ 

 ِذينَ ءلل ِللَّ 

 ءمن َءاَمن وا

 هدي ه ًدى

 شفي َوِشفَاء  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 في فِي

 ءذن َءاذَانِِهمْ 

 وقر َوْقر  

 هو َوه وَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 عمي َعًمى

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ندو ي نَاَدْونَ 

 مـن ِمن

َكان    مكن مَّ

 بعد بَِعيد  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

و  َسىموسى م 

 كتب اْلِكتَابَ 

 خلف فَاْخت ِلفَ 

 في فِيهِ 

 لو َولَْوالَ 

 كلم َكِلَمة  

 سبق َسبَقَتْ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 قضي لَق ِضيَ 

 بين بَْينَه مْ 
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 ءن َوإِنَّه مْ 

 في لَِفي

 شكك َشك   

ْنه    مـن م ِ

ِريب    ريب م 

@ @ 

نْ   من مَّ

 عمل َعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

 نفس فَِلنَْفِسهِ 

 من َوَمنْ 

 ء أََساءَ سو

 على فَعَلَْيَها

 ما َوَما

 ربب َربُّكَ 

 ظلم بَِظالَّم  

 عبد ل ِْلعَبِيدِ 

@ @ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 ردد ي َردُّ 

 علم ِعْلم  

 سوع السَّاَعةِ 

 ما َوَما

جَ   خرج تَْخر 

 مـن ِمن

 ثمر ثََمَرات  

نْ   مـن م ِ

 كمم أَْكَماِمَها

 ما َوَما

 حمل تَْحِمل  

 مـن ِمنْ 

 ءنث أ نثَى

 ال َوالَ 

 وضع تََضع  

 ءن إِالَّ 

 علم بِِعْلِمهِ 

 يوم َويَْومَ 

 ندو ي نَاِديِهمْ 

 ءين أَْينَ 

 شرك ش َرَكاِءي

 قول قَال وا

 ءذن َءاذَنَّاكَ 

 ما َما

 مـن ِمنَّا

 مـن ِمن

 شهد َشِهيد  

@ @ 

 ضلل َوَضلَّ 

 عن َعْنه م

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 دعو يَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ظنن َوَظنُّوا

 اما مَ 

 له لَه م

ن  مـن م ِ

ِحيص    حيص مَّ

@ @ 

 ال الَّ 

 سءم يَْسئَم  

 ءنس اإِلنَسان  

 مـن ِمن

 دعو د َعاءِ 

 خير اْلَخْيرِ 

 ءن َوإِن

سَّه    مسس مَّ

 شرر الشَّرُّ 

 يءس فَيَئ وس  

 قنط قَن وط  

@ @ 

 ءن َولَئِنْ 

 ذوق أَذَْقنَاه  

 رحم َرْحَمةً 

نَّا  مـن م ِ

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

اءَ   ضرر َضرَّ

 مسس َمسَّتْه  

 قول لَيَق ولَنَّ 

 هذا َهذَا

 لي ِلي

 ما َوَما

 ظنن أَظ نُّ 

 سوع السَّاَعةَ 

 قوم قَائَِمةً 

 ءن َولَئِن

ِجْعت    رجع رُّ

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِي

 ءن إِنَّ 

 لي ِلي

 عند ِعنَده  

ْسنَى  حسن لَْلح 

 نبء فَلَن نَب ِئَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ما بَِما

 واعمل َعِمل  

 ذوق َولَن ِذيقَنَّه م

نْ   مـن م ِ

 عذب َعذَاب  

 غلظ َغِليظ  

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 نعم أَْنعَْمنَا

 على َعلَى

 ءنس اإِلنَسانِ 

 عرض أَْعَرضَ 

 نءي َونَئَا

 جنب بَِجانِبِهِ 

 ءذ َوإِذَا

 مسس َمسَّه  

 شرر الشَّرُّ 

 ذو فَذ و

 دعو د َعاء  

 عرض َعِريض  

@ @ 

 قول ق لْ 

 رءي أََرَءْيت مْ 

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعندِ 

 ءله اللَّهِ 

 ثم ث مَّ 

 كفر َكفَْرت م

 ب بِهِ 

 من َمنْ 

 ضلل أََضلُّ 

نْ   مـن ِممَّ

 هو ه وَ 

 في فِي

 شقق ِشقَاق  

 بعد بَِعيد  

@ @ 

 رءي َسن ِريِهمْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

 في فِي

 فوق األَفَاقِ 

 في َوفِي

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 حتى َحتَّى

 بين يَتَبَيَّنَ 

مْ   له لَه 

 ءن أَنَّه  

 حقق اْلَحقُّ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 كفي يَْكفِ 

 ربب بَِرب ِكَ 

 ءن أَنَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 شهد َشِهيد  

@ @ 

 ال أاَلَ 

مْ   ءن إِنَّه 

 في فِي

 مري ِمْريَة  

ن  مـن م ِ

 لقي ل ِقَاءِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّه  

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

ِحيط  حو  ط مُّ

# # 

@ @ 
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 حم حم

@ @ 

 عسق عسق

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 وحي ي وِحي

 ءلى إِلَْيكَ 

 ءلى َوإِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

 ءله اللَّه  

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 له لَه  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 هو َوه وَ 

 عَِليُّ علو الْ 

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 كيد تََكاد  

 سمو السََّماَوات  

 فطر يَتَفَطَّْرنَ 

 مـن ِمن

 فوق فَْوقِِهنَّ 

 ملك َواْلَمالَئَِكة  

ونَ   سبح ي َسب ِح 

 حمد بَِحْمدِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

ونَ   غفر َويَْستَْغِفر 

 من ِلَمن

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 ر اْلغَف ور  غف

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 ءله اللَّه  

 حفظ َحِفيظ  

 على َعلَْيِهمْ 

 ما َوَما

 ءنت أَنتَ 

 على َعلَْيِهم

 وكل بَِوِكيل  

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 قرء ق ْرَءانًا

 بِيًّاعرب َعرَ 

 نذر ل ِت نِذرَ 

 ءمم أ مَّ 

 قري اْلق َرى

 من َوَمنْ 

 حول َحْولََها

 نذر َوت نِذرَ 

 يوم يَْومَ 

 جمع اْلَجْمعِ 

 ال الَ 

 ريب َرْيبَ 

 في فِيهِ 

 فرق فَِريق  

 في فِي

 جنن اْلَجنَّةِ 

 فرق َوفَِريق  

 في فِي

 سعر السَِّعيرِ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

مْ   جعل لََجعَلَه 

ةً   ءمم أ مَّ

 وحد َواِحَدةً 

 لكن َولَِكن

 دخل ي ْدِخل  

 من َمن

 شيء يََشاء  

 في فِي

 رحم َرْحَمتِهِ 

ونَ   ظلم َوالظَّاِلم 

 ما َما

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 ولي َوِلي   

 ال َوالَ 

 نصر نَِصير  

@ @ 

 ءم أَمِ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

 ءله فَاللَّه  

 هو ه وَ 

 ولي اْلَوِليُّ 

 هو َوه وَ 

 حيي ي ْحيِ 

 موت اْلَمْوتَى

 هو َوه وَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ما َوَما

 خلف اْختَلَْفت مْ 

 في فِيهِ 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

ه   ْكم   حكم فَح 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 ذلك ذَِلك م  

 ءله اللَّه  

 ربب َرب ِي

 على َعلَْيهِ 

 كَّْلت  وكل تَوَ 

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 نوب أ نِيب  

@ @ 

 فطر فَاِطر  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م

نْ   مـن م ِ

 نفس أَنف ِسك مْ 

 زوج أَْزَواًجا

 مـن َوِمنَ 

 نعم األَْنعَامِ 

 زوج أَْزَواًجا

ك مْ   ذرء يَْذَرؤ 

 في فِيهِ 

 ليس لَْيسَ 

 مثل َكِمثِْلهِ 

 شيء َشْيء  

 ه وَ هو وَ 

 سمع السَِّميع  

 بصر اْلبَِصير  

@ @ 

 له لَه  

 قلد َمقَاِليد  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 بسط يَْبس ط  

ْزقَ   رزق الر ِ

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 قدر َويَْقِدر  

 ءن إِنَّه  

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

@ @ 

 شرع َشَرعَ 

 لك لَك م

نَ   مـن م ِ
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ينِ   دين الد ِ

 ما َما

 وصي َوصَّى

 ب بِهِ 

 نوح ن وًحا

 ءلل َوالَِّذي

 وحي أَْوَحْينَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 ما َوَما

ْينَا  وصي َوصَّ

 ب بِهِ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

وَسى  موسى َوم 

 عيسى َوِعيَسى

 ءن أَنْ 

وا  قوم أَقِيم 

ينَ   دين الد ِ

 ال َوالَ 

ق وا  فرق تَتَفَرَّ

 في فِيهِ 

 كبر َكب رَ 

 على َعلَى

شْ   ِرِكينَ شرك اْلم 

 ما َما

 دعو تَْدع وه مْ 

 ءلى إِلَْيهِ 

 ءله اللَّه  

 جبي يَْجتَبِي

 ءلى إِلَْيهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 هدي َويَْهِدي

 ءلى إِلَْيهِ 

 من َمن

 نوب ي نِيب  

@ @ 

 ما َوَما

ق وا  فرق تَفَرَّ

 ءن إِالَّ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء َجاَءه م  

 علم اْلِعْلم  

 بغي بَْغيًا

 بَْينَه مْ  بين

 لو َولَْوالَ 

 كلم َكِلَمة  

 سبق َسبَقَتْ 

 مـن ِمن

ب ِكَ   ربب رَّ

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 قضي لَّق ِضيَ 

 بين بَْينَه مْ 

 ءن َوإِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ورث أ وِرث وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهمْ 

 في لَِفي

 شكك َشك   

ْنه    مـن م ِ

ِريب    ريب م 

@ @ 

 ذلك فَِلذَِلكَ 

 دعو فَاْدع  

 قوم َواْستَِقمْ 

 كما َكَما

 ءمر أ ِمْرتَ 

 ال َوالَ 

َّبِعْ   تبع تَت

 هوي أَْهَواَءه مْ 

 قول َوق لْ 

 ءمن َءاَمنت  

 ما بَِما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 كتب ِكتَاب  

 ءمر َوأ ِمْرت  

 عدل ألَْعِدلَ 

 بين بَْينَك م  

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّنَا

 ربب َوَربُّك مْ 

 لنا لَنَا

 عمل أَْعَمال نَا

 لكم َولَك مْ 

 عمل أَْعَمال ك مْ 

 ال الَ 

ةَ  جَّ  حجج ح 

 بين بَْينَنَا

 بين َوبَْينَك م  

 ءله اللَّه  

 جمع يَْجَمع  

 بين بَْينَنَا

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

ونَ   حجج ي َحاجُّ

 في فِي

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جوب اْست ِجيبَ 

 له لَه  

مْ  ت ه  جَّ  حجج ح 

 دحض َداِحَضة  

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 على َوَعلَْيِهمْ 

 غضب َغَضب  

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 شدد َشِديد  

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 نزل أَنَزلَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 وزن َواْلِميَزانَ 

 ما َوَما

 دري ي ْدِريكَ 

 لعل لَعَلَّ 

 سوع السَّاَعةَ 

 قرب قَِريب  

@ @ 

 عجل يَْستَْعِجل  

 ب بَِها

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ب بَِها

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

ْشِفق ونَ   شفق م 

 مـن ِمْنَها

ونَ   علم َويَْعلَم 

 ءن أَنََّها

 حقق اْلَحقُّ 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّ 

 ينَ ءلل الَّذِ 

ونَ   مري ي َمار 

 في فِي

 سوع السَّاَعةِ 

 في لَِفي

 ضلل َضالَل  

 بعد بَِعيد  

@ @ 

 ءله اللَّه  

 لطف لَِطيف  

 عبد بِِعبَاِدهِ 

ق    رزق يَْرز 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 هو َوه وَ 

 قوي اْلقَِويُّ 

 عزز اْلعَِزيز  

@ @ 

 من َمن

 كون َكانَ 

 رود ي ِريد  

 حرث َحْرثَ 

 ءخر األَِخَرةِ 

 ِزدْ زيد نَ 



392 

 

 له لَه  

 في فِي

 حرث َحْرثِهِ 

 من َوَمن

 كون َكانَ 

 رود ي ِريد  

 حرث َحْرثَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءتي ن ْؤتِهِ 

 مـن ِمْنَها

 ما َوَما

 له لَه  

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 مـن ِمن

 نصب نَِّصيب  

@ @ 

 ءم أَمْ 

مْ   له لَه 

ا  شرك ش َرَكاؤ 

 شرع َشَرع وا

 له لَه م

نَ   مـن م ِ

ينِ   دين الد ِ

 ما َما

 لم لَمْ 

 ءذن يَأْذَن

 ب بِهِ 

 ءله اللَّه  

 لو َولَْوالَ 

 كلم َكِلَمة  

 فصل اْلفَْصلِ 

 قضي لَق ِضيَ 

 بين بَْينَه مْ 

 ءن َوإِنَّ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 رءي تََرى

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

ْشِفِقينَ   شفق م 

ا  ما ِممَّ

 كسب َكَسب وا

 وَ هو َوه  

 وقع َواقِع  

 ب بِِهمْ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 في فِي

 روض َرْوَضاتِ 

 جنن اْلَجنَّاتِ 

 له لَه م

ا  ما مَّ

 شيء يََشاء ونَ 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ذلك ذَِلكَ 

 هو ه وَ 

 فضل اْلفَْضل  

 كبر اْلَكبِير  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءلل الَِّذي

ر  ب  شر ي بَش ِ

 ءله اللَّه  

 عبد ِعبَاَده  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 قول ق ل

 ال الَّ 

 سءل أَْسئَل ك مْ 

 على َعلَْيهِ 

 ءجر أَْجًرا

 ءن إِالَّ 

 ودد اْلَمَودَّةَ 

 في فِي

 قرب اْلق ْربَى

 من َوَمن

 قرف يَْقتَِرفْ 

 حسن َحَسنَةً 

 زيد نَِّزدْ 

 له لَه  

 في فِيَها

ْسنًا  حسن ح 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

 شكر َشك ور  

@ @ 

 ءم أَمْ 

 قول يَق ول ونَ 

 فري اْفتََرى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

 ءن فَِإن

 شيء يََشإِ 

 ءله اللَّه  

 ختم يَْختِمْ 

 على َعلَى

 قلب قَْلبِكَ 

 محو َويَْمح  

 ءله اللَّه  

 بطل اْلبَاِطلَ 

 حقق َوي ِحقُّ 

 حقق اْلَحقَّ 

 كلم بَِكِلَماتِهِ 

 ءن إِنَّه  

 علم َعِليم  

 ذو بِذَاتِ 

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 قبل يَْقبَل  

 توب التَّْوبَةَ 

 عن َعنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

 عفو َويَْعف وا

 عن َعنِ 

 سوء السَّي ِئَاتِ 

 علم َويَْعلَم  

 ما َما

 فعل تَْفعَل ونَ 

@ @ 

 وب َويَْستَِجيب  ج

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 زيد َويَِزيد ه م

ن  مـن م ِ

 فضل فَْضِلهِ 

ونَ   كفر َواْلَكافِر 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

 شدد َشِديد  

@ @ 

 لو َولَوْ 

 بسط بََسطَ 

 ءله اللَّه  

ْزقَ   رزق الر ِ

 عبد ِلِعبَاِدهِ 

 بغي لَبَغَْوا

 يفي فِ 

 ءرض األَْرِض 

 لكن َولَِكن

ل    نزل ي نَز ِ

 قدر بِقََدر  

ا  ما مَّ

 شيء يََشاء  

 ءن إِنَّه  

 عبد بِِعبَاِدهِ 

 خبر َخبِير  

 بصر بَِصير  

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

ل    نزل ي نَز ِ

 غيث اْلغَْيثَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 قنط قَنَط وا

 نشر َويَنش ر  

 رحم َرْحَمتَه  
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 هو َوه وَ 

 ولي اْلَوِليُّ 

 حمد اْلَحِميد  

@ @ 

 مـن َوِمنْ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 خلق َخْلق  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

 بثث بَثَّ 

 في فِيِهَما

 مـن ِمن

 دبب َدابَّة  

 هو َوه وَ 

 على َعلَى

 جمع َجْمِعِهمْ 

 ءذ إِذَا

 شيء يََشاء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ما َوَما

 صوب أََصابَك م

نمـ  ن م ِ

ِصيبَة    صوب مُّ

 ما فَبَِما

 كسب َكَسبَتْ 

 يدي أَْيِديك مْ 

 عفو َويَْعف و

 عن َعن

 كثر َكثِير  

@ @ 

 ما َوَما

 ءنت أَنت م

ْعِجِزينَ   عجز بِم 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َوَما

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 ولي َوِلي   

 ال َوالَ 

 نصر نَِصير  

@ @ 

 ِمنْ مـن وَ 

 ءيه َءايَاتِهِ 

 جري اْلَجَوارِ 

 في فِي

 بحر اْلبَْحرِ 

 علم َكاألَْعالَمِ 

@ @ 

 ءن إِن

 شيء يََشأْ 

 سكن ي ْسِكنِ 

يحَ   روح الر ِ

 ظلل فَيَْظلَْلنَ 

 ركد َرَواِكدَ 

 على َعلَى

 ظهر َظْهِرهِ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 كل ل ِك ل ِ 

 صبر َصبَّار  

 شكر َشك ور  

 @@ 

 ءو أَوْ 

 وبق ي وبِْقه نَّ 

 ما بَِما

 كسب َكَسب وا

 عفو َويَْعف  

 عن َعن

 كثر َكثِير  

@ @ 

 علم َويَْعلَمَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 جدل ي َجاِدل ونَ 

 في فِي

 ءيه َءايَاتِنَا

 ما َما

 له لَه م

ن  مـن م ِ

ِحيص    حيص مَّ

@ @ 

 ما فََما

 ءتي أ وتِيت م

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

 متع فََمتَاع  

 اْلَحيَاةِ  حيي

ْنيَا  دنو الدُّ

 ما َوَما

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 خير َخْير  

 بقي َوأَْبقَى

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 على َوَعلَى

 ربب َرب ِِهمْ 

 وكل يَتََوكَّل ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 جنب يَْجتَنِب ونَ 

 كبر َكبَائِرَ 

 ءثم اإِلثْمِ 

 فحش َواْلفََواِحشَ 

 ءذ َوإِذَا

 اما مَ 

 غضب َغِضب وا

 هم ه مْ 

ونَ   غفر يَْغِفر 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 جوب اْستََجاب وا

 ربب ِلَرب ِِهمْ 

وا  قوم َوأَقَام 

 صلو الصَّالَةَ 

ه مْ   ءمر َوأَْمر 

 شور ش وَرى

 بين بَْينَه مْ 

ا  ما َوِممَّ

 رزق َرَزْقنَاه مْ 

 نفق ي نِفق ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءذ إِذَا

م    صوب أََصابَه 

 بغي اْلبَْغي  

 هم ه مْ 

ونَ   نصر يَنتَِصر 

@ @ 

ا  جزي َوَجَزاؤ 

 سوء َسي ِئَة  

 سوء َسي ِئَة  

ثْل َها  مثل م ِ

 من فََمنْ 

 عفو َعفَا

 صلح َوأَْصلَحَ 

ه    ءجر فَأَْجر 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِنَّه  

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 من َولََمنِ 

 نصر انتََصرَ 

 ْعدَ بعد بَ 

 ظلم ظ ْلِمهِ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 ما َما

 على َعلَْيِهم

ن  مـن م ِ

 سبل َسبِيل  

@ @ 

 ءن إِنََّما

 سبل السَّبِيل  

 على َعلَى

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   ظلم يَْظِلم 

 نوس النَّاسَ 

 بغي َويَْبغ ونَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق اْلَحق ِ 
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 ءلي أ ولَئِكَ 

مْ   له لَه 

 ب  عذب َعذَا

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 من َولََمن

 صبر َصبَرَ 

 غفر َوَغفَرَ 

 ءن إِنَّ 

 ذلك ذَِلكَ 

 مـن لَِمنْ 

 عزم َعْزمِ 

ورِ   ءمر األ م 

@ @ 

 من َوَمن

 ضلل ي ْضِللِ 

 ءله اللَّه  

 ما فََما

 له لَه  

 مـن ِمن

 ولي َوِلي   

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعِدهِ 

 رءي َوتََرى

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

ا  لم لَمَّ

 ارءي َرأَو  

 عذب اْلعَذَابَ 

 قول يَق ول ونَ 

 هل َهلْ 

 ءلى إِلَى

 ردد َمَرد   

ن  مـن م ِ

 سبل َسبِيل  

@ @ 

 رءي َوتََراه مْ 

 عرض ي ْعَرض ونَ 

 على َعلَْيَها

 خشع َخاِشِعينَ 

 مـن ِمنَ 

 ذلل الذُّل ِ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

 مـن ِمن

 طرف َطْرف  

 خفي َخِفي   

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن إِنَّ 

 خسر اْلَخاِسِرينَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  خسر َخِسر 

 نفس أَنف َسه مْ 

 ءهل َوأَْهِليِهمْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

 في فِي

 عذب َعذَاب  

ِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ما َوَما

 كون َكانَ 

 له لَه م

نْ   مـن م ِ

 ولي أَْوِليَاءَ 

ونَ  ر   ه منصر يَنص 

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 من َوَمن

 ضلل ي ْضِللِ 

 ءله اللَّه  

 ما فََما

 له لَه  

 مـن ِمن

 سبل َسبِيل  

@ @ 

 جوب اْستَِجيب وا

 ربب ِلَرب ِك م

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَ 

 يوم يَْوم  

 ال الَّ 

 ردد َمَردَّ 

 له لَه  

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 ما َما

 ملك لَك  

ن  مـن م ِ

ْلَجإ    لجء مَّ

 يوم يَْوَمئِذ  

 ما َوَما

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 نكر نَِّكير  

@ @ 

 ءن فَِإنْ 

وا  عرض أَْعَرض 

 ما فََما

 رسل أَْرَسْلنَاكَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 حفظ َحِفيًظا

 ءن إِنْ 

 على َعلَْيكَ 

 ءن إِالَّ 

 بلغ اْلباَلَغ  

 ءن َوإِنَّا

 ءذ إِذَا

 ذوق أَذَْقنَا

 انَ ءنس اإِلنسَ 

 مـن ِمنَّا

 رحم َرْحَمةً 

 فرح فَِرحَ 

 ب بَِها

 ءن َوإِن

 صوب ت ِصْبه مْ 

 سوء َسي ِئَة  

 ما بَِما

 قدم قَدََّمتْ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

 كفر َكف ور  

@ @ 

 ءله ل ِلَّهِ 

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 خلق يَْخل ق  

 ما َما

 شيء يََشاء  

 وهب يََهب  

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 ءنث إِنَاثًا

 وهب َويََهب  

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 ذكر الذُّك ورَ 

@ @ 

 ءو أَوْ 

ه مْ  ج  ِ  زوج ي َزو 

 ذكر ذ ْكَرانًا

 ءنث َوإِنَاثًا

 جعل َويَْجعَل  

 من َمن

 شيء يََشاء  

 عقم َعِقيًما

 ءن إِنَّه  

 علم َعِليم  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ما َوَما

 نَ كون َكا

 بشر ِلبََشر  

 ءن أَن

 كلم ي َكل َِمه  

 ءله اللَّه  

 ءن إِالَّ 

 وحي َوْحيًا

 ءو أَوْ 

 مـن ِمن

 وري َوَراِءي

 حجب ِحَجاب  

 ءو أَوْ 

 رسل ي ْرِسلَ 



395 

 

 رسل َرس والً 

 وحي فَي وِحيَ 

 ءذن بِِإْذنِهِ 

 ما َما

 شيء يََشاء  

 ءن إِنَّه  

 علو َعِلي  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 ْوَحْينَاوحي أَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

وًحا  روح ر 

نْ   مـن م ِ

 ءمر أَْمِرنَا

 ما َما

 كون ك نتَ 

 دري تَْدِري

 ما َما

 كتب اْلِكتَاب  

 ال َوالَ 

 ءمن اإِليَمان  

 لكن َولَِكن

 جعل َجعَْلنَاه  

 نور ن وًرا

 هدي نَّْهِدي

 ب بِهِ 

 من َمن

 شيء نََّشاء  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدنَا

 ءن َوإِنَّكَ 

 ْهِديهدي لَتَ 

 ءلى إِلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 صرط ِصَراطِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلل الَِّذي

 له لَه  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال أاَلَ 

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 صير تَِصير  

ور    ءمر األ م 

# # 

@ @ 

 حم حم

@ @ 

 كتب َواْلِكتَابِ 

 بِينِ بين اْلم  

@ @ 

 ءن إِنَّا

 جعل َجعَْلنَاه  

 قرء ق ْرَءانًا

 عرب َعَربِيًّا

 لعل لَّعَلَّك مْ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّه  

 في فِي

 ءمم أ م ِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 لدي لََدْينَا

 علو لَعَِلي  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ضرب أَفَنَْضِرب  

 عن َعنك م  

ْكرَ   ذكر الذ ِ

 صفح َصْفًحا

 ءن أَن

 ك نت مْ  كون

 قوم قَْوًما

ْسِرفِينَ   سرف مُّ

@ @ 

 كم َوَكمْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 مـن ِمن

 نبء نَّبِي   

 في فِي

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 ما َوَما

 ءتي يَأْتِيِهم

ن  مـن م ِ

 نبء نَّبِي   

 ءن إِالَّ 

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 هلك فَأَْهلَْكنَا

 شدد أََشدَّ 

 ممـن ِمْنه  

 بطش بَْطًشا

 مضي َوَمَضى

 مثل َمثَل  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 ءن َولَئِن

 سءل َسأَْلتَه م

نْ   من مَّ

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 قول لَيَق ول نَّ 

 خلق َخلَقَه نَّ 

 عزز اْلعَِزيز  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م  

 ءرض األَْرضَ 

 ْهًدامهد مَ 

 جعل َوَجعَلَ 

 لك لَك مْ 

 في فِيَها

 سبل س ب الً 

 لعل لَّعَلَّك مْ 

 هدي تَْهتَد ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذي

لَ   نزل نَزَّ

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه َماءً 

 قدر بِقََدر  

 نشر فَأَنَشْرنَا

 ب بِهِ 

 بلد بَْلَدةً 

ْيتًا  موت مَّ

 ذلك َكذَِلكَ 

ونَ   خرج ت ْخَرج 

@ @ 

 يءلل َوالَّذِ 

 خلق َخلَقَ 

 زوج األَْزَواجَ 

 كل ك لََّها

 جعل َوَجعَلَ 

 لك لَك م

نَ   مـن م ِ

 فلك اْلف ْلكِ 

 نعم َواألَْنعَامِ 

 ما َما

 ركب تَْرَكب ونَ 

@ @ 

ا  سوي ِلتَْستَو 

 على َعلَى

 ظهر ظ ه وِرهِ 

 ثم ث مَّ 

وا  ذكر تَْذك ر 

 نعم نِْعَمةَ 

 ربب َرب ِك مْ 

 ءذ إِذَا

 سوي اْستََوْيت مْ 

 لَْيهِ على عَ 

 قول َوتَق ول وا

 سبح س ْبَحانَ 

 ءلل الَِّذي

رَ   سخر َسخَّ

 لنا لَنَا

 هذا َهذَا

 ما َوَما
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 كون ك نَّا

 له لَه  

ْقِرنِينَ   قرن م 

@ @ 

 ءن َوإِنَّا

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِنَا

نقَِلب ونَ   قلب لَم 

@ @ 

 جعل َوَجعَل وا

 له لَه  

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدهِ 

ْزًءا  جزء ج 

 ءن إِنَّ 

 نس اإِلنَسانَ ء

 كفر لََكف ور  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءم أَمِ 

 ءخذ اتََّخذَ 

ا  ما ِممَّ

 خلق يَْخل ق  

 بنو بَنَات  

 صفو َوأَْصفَاك م

 بنو بِاْلبَنِينَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

رَ   بشر ب ش ِ

 وحد أََحد ه م

 ما بَِما

 ضرب َضَربَ 

ْحَمنِ   رحم ِللرَّ

 مثل َمثاَلً 

 ظلل َظلَّ 

 وجه َوْجه ه  

سْ   َودًّاسود م 

 هو َوه وَ 

 كظم َكِظيم  

@ @ 

 ءو أَوَ 

 من َمن

ا  نشء ي نَشَّؤ 

 في فِي

 حلي اْلِحْليَةِ 

 هو َوه وَ 

 في فِي

 خصم اْلِخَصامِ 

 غير َغْير  

بِين    بين م 

@ @ 

 جعل َوَجعَل وا

 ملك اْلَمالَئَِكةَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 عبد ِعبَاد  

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 ءنث إِنَاثًا

 شهد أََشِهد وا

مْ   خلق َخْلقَه 

 كتب َست ْكتَب  

 شهد َشَهاَدت ه مْ 

 سءل َوي ْسئَل ونَ 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 لو لَوْ 

 شيء َشاءَ 

ْحَمن    رحم الرَّ

 ما َما

 عبد َعبَْدنَاه م

ا  ما مَّ

 له لَه م

 ذلك بِذَِلكَ 

 مـن ِمنْ 

 علم ِعْلم  

 ءن إِنْ 

 هم ه مْ 

 ءن إِالَّ 

ص ونَ   خرص يَْخر 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 ْينَاه مْ ءتي َءاتَ 

 كتب ِكتَابًا

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبِلهِ 

 هم فَه م

 ب بِهِ 

ْستَْمِسك ونَ   مسك م 

@ @ 

 بل بَلْ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 وجد َوَجْدنَا

 ءبو َءابَاَءنَا

 على َعلَى

ة    ءمم أ مَّ

 ءن َوإِنَّا

 على َعلَى

 ءثر َءاثَاِرِهم

ْهتَد ونَ   هدي مُّ

@ @ 

 ذلك َوَكذَِلكَ 

 ما َما

 َسْلنَارسل أَرْ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

 في فِي

 قري قَْريَة  

ن  مـن م ِ

 نذر نَِّذير  

 ءن إِالَّ 

 قول قَالَ 

تَْرف وَها  ترف م 

 ءن إِنَّا

 وجد َوَجْدنَا

 ءبو َءابَاَءنَا

 على َعلَى

ة    ءمم أ مَّ

 ءن َوإِنَّا

 على َعلَى

 ءثر َءاثَاِرِهم

ْقتَد ونَ   قدر مُّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 لو أََولَوْ 

 ئْت ك مجيء جِ 

 هدي بِأَْهَدى

ا  ما ِممَّ

 وجد َوَجدتُّمْ 

 على َعلَْيهِ 

 ءبو َءابَاَءك مْ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 ما بَِما

 رسل أ ْرِسْلت م

 ب بِهِ 

ونَ   كفر َكافِر 

@ @ 

 نقم فَانتَقَْمنَا

 مـن ِمْنه مْ 

 نظر فَانظ رْ 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

بِينَ  َكذ ِ  كذب اْلم 

@ @ 

 َوإِذْ  ءذ

 قول قَالَ 

 إبراهيم إِْبَراِهيم  

 ءبو ألَبِيهِ 

 قوم َوقَْوِمهِ 

 ءن إِنَّنِي

 برء بََراء  

ا مَّ  ما م ِ

 عبد تَْعب د ونَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذي

 فطر فََطَرنِي

 ءن فَِإنَّه  

 هدي َسيَْهِدينِ 

@ @ 

 جعل َوَجعَلََها

 كلم َكِلَمةً 

 بقي بَاقِيَةً 

 في فِي

 عقب َعِقبِهِ 

مْ لع  ل لَعَلَّه 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 بل بَلْ 

 متع َمتَّْعت  



397 

 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 ءبو َوَءابَاَءه مْ 

 حتى َحتَّى

 جيء َجاَءه م  

 حقق اْلَحقُّ 

 رسل َوَرس ول  

بِين    بين مُّ

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 جيء َجاَءه م  

 حقق اْلَحقُّ 

 قول قَال وا

 هذا َهذَا

 سحر ِسْحر  

 ءن َوإِنَّا

 ب بِهِ 

ونَ كفر َكا  فِر 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 لو لَْوالَ 

لَ   نزل ن ز ِ

 هذا َهذَا

 قرء اْلق ْرَءان  

 على َعلَى

ل    رجل َرج 

نَ   مـن م ِ

 قري اْلقَْريَتَْينِ 

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 هم أَه مْ 

ونَ   قسم يَْقِسم 

 رحم َرْحَمتَ 

 ربب َرب ِكَ 

 نحن نَْحن  

 قسم قََسْمنَا

 بين بَْينَه م

ِعيَشتَه مْ   عشو مَّ

 يفي فِ 

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 رفع َوَرفَْعنَا

 بعض بَْعَضه مْ 

 فوق فَْوقَ 

 بعض بَْعض  

 درج َدَرَجات  

يَتَِّخذَ   ءخذ ل ِ

ه م  بعض بَْعض 

 بعض بَْعًضا

 سخر س ْخِريًّا

 رحم َوَرْحَمت  

 ربب َرب ِكَ 

 خير َخْير  

ا مَّ  ما م ِ

 جمع يَْجَمع ونَ 

@ @ 

 لو َولَْوالَ 

 ءن أَن

 نَ كون يَك و

 نوس النَّاس  

ةً   ءمم أ مَّ

 وحد َواِحَدةً 

 جعل لََّجعَْلنَا

 من ِلَمن

 كفر يَْكف ر  

ْحَمنِ   رحم بِالرَّ

 بيت ِلب ي وتِِهمْ 

 سقف س ق فًا

ن  مـن م ِ

ة    فضض فِضَّ

 عرج َوَمعَاِرجَ 

 على َعلَْيَها

ونَ   ظهر يَْظَهر 

@ @ 

 بيت َوِلب ي وتِِهمْ 

 بوب أَْبَوابًا

ًرا  سرر َوس ر 

 ْيَهاعلى َعلَ 

 وكء يَتَِّكئ ونَ 

@ @ 

فًا ْخر   زخرف َوز 

 ءن َوإِن

 كل ك لُّ 

 ذلك ذَِلكَ 

ا  لم لَمَّ

 متع َمتَاع  

 حيي اْلَحيَاةِ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءخر َواألَِخَرة  

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِكَ 

تَِّقينَ   وقي ِلْلم 

@ @ 

 من َوَمن

 عشو يَْعش  

 عن َعن

 ذكر ِذْكرِ 

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 قيض ن قَي ِضْ 

 له لَه  

 شطن َشْيَطانًا

 هو فَه وَ 

 له لَه  

 قرن قَِرين  

@ @ 

 ءن َوإِنَّه مْ 

دُّونَه مْ   صدد لَيَص 

 عن َعنِ 

 سبل السَّبِيلِ 

 حسب َويَْحَسب ونَ 

 ءن أَنَّه م

ْهتَد ونَ   هدي مُّ

@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 جيء َجاَءنَا

 قول قَالَ 

 ليت يَالَْيتَ 

 بين بَْينِي

 بين َوبَْينَكَ 

 ْعدَ بعد ب  

 شرق اْلَمْشِرقَْينِ 

 بءس فَبِئْسَ 

 قرن اْلقَِرين  

@ @ 

 لن َولَن

 نفع يَنفَعَك م  

 يوم اْليَْومَ 

 ءذ إِذ

 ظلم ظَّلَْمت مْ 

 ءن أَنَّك مْ 

 في فِي

 عذب اْلعَذَابِ 

ْشتَِرك ونَ   شرك م 

@ @ 

 ءنت أَفَأَنتَ 

 سمع ت ْسِمع  

مَّ   صمم الصُّ

 ءو أَوْ 

 هدي تَْهِدي

 عمي اْلع ْميَ 

 َمنمن وَ 

 كون َكانَ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

ا  ءم فَِإمَّ

 ذهب نَْذَهبَنَّ 

 ب بِكَ 

 ءن فَِإنَّا

 مـن ِمْنه م

ونَ  نتَِقم   نقم مُّ

@ @ 

 ءو أَوْ 

 رءي ن ِريَنَّكَ 

 ءلل الَِّذي

 وعد َوَعْدنَاه مْ 

 ءن فَِإنَّا

 على َعلَْيِهم

ونَ  ْقتَِدر   قدر مُّ

@ @ 

 مسك فَاْستَْمِسكْ 

 بِالَِّذيءلل 

 وحي أ وِحيَ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 ءن إِنَّكَ 

 على َعلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ءن َوإِنَّه  

 ذكر لَِذْكر  
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 لك لَّكَ 

 قوم َوِلقَْوِمكَ 

 سوف َوَسْوفَ 

 سءل ت ْسئَل ونَ 

@ @ 

 سءل َوْسئَلْ 

 من َمنْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلكَ 

 مـن ِمن

س ِلنَا  رسل رُّ

 عل أََجعَْلنَاج

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 ءله َءاِلَهةً 

 عبد ي ْعبَد ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

وَسى  موسى م 

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءلى إِلَى

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ملء َوَمِليهِ 

 قول فَقَالَ 

 ءن إِن ِي

 رسل َرس ول  

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 الم فَلَمَّ 

 جيء َجاَءه م

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءذ إِذَا

 هم ه م

ْنَها  مـن م ِ

 ضحك يَْضَحك ونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 رءي ن ِريِهم

نْ   مـن م ِ

 ءيه َءايَة  

 ءن إِالَّ 

 هي ِهيَ 

 كبر أَْكبَر  

 مـن ِمنْ 

 ءخو أ ْختَِها

 ءخذ َوأََخْذنَاه م

 عذب بِاْلعَذَابِ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 َوقَال وا قول

 ءيي يَاأَيُّهَ 

 سحر السَّاِحر  

 دعو اْدع  

 لنا لَنَا

 ربب َربَّكَ 

 ما بَِما

 عهد َعِهدَ 

 عند ِعنَدكَ 

 ءن إِنَّنَا

ْهتَد ونَ   هدي لَم 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 كشف َكَشْفنَا

م    عن َعْنه 

 عذب اْلعَذَابَ 

 ءذ إِذَا

 هم ه مْ 

 نكث يَنك ث ونَ 

@ @ 

 ندو َونَاَدى

 فرعون فِْرَعْون  

 في فِي

 قوم قَْوِمهِ 

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 ليس أَلَْيسَ 

 لي ِلي

ْلك    ملك م 

 مصر ِمْصرَ 

 هذا َوَهِذهِ 

 نهر األَْنَهار  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتِي

 ال أَفاَلَ 

ونَ   بصر ت ْبِصر 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 ءنا أَنَا

 خير َخْير  

نْ   مـن م ِ

 هذا َهذَا

 ءلل الَِّذي

 هو ه وَ 

 ين  هون َمهِ 

 ال َوالَ 

 كود يََكاد  

 بين ي بِين  

@ @ 

 لو فَلَْوالَ 

 لقي أ ْلِقيَ 

 على َعلَْيهِ 

 سور أَْسِوَرة  

ن  مـن م ِ

 ذهب ذََهب  

 ءو أَوْ 

 جيء َجاءَ 

 مع َمعَه  

 ملك اْلَمالَئَِكة  

ْقتَِرنِينَ   قرن م 

@ @ 

 خفف فَاْستََخفَّ 

 قوم قَْوَمه  

 طوع فَأََطاع وه  

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 قوم قَْوًما

 فسق فَاِسِقينَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 ءسف َءاَسف ونَا

 نقم انتَقَْمنَا

 مـن ِمْنه مْ 

 غرق فَأَْغَرْقنَاه مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 جعل فََجعَْلنَاه مْ 

 سلف َسلَفًا

 مثل َوَمثاَلً 

 ءخر ل ِألَِخِرينَ 

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

ِربَ   ضرب ض 

 بنو اْبن  

 مريم َمْريَمَ 

 مثل َمثاَلً 

 ءذ إِذَا

كَ   قوم قَْوم 

 مـن ِمْنه  

 صدد يَِصدُّونَ 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ءله َءأَاِلَهت نَا

 خير َخْير  

 ءم أَمْ 

 هو ه وَ 

 ما َما

 ضرب َضَرب وه  

 لك لَكَ 

 ءن إِالَّ 

 جدل َجَدالً 

 بل بَلْ 

 هم ه مْ 

 قوم قَْوم  

ونَ   خصم َخِصم 

@ @ 

 ءن إِنْ 

 هو ه وَ 

 ءن إِالَّ 

 عبد َعْبد  

 ْمنَانعم أَْنعَ 

 على َعلَْيهِ 

 جعل َوَجعَْلنَاه  

 مثل َمثاَلً 

 بنو ل ِبَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

@ @ 
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 لو َولَوْ 

 شيء نََشاء  

 جعل لََجعَْلنَا

 مـن ِمنك م

الَئَِكةً   ملك مَّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 خلف يَْخل ف ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّه  

 علم لَِعْلم  

 سوع ل ِلسَّاَعةِ 

 ال فاَلَ 

نَّ مري تَْمتَ   ر 

 ب بَِها

 تبع َواتَّبِع ونِ 

 هذا َهذَا

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 ال َوالَ 

نَّك م   دَّ  صدد يَص 

 شطن الشَّْيَطان  

 ءن إِنَّه  

 لك لَك مْ 

 عدو َعد و  

بِين    بين مُّ

@ @ 

ا  لم َولَمَّ

 جيء َجاءَ 

 عيسى ِعيَسى

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 قول قَالَ 

 قد قَدْ 

 جيء ِجئْت ك م

 حكم بِاْلِحْكَمةِ 

 بين َوأل بَي ِنَ 

 لك لَك م

 بعض بَْعضَ 

 ءلل الَِّذي

 خلف تَْختَِلف ونَ 

 في فِيهِ 

 وقي فَاتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع ونِ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 ربب َرب ِي

 ربب َوَربُّك مْ 

 عبد فَاْعب د وه  

 هذا َهذَا

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

 @@ 

 خلف فَاْختَلَفَ 

 حزب األَْحَزاب  

 مـن ِمن

 بين بَْينِِهمْ 

 ويل فََوْيل  

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 مـن ِمنْ 

 عذب َعذَابِ 

 يوم يَْوم  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 هل َهلْ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

 ءن إِالَّ 

 سوع السَّاَعةَ 

 ءن أَن

 ءتي تَأْتِيَه م

 بغت بَْغتَةً 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ شعر يَشْ   ع ر 

@ @ 

 خلل األَِخالَّء  

 يوم يَْوَمئِذ  

ه مْ   بعض بَْعض 

 بعض ِلبَْعض  

 عدو َعد و  

 ءن إِالَّ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 عبد يَاِعبَادِ 

 ال الَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيك م  

 يوم اْليَْومَ 

 ال َوالَ 

 ءنت أَنت مْ 

 حزن تَْحَزن ونَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 اتِنَاءيه بِأَيَ 

 كون َوَكان وا

ْسِلِمينَ   سلم م 

@ @ 

ل وا  دخل اْدخ 

 جنن اْلَجنَّةَ 

 ءنت أَنت مْ 

ك مْ   زوج َوأَْزَواج 

ونَ   حبر ت ْحبَر 

@ @ 

 طوف ي َطاف  

 على َعلَْيِهم

 صحف بِِصَحاف  

ن  مـن م ِ

 ذهب ذََهب  

 كوب َوأَْكَواب  

 في َوفِيَها

 ما َما

 شهو تَْشتَِهيهِ 

 نفس األَنف س  

 لَذُّ لذذ َوتَ 

 عين األَْعي ن  

 ءنت َوأَنت مْ 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 تلك َوتِْلكَ 

 جنن اْلَجنَّة  

 ءلل الَّتِي

وَها  ورث أ وِرثْت م 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 لك لَك مْ 

 في فِيَها

 فكه فَاِكَهة  

 كثر َكثِيَرة  

ْنَها  مـن م ِ

 ءكل تَأْك ل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

ْجِرِمينَ ج  رم اْلم 

 في فِي

 عذب َعذَابِ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 ال الَ 

َّر    فتي ي فَت

مْ   عن َعْنه 

 هم َوه مْ 

 في فِيهِ 

ْبِلس ونَ   بلس م 

@ @ 

 ما َوَما

 ظلم َظلَْمنَاه مْ 

 لكن َولَِكن

 كون َكان وا

 هم ه م  

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ندو َونَاَدْوا

 ملك يَاَماِلك  

 ِليَْقِض  قضي

 على َعلَْينَا

 ربب َربُّكَ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنَّك م

اِكث ونَ   مكث مَّ

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 جيء ِجئْنَاك م

 حقق بِاْلَحق ِ 
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 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثََرك مْ 

 حقق ِلْلَحق ِ 

 كره َكاِره ونَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

وا  برم أَْبَرم 

 ءمر أَْمًرا

 ءن فَِإنَّا

ونَ  ْبِرم   برم م 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 حسب يَْحَسب ونَ 

 ءن أَنَّا

 ال الَ 

 سمع نَْسَمع  

ه مْ   سرر ِسرَّ

 نجو َونَْجَواه م

 بلو بَلَى

س ل نَا  رسل َور 

 لدي لََدْيِهمْ 

 كتب يَْكت ب ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِن

 كون َكانَ 

ْحَمنِ   رحم ِللرَّ

 ولد َولَد  

 ءنا فَأَنَا

ل    ءول أَوَّ

 عبد اْلعَابِِدينَ 

@ @ 

 سبح س ْبَحانَ 

 َرب ِ  ربب

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ربب َرب ِ 

 عرش اْلعَْرِش 

ا  عن َعمَّ

 وصف يَِصف ونَ 

@ @ 

 وذر فَذَْره مْ 

وا وض   خوض يَخ 

 لعب َويَْلعَب وا

 حتى َحتَّى

 لقي ي الَق وا

 يوم يَْوَمه م  

 ءلل الَِّذي

 وعد ي وَعد ونَ 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

 إِلَه   ءله

 في َوفِي

 ءرض األَْرِض 

 ءله إِلَه  

 هو َوه وَ 

 حكم اْلَحِكيم  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 برك َوتَبَاَركَ 

 ءلل الَِّذي

 له لَه  

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 عند َوِعنَده  

 علم ِعْلم  

 سوع السَّاَعةِ 

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 ونَ رجع ت ْرَجع  

@ @ 

 ال َوالَ 

 ملك يَْمِلك  

 ءلل الَِّذينَ 

 دعو يَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 شفع الشَّفَاَعةَ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 شهد َشِهدَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 هم َوه مْ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءن َولَئِن

 سءل َسأَْلتَه م

نْ   من مَّ

مْ   خلق َخلَقَه 

 قول لَيَق ول نَّ 

 ءله اللَّه  

 َ  نَّىءنى فَأ

 ءفك ي ْؤفَك ونَ 

@ @ 

 قول َوقِيِلهِ 

 ربب يَاَرب ِ 

 ءن إِنَّ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 قوم قَْوم  

 ال الَّ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 صفح فَاْصفَحْ 

مْ   عن َعْنه 

 قول َوق لْ 

 سلم َسالَم  

 سوف فََسْوفَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

# # 

@ @ 

 حم حم

@ @ 

 كتب َواْلِكتَابِ 

بِينِ   بين اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نزل أَنَزْلنَاه  

 في فِي

 ليل لَْيلَة  

بَاَرَكة    برك مُّ

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

نِذِرينَ   نذر م 

@ @ 

 في فِيَها

 فرق ي ْفَرق  

 كل ك لُّ 

 ءمر أَْمر  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ءمر أَْمًرا

نْ   مـن م ِ

 عند ِعنِدنَا

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

ْرِسِلينَ   رسل م 

@ @ 

 رحم َرْحَمةً 

ن  مـن م ِ

ب ِكَ ربب   رَّ

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 سمع السَِّميع  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 ربب َرب ِ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 ءن إِن

 كون ك نت م

وقِنِينَ   يقن مُّ

@ @ 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 حيي ي ْحيِ 

 موت َوي ِميت  

 ربب َربُّك مْ 

 ربب َوَربُّ 

 بو َءابَائِك م  ء

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 بل بَلْ 

 هم ه مْ 
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 في فِي

 شكك َشك   

 لعب يَْلعَب ونَ 

@ @ 

 رقب فَاْرتَِقبْ 

 يوم يَْومَ 

 ءتي تَأْتِي

 سمو السََّماء  

 دخن بِد َخان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 غشو يَْغَشى

 نوس النَّاسَ 

 هذا َهذَا

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

بَّنَا  ربب رَّ

 اْكِشفْ كشف 

 عن َعنَّا

 عذب اْلعَذَابَ 

 ءن إِنَّا

ْؤِمن ونَ   ءمن م 

@ @ 

 ءن أَنَّى

م    له لَه 

ْكَرى  ذكر الذ ِ

 قد َوقَدْ 

 جيء َجاَءه مْ 

 رسل َرس ول  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ولي تََولَّْوا

 عن َعْنه  

 قول َوقَال وا

عَلَّم    علم م 

ْجن ون    جنن مَّ

@ @ 

 ءن إِنَّا

 كشف َكاِشف وا

 عذب اْلعَذَابِ 

 قلل قَِليالً 

 ءن إِنَّك مْ 

 عود َعائِد ونَ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 بطش نَْبِطش  

 بطش اْلبَْطَشةَ 

 كبر اْلك ْبَرى

 ءن إِنَّا

ونَ  نتَِقم   نقم م 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 فتن فَتَنَّا

 قبل قَْبلَه مْ 

 قوم قَْومَ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 جيء َوَجاَءه مْ 

 رسل َرس ول  

 كرم َكِريم  

 @@ 

 ءن أَنْ 

 ءدي أَدُّوا

 ءلى إِلَيَّ 

 عبد ِعبَادَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِن ِي

 لك لَك مْ 

 رسل َرس ول  

 ءمن أَِمين  

@ @ 

 ءن َوأَن

 ال الَّ 

 علو تَْعل وا

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِن ِي

 ءتي َءاتِيك م

 سلط بِس ْلَطان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءن َوإِن ِي

 عوذ ع ْذت  

 ربب بَِرب ِي

 َرب ِك مْ ربب وَ 

 ءن أَن

ونِ  م   رجم تَْرج 

@ @ 

 ءن َوإِن

 لم لَّمْ 

 ءمن ت ْؤِمن وا

 لي ِلي

 عزل فَاْعتَِزل ونِ 

@ @ 

 دعو فََدَعا

 ربب َربَّه  

 ءن أَنَّ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 قوم قَْوم  

ونَ  ْجِرم   جرم مُّ

@ @ 

 سري فَأَْسرِ 

 عبد بِِعبَاِدي

 ليل لَْيالً 

 ءن إِنَّك م

تَّبَع ونَ   تبع مُّ

@ @ 

كِ تر  ك َواتْر 

 بحر اْلبَْحرَ 

 رهو َرْهًوا

مْ   ءن إِنَّه 

ند    جند ج 

ْغَرق ونَ   غرق مُّ

@ @ 

 كم َكمْ 

 ترك تََرك وا

 مـن ِمن

 جنن َجنَّات  

 عين َوع ي ون  

@ @ 

وع   ر   زرع َوز 

 قوم َوَمقَام  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 نعم َونَْعَمة  

 كون َكان وا

 في فِيَها

 فكه فَاِكِهينَ 

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 رث َوأَْوَرثْنَاَهاو

 قوم قَْوًما

 ءخر َءاَخِرينَ 

@ @ 

 ما فََما

 بكي بََكتْ 

 على َعلَْيِهم  

 سمو السََّماء  

 ءرض َواألَْرض  

 ما َوَما

 كون َكان وا

نَظِرينَ   نظر م 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

ْينَا  نجو نَجَّ

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 مـن ِمنَ 

 عذب اْلعَذَابِ 

ِهينِ   هون اْلم 

@ @ 

 مـن ِمن

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 علو َعاِليًا

نَ   مـن م ِ

ْسِرفِينَ   سرف اْلم 

@ @ 

 قد َولَقَدِ 

 خير اْختَْرنَاه مْ 

 على َعلَى

 علم ِعْلم  

 على َعلَى

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءتي َوَءاتَْينَاه م

نَ   مـن م ِ

 ءيه األَيَاتِ 

 ما َما

 في فِيهِ 
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ا  بلو باَلَؤ 

 بِين  بين مُّ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 قول لَيَق ول ونَ 

@ @ 

 ءن إِنْ 

 هي ِهيَ 

 ءن إِالَّ 

 موت َمْوتَت نَا

 ءول األ ولَى

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

نَشِرينَ   نشر بِم 

@ @ 

 ءتي فَأْت وا

 ءبو بِأَبَائِنَا

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 هم أَه مْ 

 خير َخْير  

 ءم أَمْ 

 م  قوم قَوْ 

 تبع ت بَّع  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 هلك أَْهلَْكنَاه مْ 

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

ْجِرِمينَ   جرم م 

@ @ 

 ما َوَما

 خلق َخلَْقنَا

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 لعب الَِعبِينَ 

@ @ 

 ما َما

 خلق َخلَْقنَاه َما

 ءن إِالَّ 

 قق بِاْلَحق ِ ح

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثََره مْ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 يوم يَْومَ 

 فصل اْلفَْصلِ 

 وقت ِميقَات ه مْ 

 جمع أَْجَمِعينَ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 ال الَ 

 غني ي ْغنِي

 ولي َمْولًى

 عن َعن

ْولًى  ولي مَّ

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

ونَ   نصر ي نَصر 

@ @ 

 إِالَّ ءن 

 من َمن

ِحمَ   رحم رَّ

 ءله اللَّه  

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 شجر َشَجَرتَ 

قُّومِ   زقم الزَّ

@ @ 

 طعم َطعَام  

 ءثم األَثِيمِ 

@ @ 

ْهلِ   مهل َكاْلم 

 غلو يَْغِلي

 في فِي

 بطن اْلب ط ونِ 

@ @ 

 غلو َكغَْليِ 

 حمم اْلَحِميمِ 

@ @ 

ذ    وه  ءخذ خ 

 عتل فَاْعتِل وه  

 ءلى إِلَى

 سوي َسَواءِ 

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

بُّوا  صبب ص 

 فوق فَْوقَ 

 رءس َرأِْسهِ 

 مـن ِمنْ 

 عذب َعذَابِ 

 حمم اْلَحِميمِ 

@ @ 

 ذوق ذ قْ 

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 كرم اْلَكِريم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 ما َما

 كون ك نت م

 ب بِهِ 

ونَ   مري تَْمتَر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

 في فِي

 قوم َمقَام  

 ءمن أَِمين  

@ @ 

 في فِي

 جنن َجنَّات  

 عين َوع ي ون  

@ @ 

 لبس يَْلبَس ونَ 

 مـن ِمن

 سندس س ند س  

 برق َوإِْستَْبَرق  

تَقَابِِلينَ   قبل مُّ

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

ْجنَاه م  زوج َوَزوَّ

ور    حور بِح 

 عين ِعين  

@ @ 

 دعو يَْدع ونَ 

 في فِيَها

 كل بِك ل ِ 

 فكه فَاِكَهة  

 ءمن َءاِمنِينَ 

@ @ 

 ال الَ 

 ذوق يَذ وق ونَ 

 في فِيَها

 موت اْلَمْوتَ 

 ءن إِالَّ 

 موت اْلَمْوتَةَ 

 ءول األ ولَى

 وقي َوَوقَاه مْ 

 عذب َعذَابَ 

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 فضل فَْضالً 

ن  مـن م ِ

ب ِكَ   ربب رَّ

 ذلك ذَِلكَ 

 هو ه وَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 ءن فَِإنََّما

 يسر يَسَّْرنَاه  

 لسن بِِلَسانِكَ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

ونَ   ذكر يَتَذَكَّر 

@ @ 
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 رقب فَاْرتَِقبْ 

 ءن إِنَّه م

ْرتَِقب ونَ   رقب مُّ

# # 

@ @ 

 حم حم

@ @ 

 نزل تَنِزيل  

 كتب اْلِكتَابِ 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 عزز اْلعَِزيزِ 

 ِكيمِ حكم اْلحَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءيه ألَيَات  

ْؤِمنِينَ   ءمن ل ِْلم 

@ @ 

 في َوفِي

 خلق َخْلِقك مْ 

 ما َوَما

 بثث يَب ثُّ 

 مـن ِمن

 دبب َدابَّة  

 ءيه َءايَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 يقن ي وقِن ونَ 

@ @ 

 خلف َواْختاِلَفِ 

 ليل الَّْيلِ 

 نهر َوالنََّهارِ 

 ما َوَما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 مـن ِمن

ْزق    رزق ر ِ

 حيي فَأَْحيَا

 ب بِهِ 

 ءرض األَْرضَ 

 بعد بَْعدَ 

 موت َمْوتَِها

 صرف َوتَْصِريفِ 

يَاحِ   روح الر ِ

 ءيه َءايَات  

 قوم ل ِقَْوم  

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

 ءيه َءايَات  

 ءله اللَّهِ 

 تْل وَهاتلو نَ 

 على َعلَْيكَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 حدث َحِديث  

 بعد بَْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءيه َوَءايَاتِهِ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ويل َوْيل  

 كل ل ِك ل ِ 

 ءفك أَفَّاك  

 ءثم أَثِيم  

@ @ 

 سمع يَْسَمع  

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيهِ 

 ثم ث مَّ 

 رُّ صرر ي ِص 

ْستَْكبًِرا  كبر م 

 كأن َكأَن

 لم لَّمْ 

 سمع يَْسَمْعَها

ْره    بشر فَبَش ِ

 عذب بِعَذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 علم َعِلمَ 

 مـن ِمنْ 

 ءيه َءايَاتِنَا

 شيء َشْيئًا

 ءخذ اتََّخذََها

ًوا  هزء ه ز 

 ءلي أ ولَئِكَ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

ِهين    هون مُّ

@ @ 

ن  مـن م ِ

 َوَرائِِهمْ وري 

 جهم َجَهنَّم  

 ال َوالَ 

 غني ي ْغنِي

 عن َعْنه م

ا  ما مَّ

 كسب َكَسب وا

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

 ما َما

 ءخذ اتََّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 ولي أَْوِليَاءَ 

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 هذا َهذَا

 هدي ه ًدى

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَاب  

ن  مـن م ِ

ْجز    رجز ر ِ

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

رَ   سخر َسخَّ

 لك لَك م  

 بحر اْلبَْحرَ 

 جري ِلتَْجِريَ 

 فلك اْلف ْلك  

 في فِيهِ 

 ءمر بِأَْمِرهِ 

 بغي َوِلتَْبتَغ وا

 مـن ِمن

 فضل فَْضِلهِ 

 مْ لعل َولَعَلَّك  

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

رَ   سخر َوَسخَّ

 لك لَك م

ا  ما مَّ

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 جمع َجِميعًا

ْنه    مـن م ِ

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 ءيه ألَيَات  

 قوم ل ِقَْوم  

ونَ   فكر يَتَفَكَّر 

@ @ 

 قول ق ل

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

واغفر يَغْ   ِفر 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ال الَ 

ونَ   رجو يَْرج 

 يوم أَيَّامَ 

 ءله اللَّهِ 

 جزي ِليَْجِزيَ 

 قوم قَْوًما
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 ما بَِما

 كون َكان وا

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

 من َمنْ 

 عمل َعِملَ 

 صلح َصاِلًحا

 نفس فَِلنَْفِسهِ 

 من َوَمنْ 

 سوء أََساءَ 

 على فَعَلَْيَها

 ثم ث مَّ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِك مْ 

 رجع ت ْرَجع ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 ءتي َءاتَْينَا

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 كتب اْلِكتَابَ 

ْكمَ   حكم َواْلح 

ةَ   نبء َوالنُّب وَّ

 رزق َوَرَزْقنَاه م

نَ   مـن م ِ

 طيب الطَّي ِبَاتِ 

ْلنَاه مْ   فضل َوفَضَّ

 على َعلَى

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ءتي َوَءاتَْينَاه م

 نَات  بين بَي ِ 

نَ   مـن م ِ

 ءمر األَْمرِ 

 ما فََما

 خلف اْختَلَف وا

 ءن إِالَّ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء َجاَءه م  

 علم اْلِعْلم  

 بغي بَْغيًا

 بين بَْينَه مْ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 قضي يَْقِضي

 بين بَْينَه مْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 في فِي

 ما َما

 كون َكان وا

 في فِيهِ 

 خلف يَْختَِلف ونَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 جعل َجعَْلنَاكَ 

 على َعلَى

 شرع َشِريعَة  

نَ   مـن م ِ

 ءمر األَْمرِ 

 تبع فَاتَّبِْعَها

 ال َوالَ 

َّبِعْ   تبع تَت

 هوي أَْهَواءَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

مْ   ءن إِنَّه 

 لن لَن

 غني ي ْغن وا

 عن َعنكَ 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 ء َشْيئًاشي

 ءن َوإِنَّ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

ه مْ   بعض بَْعض 

 ولي أَْوِليَاء  

 بعض بَْعض  

 ءله َواللَّه  

 ولي َوِليُّ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

@ @ 

 هذا َهذَا

 بصر بََصائِر  

 نوس ِللنَّاِس 

 هدي َوه ًدى

 رحم َوَرْحَمة  

 قوم ل ِقَْوم  

 يقن ي وقِن ونَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 حسب َحِسبَ 

 ينَ ءلل الَّذِ 

وا  جرح اْجتََرح 

 سوء السَّي ِئَاتِ 

 ءن أَن

مْ   جعل نَّْجعَلَه 

 ءلل َكالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 سوي َسَواءً 

ْحيَاه مْ   حيي مَّ

 موت َوَمَمات ه مْ 

 سوء َساءَ 

 ما َما

ونَ   حكم يَْحك م 

@ @ 

 خلق َوَخلَقَ 

 ءله اللَّه  

 سمو السََّماَواتِ 

 َواألَْرضَ  ءرض

 حقق بِاْلَحق ِ 

 جزي َوِلت ْجَزى

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

 ما بَِما

 كسب َكَسبَتْ 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

@ @ 

 رءي أَفََرَءْيتَ 

 من َمنِ 

 ءخذ اتََّخذَ 

 ءله إِلََهه  

 هوي َهَواه  

 ضلل َوأََضلَّه  

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 علم ِعْلم  

 ختم َوَختَمَ 

 على َعلَى

 سمع َسْمِعهِ 

 قلب َوقَْلبِهِ 

 جعل َوَجعَلَ 

 على َعلَى

 بصر بََصِرهِ 

 غشو ِغَشاَوةً 

 من فََمن

 هدي يَْهِديهِ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ءله اللَّهِ 

 ال أَفاَلَ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ما َما

 هي ِهيَ 

 ءن إِالَّ 

 حيي َحيَات نَا

ْنيَا  دنو الدُّ

وت    موت نَم 

 يَاحيي َونَحْ 

 ما َوَما

 هلك ي ْهِلك نَا

 ءن إِالَّ 

 دهر الدَّْهر  

 ما َوَما

 له لَه م

 ذلك بِذَِلكَ 

 مـن ِمنْ 

 علم ِعْلم  

 ءن إِنْ 

 هم ه مْ 

 ءن إِالَّ 

 ظنن يَظ نُّونَ 
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@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَات نَا

 بين بَي ِنَات  

ا  ما مَّ

 كون َكانَ 

مْ  تَه  جَّ  حجج ح 

 الَّ ءن إِ 

 ءن أَن

 قول قَال وا

 ءتي ائْت وا

 ءبو بِأَبَائِنَا

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 قول ق لِ 

 ءله اللَّه  

 حيي ي ْحيِيك مْ 

 ثم ث مَّ 

 موت ي ِميت ك مْ 

 ثم ث مَّ 

 جمع يَْجَمع ك مْ 

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ال الَ 

 ريب َرْيبَ 

 في فِيهِ 

 لكن َولَِكنَّ 

 كثر أَْكثَرَ 

 نوس النَّاِس 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 يوم َويَْومَ 

 قوم تَق وم  

 سوع السَّاَعة  

 يوم يَْوَمئِذ  

 خسر يَْخَسر  

ْبِطل ونَ   بطل اْلم 

@ @ 

 رءي َوتََرى

 كل ك لَّ 

ة    ءمم أ مَّ

 جثو َجاثِيَةً 

 لُّ كل ك  

ة    ءمم أ مَّ

 دعو ت ْدَعى

 ءلى إِلَى

 كتب ِكتَابَِها

 يوم اْليَْومَ 

 جزي ت ْجَزْونَ 

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 هذا َهذَا

 كتب ِكتَاب نَا

 نطق يَنِطق  

 على َعلَْيك م

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 نسخ نَْستَنِسخ  

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 ونَ عمل تَْعَمل  

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 دخل فَي ْدِخل ه مْ 

 ربب َربُّه مْ 

 في فِي

 رحم َرْحَمتِهِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 هو ه وَ 

 فوز اْلفَْوز  

بِين    بين اْلم 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 لم أَفَلَمْ 

 كون تَك نْ 

 ايَاتِيءيه ءَ 

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيك مْ 

 كبر فَاْستَْكبَْرت مْ 

 كون َوك نت مْ 

 قوم قَْوًما

ْجِرِمينَ   جرم مُّ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

 ءن إِنَّ 

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 حقق َحق  

 سوع َوالسَّاَعة  

 ال الَ 

 ريب َرْيبَ 

 في فِيَها

 قول ق ْلت م

ا  ما مَّ

 دري نَْدِري

 ما َما

 لسَّاَعة  سوع ا

 ءن إِن

 ظنن نَّظ نُّ 

 ءن إِالَّ 

 ظنن َظنَّا

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

ْستَْيِقنِينَ   يقن بِم 

@ @ 

 بدي َوبََدا

مْ   له لَه 

 سوء َسي ِئَات  

 ما َما

 عمل َعِمل وا

 حيق َوَحاقَ 

 ب بِِهم

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 قول َوقِيلَ 

 يوم اْليَْومَ 

 نَساك مْ نسي نَ 

 كما َكَما

 نسي نَِسيت مْ 

 لقي ِلقَاءَ 

 يوم يَْوِمك مْ 

 هذا َهذَا

 ءوي َوَمأَْواك م  

 نور النَّار  

 ما َوَما

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 نصر نَّاِصِرينَ 

@ @ 

 ذلك ذَِلك م

 ءن بِأَنَّك م  

 ءخذ اتََّخْذت مْ 

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

ًوا  هزء ه ز 

تْك م    غرر َوَغرَّ

 يَاة  حيي اْلحَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 يوم فَاْليَْومَ 

 ال الَ 

ونَ   خرج ي ْخَرج 

 مـن ِمْنَها

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 عتب ي ْستَْعتَب ونَ 

@ @ 

 ءله فَِللَّهِ 

 حمد اْلَحْمد  

 ربب َرب ِ 
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 سمو السََّماَواتِ 

 ربب َوَرب ِ 

 ءرض األَْرِض 

 ربب َرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 له َولَه  

 كبر اْلِكْبِريَاء  

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

# # 

@ @ 

 حم حم

@ @ 

 نزل تَنِزيل  

 كتب اْلِكتَابِ 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 عزز اْلعَِزيزِ 

 حكم اْلَحِكيمِ 

@ @ 

 ما َما

 خلق َخلَْقنَا

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 ما َوَما

 َمابين بَْينَه  

 ءن إِالَّ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ءجل َوأََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

ا  عن َعمَّ

وا  نذر أ نِذر 

ْعِرض ونَ   عرض م 

@ @ 

 قول ق لْ 

 رءي أََرَءْيت م

ا  ما مَّ

 دعو تَْدع ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

ونِي  رءي أَر 

 ماذا َماذَا

 خلق َخلَق وا

 مـن ِمنَ 

 األَْرِض  ءرض

 ءم أَمْ 

مْ   له لَه 

 شرك ِشْرك  

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءتي ائْت ونِي

 كتب بِِكتَاب  

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبلِ 

 هذا َهذَا

 ءو أَوْ 

 ءثر أَثَاَرة  

نْ   مـن م ِ

 علم ِعْلم  

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 من َوَمنْ 

 ضلل أََضلُّ 

 مـن ِممَّن

 دعو يَْدع وا

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 من َمن

 ال الَّ 

 جوب يَْستَِجيب  

 له لَه  

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 هم َوه مْ 

 عن َعن

 دعو د َعائِِهمْ 

 غفل َغافِل ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

ِشرَ   حشر ح 

 نوس النَّاس  

 كون َكان وا

مْ   له لَه 

 عدو أَْعَداءً 

 كون َوَكان وا

 عبد بِِعبَاَدتِِهمْ 

 كفر َكافِِرينَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيِهمْ 

 ءيه َءايَات نَا

 بين بَي ِنَات  

 قول قَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 حقق ِلْلَحق ِ 

ا  لم لَمَّ

 جيء َجاَءه مْ 

 هذا َهذَا

 سحر ِسْحر  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءم أَمْ 

 قول يَق ول ونَ 

 فري اْفتََراه  

 قول ق لْ 

 ءن إِنِ 

 فري اْفتََرْيت ه  

 ال فاَلَ 

 ملك تَْمِلك ونَ 

 لي ِلي

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 شيء َشْيئًا

 هو ه وَ 

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 فيض ت ِفيض ونَ 

 في فِيهِ 

 كفي َكفَى

 ب بِهِ 

 شهد َشِهيًدا

 بين بَْينِي

 بين َوبَْينَك مْ 

 هو َوه وَ 

 غفر اْلغَف ور  

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 قول ق لْ 

 ما َما

 كون ك نت  

 بدع بِْدًعا

نَ   مـن م ِ

س لِ   رسل الرُّ

 ما َوَما

 دري أَْدِري

 ما َما

 فعل ي ْفعَل  

 ب بِي

 ال َوالَ 

 ب بِك مْ 

 ءن إِنْ 

َّبِع    تبع أَت

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 وحي ي وَحى

 ءلى إِلَيَّ 

 ما َوَما

 ءنا أَنَا

 ءن إِالَّ 

 نذر نَِذير  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قول ق لْ 

 رءي أََرَءْيت مْ 

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعندِ 
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 ءله اللَّهِ 

 كفر َوَكفَْرت م

 ب بِهِ 

 شهد َوَشِهدَ 

 شهد َشاِهد  

ن  مـن م ِ

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 على َعلَى

 مثل ِمثِْلهِ 

 ءمن فَأََمنَ 

 كبر َواْستَْكبَْرت مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 ظَّاِلِمينَ ظلم ال

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 لو لَوْ 

 كون َكانَ 

 خير َخْيًرا

ا  ما مَّ

 سبق َسبَق ونَا

 ءلى إِلَْيهِ 

 ءذ َوإِذْ 

 لم لَمْ 

 هدي يَْهتَد وا

 ب بِهِ 

 قول فََسيَق ول ونَ 

 هذا َهذَا

 ءفك إِْفك  

 قدم قَِديم  

@ @ 

 مـن َوِمن

 قبل قَْبِلهِ 

 كتب ِكتَاب  

وَسى  موسى م 

 ءمم إَِماًما

 رحم َوَرْحَمةً 

 هذا َوَهذَا

 كتب ِكتَاب  

ق   َصد ِ  صدق مُّ

 لسن ل َِسانًا

 عرب َعَربِيًّا

 نذر ل ِي نِذرَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 بشر َوب ْشَرى

ْحِسنِينَ   حسن ِلْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قول قَال وا

 نَاربب َربُّ 

 ءله اللَّه  

 ثم ث مَّ 

وا  قوم اْستَقَام 

 ال فاَلَ 

 خوف َخْوف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

 حزن يَْحَزن ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 جنن اْلَجنَّةَ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 جزي َجَزاءً 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

ْينَا  وصي َوَوصَّ

 اإِلنَسانَ  ءنس

 ولد بَِواِلَدْيهِ 

 حسن إِْحَسانًا

 حمل َحَملَتْه  

ه    ءمم أ مُّ

 كره ك ْرًها

 وضع َوَوَضعَتْه  

 كره ك ْرًها

 حمل َوَحْمل ه  

 فصل َوفَِصال ه  

 ثلث ثاَلَث ونَ 

 شهر َشْهًرا

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

 بلغ بَلَغَ 

 شدد أَش دَّه  

 بلغ َوبَلَغَ 

 ربع أَْربَِعينَ 

 سنه َسنَةً 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 وزع أَْوِزْعنِي

 ءن أَنْ 

 شكر أَْشك رَ 

 نعم نِْعَمتَكَ 

 ءلل الَّتِي

 نعم أَْنعَْمتَ 

 على َعلَيَّ 

 على َوَعلَى

 ولد َواِلَديَّ 

 ءن َوأَنْ 

 عمل أَْعَملَ 

 صلح َصاِلًحا

 رضي تَْرَضاه  

 صلح َوأَْصِلحْ 

 لي ِلي

 في فِي

يَّتِي  ذرر ذ ر ِ

 ءن إِن ِي

 توب ت ْبت  

 ى إِلَْيكَ ءل

 ءن َوإِن ِي

 مـن ِمنَ 

ْسِلِمينَ   سلم اْلم 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قبل نَتَقَبَّل  

مْ   عن َعْنه 

 حسن أَْحَسنَ 

 ما َما

 عمل َعِمل وا

 جوز َونَتََجاَوز  

 عن َعن

 سوء َسي ِئَاتِِهمْ 

 في فِي

 صحب أَْصَحابِ 

 جنن اْلَجنَّةِ 

 وعد َوْعدَ 

ْدقِ   صدق الص ِ

 ِذيءلل الَّ 

 كون َكان وا

 وعد ي وَعد ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذي

 قول قَالَ 

 ولد ِلَواِلَدْيهِ 

 ءفف أ ف   

 لك لَّك َما

 وعد أَتَِعَدانِنِي

 ءن أَنْ 

 خرج أ ْخَرجَ 

 قد َوقَدْ 

 خلو َخلَتِ 

ون    قرن اْلق ر 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلي

 هم َوه َما

 غيث يَْستَِغيثَانِ 

 ءله اللَّهَ 

 ويل َوْيلَكَ 

 اِمنْ ءمن ءَ 

 ءن إِنَّ 

 وعد َوْعدَ 

 ءله اللَّهِ 

 حقق َحق  

 قول فَيَق ول  

 ما َما

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 سطر أََساِطير  
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ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 حقق َحقَّ 

 على َعلَْيِهم  

 قول اْلقَْول  

 في فِي

 ءمم أ َمم  

 قد قَدْ 

 خلو َخلَتْ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهم

نَ مـن   م ِ

 جنن اْلِجن ِ 

 ءنس َواإِلنِس 

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 خسر َخاِسِرينَ 

@ @ 

 كل َوِلك ل   

 درج َدَرَجات  

ا مَّ  ما م ِ

 عمل َعِمل وا

 وفي َوِلي َوف ِيَه مْ 

مْ   عمل أَْعَمالَه 

 هم َوه مْ 

 ال الَ 

ونَ   ظلم ي ْظلَم 

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 عرض ي ْعَرض  

 ءلل الَِّذينَ 

و  اكفر َكفَر 

 على َعلَى

 نور النَّارِ 

 ذهب أَْذَهْبت مْ 

 طيب َطي ِبَاتِك مْ 

 في فِي

 حيي َحيَاتِك م  

ْنيَا  دنو الدُّ

 متع َواْستَْمتَْعت م

 ب بَِها

 يوم فَاْليَْومَ 

 جزي ت ْجَزْونَ 

 عذب َعذَابَ 

 هون اْله ونِ 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

ونَ   كبر تَْستَْكبِر 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 غير بِغَْيرِ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ما َوبَِما

 كون ك نت مْ 

 فسق تَْفس ق ونَ 

@ @ 

 ذكر َواْذك رْ 

 ءخو أََخا

 عاد َعاد  

 ءذ إِذْ 

 نذر أَنذَرَ 

 قوم قَْوَمه  

 حقف بِاألَْحقَافِ 

 قد َوقَدْ 

 خلو َخلَتِ 

 نذر النُّذ ر  

 مـن ِمن

 بين بَْينِ 

 يدي يََدْيهِ 

 مـن َوِمنْ 

 خلف َخْلِفهِ 

 ءن أاَلَّ 

 واعبد تَْعب د  

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 على َعلَْيك مْ 

 عذب َعذَابَ 

 يوم يَْوم  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 قول قَال وا

 جيء أَِجئْتَنَا

 ءفك ِلتَأْفَِكنَا

 عن َعنْ 

 ءله َءاِلَهتَنَا

 ءتي فَأْتِنَا

 ما بَِما

نَا  وعد تَِعد 

 ءن إِن

 كون ك نتَ 

 مـن ِمنَ 

اِدقِينَ   صدق الصَّ

@ @ 

 قول قَالَ 

 ءن إِنََّما

 علم اْلِعْلم  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 بلغ َوأ بَل ِغ ك م

ا  ما مَّ

 رسل أ ْرِسْلت  

 ب بِهِ 

 لكن َولَِكن ِي

 رءي أََراك مْ 

 قوم قَْوًما

 جهل تَْجَهل ونَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرأَْوه  

 عرض َعاِرًضا

ْستَْقبِلَ   قبل مُّ

 ودي أَْوِديَتِِهمْ 

 قول قَال وا

 هذا َهذَا

 عرض َعاِرض  

نَا ْمِطر   مطر مُّ

 بل بَلْ 

 هو ه وَ 

 ما َما

 عجل اْستَْعَجْلت م

 ب بِهِ 

 روح ِريح  

 في فِيَها

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

ر    دمر ت َدم ِ

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 ءمر بِأَْمرِ 

 ربب َرب َِها

وا  صبح فَأَْصبَح 

 ال الَ 

 رءي ي َرى

 ءن إِالَّ 

 سكن َمَساِكن ه مْ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

 قوم اْلقَْومَ 

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 مكن َمكَّنَّاه مْ 

 في فِيَما

 ءن إِن

كَّنَّاك مْ   مكن مَّ

 في فِيهِ 

 جعل َوَجعَْلنَا

مْ   له لَه 

 سمع َسْمعًا

 بصر َوأَْبَصاًرا

 فءد َوأَْفئَِدةً 

 ما فََما

 غني أَْغنَى

مْ   عن َعْنه 

 مْ سمع َسْمع ه  

 ال َوالَ 

ه مْ   بصر أَْبَصار 

 ال َوالَ 

 فءد أَْفئَِدت ه م

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

 ءذ إِذْ 

 كون َكان وا

 جحد يَْجَحد ونَ 

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 حيق َوَحاقَ 
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 ب بِِهم

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 ب بِهِ 

 هزء يَْستَْهِزء ونَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 هلك أَْهلَْكنَا

 ما َما

 محول َحْولَك  

نَ   مـن م ِ

 قري اْلق َرى

ْفنَا  صرف َوَصرَّ

 ءيه األَيَاتِ 

مْ   لعل لَعَلَّه 

 رجع يَْرِجع ونَ 

@ @ 

 لو فَلَْوالَ 

 نصر نََصَره م  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 قرب ق ْربَانًا

 ءله َءاِلَهةً 

 بل بَلْ 

 ضلل َضلُّوا

مْ   عن َعْنه 

 ذلك َوذَِلكَ 

 ك إِْفك ه مْ ءف

 ما َوَما

 كون َكان وا

ونَ   فري يَْفتَر 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 صرف َصَرْفنَا

 ءلى إِلَْيكَ 

 نفر نَفًَرا

نَ   مـن م ِ

 جنن اْلِجن ِ 

 سمع يَْستَِمع ونَ 

 قرء اْلق ْرَءانَ 

ا  لم فَلَمَّ

وه    حضر َحَضر 

 قول قَال وا

 نصت أَنِصت وا

ا  لم فَلَمَّ

 قضي ق ِضيَ 

 ولي َولَّْوا

 ىءلى إِلَ 

 قوم قَْوِمِهم

نِذِرينَ   نذر مُّ

@ @ 

 قول قَال وا

 قوم يَاقَْوَمنَا

 ءن إِنَّا

 سمع َسِمْعنَا

 كتب ِكتَابًا

 نزل أ نِزلَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

وَسى  موسى م 

قًا َصد ِ  صدق م 

 لم ل َِما

 بين بَْينَ 

 يدي يََدْيهِ 

 هدي يَْهِدي

 ءلى إِلَى

 حقق اْلَحق ِ 

 ءلى َوإِلَى

 طرق َطِريق  

ْستَِقيم  قو  م مُّ

@ @ 

 قوم يَاقَْوَمنَا

 جوب أَِجيب وا

 دعو َداِعيَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءمن َوَءاِمن وا

 ب بِهِ 

 غفر يَْغِفرْ 

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 ذنب ذ ن وبِك مْ 

 جور َوي ِجْرك م

نْ   مـن م ِ

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 من َوَمن

 ال الَّ 

 جوب ي ِجبْ 

 دعو َداِعيَ 

 ءله اللَّهِ 

 لَْيسَ ليس فَ 

ْعِجز    عجز بِم 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ليس َولَْيسَ 

 له لَه  

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

 ولي أَْوِليَاء  

 ءلي أ ولَئِكَ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 َولَمْ  لم

 عيي يَْعيَ 

 خلق بَِخْلِقِهنَّ 

 قدر بِقَاِدر  

 على َعلَى

 ءن أَن

 حيي ي ْحيَ 

 موت اْلَمْوتَى

 بلو بَلَى

 ءن إِنَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 يوم َويَْومَ 

 عرض ي ْعَرض  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 على َعلَى

 نور النَّارِ 

 ليس أَلَْيسَ 

 ذَاهذا هَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 قول قَال وا

 بلو بَلَى

 ربب َوَرب ِنَا

 قول قَالَ 

 ذوق فَذ وق وا

 عذب اْلعَذَابَ 

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

ونَ   كفر تَْكف ر 

@ @ 

 صبر فَاْصبِرْ 

 كما َكَما

 صبر َصبَرَ 

 ءلي أ ول وا

 عزم اْلعَْزمِ 

 مـن ِمنَ 

س لِ   رسل الرُّ

 ال َوالَ 

 عجل تَْستَْعِجل

مْ   له لَّه 

مْ   كأن َكأَنَّه 

 يوم يَْومَ 

 رءي يََرْونَ 

 ما َما

 وعد ي وَعد ونَ 

 لم لَمْ 

 لبث يَْلبَث وا

 ءن إِالَّ 

 سوع َساَعةً 

ن  مـن م ِ

 نهر نََّهار  
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 بلغ باَلَغ  

 هل فََهلْ 

 هلك ي ْهلَكَ 

 ءن إِالَّ 

 قوم اْلقَْوم  

 فسق اْلفَاِسق ونَ 

# # 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 صدد َوَصدُّوا

 ن َعنع

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ضلل أََضلَّ 

مْ   عمل أَْعَمالَه 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ءمن َوَءاَمن وا

 ما بَِما

لَ   نزل ن ز ِ

 على َعلَى

د   َحمَّ  حمد م 

 هو َوه وَ 

 حقق اْلَحقُّ 

 مـن ِمن

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 كفر َكفَّرَ 

مْ   عن َعْنه 

 سوء َسي ِئَاتِِهمْ 

 صلح َوأَْصلَحَ 

 بيل بَالَه مْ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 تبع اتَّبَع وا

 بطل اْلبَاِطلَ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 تبع اتَّبَع وا

 حقق اْلَحقَّ 

 مـن ِمن

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 ذلك َكذَِلكَ 

 ضرب يَْضِرب  

 ه  ءله اللَّ 

 نوس ِللنَّاِس 

مْ   مثل أَْمثَالَه 

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 لقي لَِقيت م  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ضرب فََضْربَ 

قَابِ   رقب الر ِ

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

وه مْ   ثخن أَثَْخنت م 

 شدد فَش دُّوا

 وثق اْلَوثَاقَ 

ا  ءم فَِإمَّ

 منن َمنًّا

 بعد بَْعد  

ا  ءم َوإِمَّ

 فدي فَِداءً 

 ىحتى َحتَّ 

 وضع تََضعَ 

 حرب اْلَحْرب  

 وزر أَْوَزاَرَها

 ذلك ذَِلكَ 

 لو َولَوْ 

 شيء يََشاء  

 ءله اللَّه  

 نصر الَنتََصرَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 لكن َولَِكن

يَْبل َوا  بلو ل ِ

 بعض بَْعَضك م

 بعض بِبَْعض  

 ءلل َوالَِّذينَ 

 قتل ق تِل وا

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 لن فَلَن

 ضلل ي ِضلَّ 

مْ   عمل أَْعَمالَه 

@ @ 

 هدي َسيَْهِديِهمْ 

 صلح َوي ْصِلح  

 بيل بَالَه مْ 

@ @ 

 دخل َوي ْدِخل ه م  

 جنن اْلَجنَّةَ 

فََها  عرف َعرَّ

مْ   له لَه 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن إِن

وا ر   نصر تَنص 

 ءله اللَّهَ 

ْرك مْ   نصر يَنص 

 ثبت َوي ثَب ِتْ 

 َمك مْ قدم أَْقَدا

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 تعس فَتَْعًسا

مْ   له لَّه 

 ضلل َوأََضلَّ 

مْ   عمل أَْعَمالَه 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 كره َكِره وا

 ما َما

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 حبط فَأَْحبَطَ 

مْ   عمل أَْعَمالَه 

@ @ 

 لم أَفَلَمْ 

وا  سير يَِسير 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

وانظ  ر فَيَنظ ر 

 كيف َكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

رَ   دمر َدمَّ

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيِهمْ 

 كفر َوِلْلَكافِِرينَ 

 مثل أَْمثَال َها

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ولي َمْولَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن َوأَنَّ 

 اْلَكافِِرينَ كفر 

 ال الَ 

 ولي َمْولَى

مْ   له لَه 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 دخل ي ْدِخل  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 
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 متع يَتََمتَّع ونَ 

 َويَأْك ل ونَ  ءكل

 كما َكَما

 ءكل تَأْك ل  

 نعم األَْنعَام  

 نور َوالنَّار  

 ثوي َمثًْوى

مْ   له لَّه 

@ @ 

 ءيي َوَكأَي ِن

ن  مـن م ِ

 قري قَْريَة  

 هي ِهيَ 

 شدد أََشدُّ 

ةً   قوي ق وَّ

ن  مـن م ِ

 قري قَْريَتِكَ 

 ءلل الَّتِي

 خرج أَْخَرَجتْكَ 

 هلك أَْهلَْكنَاه مْ 

 ال فاَلَ 

 رَ نصر نَاِص 

مْ   له لَه 

@ @ 

 من أَفََمن

 كون َكانَ 

 على َعلَى

 بين بَي ِنَة  

ن  مـن م ِ

ب ِهِ   ربب رَّ

 من َكَمن

ي ِنَ   زين ز 

 له لَه  

 سوء س وء  

 عمل َعَمِلهِ 

 تبع َواتَّبَع وا

 هوي أَْهَواَءه م

@ @ 

ثَل    مثل مَّ

 جنن اْلَجنَّةِ 

 ءلل الَّتِي

ِعدَ   وعد و 

تَّق ونَ   وقي اْلم 

 في فِيَها

 أَْنَهار  نهر 

ن  مـن م ِ

اء    موه مَّ

 غير َغْيرِ 

 ءسن َءاِسن  

 نهر َوأَْنَهار  

ن  مـن م ِ

 لبن لَّبَن  

 لم لَّمْ 

 غير يَتَغَيَّرْ 

ه    طعم َطْعم 

 نهر َوأَْنَهار  

نْ   مـن م ِ

 خمر َخْمر  

 لذذ لَّذَّة  

 شرب ل ِلشَّاِربِينَ 

 نهر َوأَْنَهار  

نْ   مـن م ِ

 عسل َعَسل  

َصفًّى  صفو مُّ

 ه مْ له َولَ 

 في فِيَها

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 ثمر الثََّمَراتِ 

 غفر َوَمْغِفَرة  

ن  مـن م ِ

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 من َكَمنْ 

 هو ه وَ 

 خلد َخاِلد  

 في فِي

 نور النَّارِ 

 سقي َوس ق وا

 موه َماءً 

 حمم َحِميًما

 قطع فَقَطَّعَ 

 معي أَْمعَاَءه مْ 

@ @ 

 مـن َوِمْنه م

 من مَّن

 سمع يَْستَِمع  

 ْيكَ ءلى إِلَ 

 حتى َحتَّى

 ءذ إِذَا

وا  خرج َخَرج 

 مـن ِمنْ 

 عند ِعنِدكَ 

 قول قَال وا

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 علم اْلِعْلمَ 

 ماذا َماذَا

 قول قَالَ 

 ءنف َءانِفًا

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 طبع َطبَعَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 تبع َواتَّبَع وا

 مْ هوي أَْهَواَءه  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هدي اْهتََدْوا

 زيد َزاَده مْ 

 هدي ه ًدى

 ءتي َوَءاتَاه مْ 

 وقي تَْقَواه مْ 

@ @ 

 هل فََهلْ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

 ءن إِالَّ 

 سوع السَّاَعةَ 

 ءن أَن

 ءتي تَأْتِيَه م

 بغت بَْغتَةً 

 قد فَقَدْ 

 جيء َجاءَ 

 شرط أَْشَراط َها

 ءنى فَأَنَّى

مْ   له لَه 

 ءذ إِذَا

 يء َجاَءتْه مْ ج

 ذكر ِذْكَراه مْ 

@ @ 

 علم فَاْعلَمْ 

 ءن أَنَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 ءله اللَّه  

 غفر َواْستَْغِفرْ 

 ذنب ِلذَنبِكَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن َوِلْلم 

ْؤِمنَاتِ   ءمن َواْلم 

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

تَقَلَّبَك مْ   قلب م 

 ثوي َوَمثَْواك مْ 

@ @ 

 قول َويَق ول  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 لو لَْوالَ 

لَتْ   نزل ن ز ِ

 سور س وَرة  

 ءذ فَِإذَا

 نزل أ نِزلَتْ 

 سور س وَرة  

ْحَكَمة    حكم مُّ

 ذكر َوذ ِكرَ 

 في فِيَها

 قتل اْلِقتَال  

 رءي َرأَْيتَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم

َرض    مرض مَّ

ونَ   نظر يَنظ ر 

 ءلى إِلَْيكَ 

 نظر نََظرَ 

 ِ  غشو اْلَمْغِشي 

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنَ 

 موت اْلَمْوتِ 

 ولي فَأَْولَى
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مْ   له لَه 

@ @ 

 طوع َطاَعة  

 قول َوقَْول  

وف   ْعر   عرف مَّ

 ءذ فَِإذَا

 عزم َعَزمَ 

 ءمر األَْمر  

 لو فَلَوْ 

 صدق َصَدق وا

 ءله اللَّهَ 

 كون لََكانَ 

 خير َخْيًرا

مْ   له لَّه 

@ @ 

 هل فََهلْ 

 عسى َعَسْيت مْ 

 ءن إِن

 ولي تََولَّْيت مْ 

 ءن أَن

 فسد ت ْفِسد وا

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

ع وا  قطع َوت قَط ِ

 رحم أَْرَحاَمك مْ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

م    لعن لَعَنَه 

 ءله اللَّه  

ه مْ   صمم فَأََصمَّ

 عمي َوأَْعَمى

 بصر أَْبَصاَره مْ 

@ @ 

 ال أَفاَلَ 

ونَ   دبر يَتََدبَّر 

 ْرَءانَ قرء اْلق  

 ءم أَمْ 

 على َعلَى

 قلب ق ل وب  

 قفل أَْقفَال َها

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ردد اْرتَدُّوا

 على َعلَى

 دبر أَْدبَاِرِهم

ن  مـن م ِ

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 بين تَبَيَّنَ 

م    له لَه 

 هدي اْله َدى

 شطن الشَّْيَطان  

لَ   سول َسوَّ

مْ   له لَه 

 ملي َوأَْملَى

مْ   له لَه 

@ @ 

 لك ذَِلكَ ذ

 ءن بِأَنَّه مْ 

 قول قَال وا

 ءلل ِللَِّذينَ 

 كره َكِره وا

 ما َما

لَ   نزل نَزَّ

 ءله اللَّه  

 طوع َسن ِطيع ك مْ 

 في فِي

 بعض بَْعِض 

 ءمر األَْمرِ 

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 سرر إِْسَراَره مْ 

@ @ 

 كيف فََكْيفَ 

 ءذ إِذَا

 وفي تََوفَّتْه م  

 ملك اْلَمالَئَِكة  

 يَْضِرب ونَ  ضرب

وَهه مْ  ج   وجه و 

 دبر َوأَْدبَاَره مْ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه م  

 تبع اتَّبَع وا

 ما َما

 سخط أَْسَخطَ 

 ءله اللَّهَ 

 كره َوَكِره وا

 رضي ِرْضَوانَه  

 حبط فَأَْحبَطَ 

مْ   عمل أَْعَمالَه 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 حسب َحِسبَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم

 َرض  مرض مَّ 

 ءن أَن

 لن لَّن

 خرج ي ْخِرجَ 

 ءله اللَّه  

مْ   ضغن أَْضغَانَه 

@ @ 

 لو َولَوْ 

 شيء نََشاء  

 رءي ألََرْينَاَكه مْ 

 عرف فَلَعََرْفتَه م

 سمو بِِسيَماه مْ 

 عرف َولَتَْعِرفَنَّه مْ 

 في فِي

 لحن لَْحنِ 

 قول اْلقَْولِ 

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 عمل أَْعَمالَك مْ 

@ @ 

 َولَنَْبل َونَّك مْ بلو 

 حتى َحتَّى

 علم نَْعلَمَ 

َجاِهِدينَ   جهد اْلم 

 مـن ِمنك مْ 

ابِِرينَ   صبر َوالصَّ

 بلو َونَْبل َوا

 خبر أَْخبَاَرك مْ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 صدد َوَصدُّوا

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 شقق َوَشاقُّوا

س ولَ   رسل الرَّ

 مـن ِمن

 بَْعدِ  بعد

 ما َما

 بين تَبَيَّنَ 

م    له لَه 

 هدي اْله َدى

 لن لَن

وا رُّ  ضرر يَض 

 ءله اللَّهَ 

 شيء َشْيئًا

 حبط َوَسي ْحبِط  

مْ   عمل أَْعَمالَه 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 طوع أَِطيع وا

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع وا

س ولَ   رسل الرَّ

 ال َوالَ 

 ل وابطل ت ْبطِ 

 عمل أَْعَمالَك مْ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 صدد َوَصدُّوا

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ثم ث مَّ 

 موت َمات وا

 هم َوه مْ 

 كفر ك فَّار  
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 لن فَلَن

 غفر يَْغِفرَ 

 ءله اللَّه  

مْ   له لَه 

@ @ 

 ال فاَلَ 

 وهن تَِهن وا

 دعو َوتَْدع وا

 ءلى إِلَى

 ْلمَ سلم السَّ 

 ءنت َوأَنت م  

 علو األَْعلَْونَ 

 ءله َواللَّه  

 مع َمعَك مْ 

 لن َولَن

 وتر يَتَِرك مْ 

 عمل أَْعَمالَك مْ 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 حيي اْلَحيَاة  

ْنيَا  دنو الدُّ

 لعب لَِعب  

 لهو َولَْهو  

 ءن َوإِن

 ءمن ت ْؤِمن وا

َّق وا  وقي َوتَت

 ءتي ي ْؤتِك مْ 

وَرك مْ   ءجر أ ج 

 ال َوالَ 

 ل يَْسئَْلك مْ سء

 مول أَْمَوالَك مْ 

@ @ 

 ءن إِن

وَها  سءل يَْسئَْلك م 

 حفي فَي ْحِفك مْ 

 بخل تَْبَخل وا

 خرج َوي ْخِرجْ 

 ضغن أَْضغَانَك مْ 

@ @ 

 ءنت َهاأَنت مْ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 دعو ت ْدَعْونَ 

 نفق ِلت نِفق وا

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن فَِمنك م

 من مَّن

 ل  بخل يَْبخَ 

 من َوَمن

 بخل يَْبَخلْ 

 ءن فَِإنََّما

 بخل يَْبَخل  

 عن َعن

 نفس نَّْفِسهِ 

 ءله َواللَّه  

 غني اْلغَنِيُّ 

 ءنت َوأَنت م  

 فقر اْلف قََراء  

 ءن َوإِن

 ولي تَتََولَّْوا

 بدل يَْستَْبِدلْ 

 قوم قَْوًما

 غير َغْيَرك مْ 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

 كون يَك ون وا

 مثل أَْمثَالَك م

# # 

 @@ 

 ءن إِنَّا

 فتح فَتَْحنَا

 لك لَكَ 

 فتح فَتًْحا

بِينًا  بين مُّ

@ @ 

 غفر ل ِيَْغِفرَ 

 لك لَكَ 

 ءله اللَّه  

 ما َما

 قدم تَقَدَّمَ 

 مـن ِمن

 ذنب ذَنبِكَ 

 ما َوَما

رَ   ءخر تَأَخَّ

 تمم َوي تِمَّ 

 نعم نِْعَمتَه  

 على َعلَْيكَ 

 هدي َويَْهِديَكَ 

 صرط ِصَراًطا

ْستَِقيًما  قوم مُّ

 @@ 

َركَ   نصر َويَنص 

 ءله اللَّه  

 نصر نَْصًرا

 عزز َعِزيًزا

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 نزل أَنَزلَ 

 سكن السَِّكينَةَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 زيد ِليَْزَداد وا

 ءمن إِيَمانًا

عَ   مع مَّ

 ءمن إِيَمانِِهمْ 

 ءله َوِللَّهِ 

ن ود    جند ج 

 سمو السََّماَواتِ 

 ْرِض ءرض َواألَ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 علم َعِليًما

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 دخل ل ِي ْدِخلَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

ْؤِمنَاتِ   ءمن َواْلم 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 كفر َوي َكف ِرَ 

مْ   عن َعْنه 

 سوء َسي ِئَاتِِهمْ 

 َوَكانَ كون 

 ذلك ذَِلكَ 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 فوز فَْوًزا

 عظم َعِظيًما

@ @ 

بَ   عذب َوي عَذ ِ

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

نَافِقَاتِ   نفق َواْلم 

ْشِرِكينَ   شرك َواْلم 

ْشِرَكاتِ   شرك َواْلم 

 ظنن الظَّان ِينَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 ظنن َظنَّ 

 سوء السَّْوءِ 

 على َعلَْيِهمْ 

 دور َدائَِرة  

 ء السَّْوءِ سو

 غضب َوَغِضبَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيِهمْ 

مْ   لعن َولَعَنَه 

 عدد َوأََعدَّ 

مْ   له لَه 

 جهم َجَهنَّمَ 

 سوء َوَساَءتْ 

 صير َمِصيًرا

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

ن ود    جند ج 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 عزز َعِزيًزا

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 نَّاءن إِ 

 رسل أَْرَسْلنَاكَ 

 شهد َشاِهًدا

ًرا بَش ِ  بشر َوم 
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 نذر َونَِذيًرا

@ @ 

 ءمن ل ِت ْؤِمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

وه   ر   عزر َوت عَز ِ

وه    وقر َوت َوق ِر 

وه    سبح َوت َسب ِح 

 بكر ب ْكَرةً 

 ءصل َوأَِصيالً 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 بيع ي بَايِع ونَكَ 

 نََّماءن إِ 

 بيع ي بَايِع ونَ 

 ءله اللَّهَ 

 يدي يَد  

 ءله اللَّهِ 

 فوق فَْوقَ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 من فََمن

 نكث نََّكثَ 

 ءن فَِإنََّما

 نكث يَنك ث  

 على َعلَى

 نفس نَْفِسهِ 

 من َوَمنْ 

 وفي أَْوفَى

 ما بَِما

 عهد َعاَهدَ 

 على َعلَْيه  

 ءله اللَّهَ 

 ءتي فََسي ْؤتِيهِ 

 ءجر أَْجًرا

 َعِظيًماعظم 

@ @ 

 قول َسيَق ول  

 لك لَكَ 

َخلَّف ونَ   خلف اْلم 

 مـن ِمنَ 

 عرب األَْعَرابِ 

 شغل َشغَلَتْنَا

 مول أَْمَوال نَا

 ءهل َوأَْهل ونَا

 غفر فَاْستَْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 قول يَق ول ونَ 

 لسن بِأَْلِسنَتِِهم

ا  ما مَّ

 ليس لَْيسَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 قول ق لْ 

 من فََمن

 يَْمِلك   ملك

 لك لَك م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 شيء َشْيئًا

 ءن إِنْ 

 رود أََرادَ 

 ب بِك مْ 

ا  ضرر َضرًّ

 ءو أَوْ 

 رود أََرادَ 

 ب بِك مْ 

 نفع نَْفعًا

 بل بَلْ 

 كون َكانَ 

 ءله اللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِيًرا

@ @ 

 بل بَلْ 

 ظنن َظنَنت مْ 

 ءن أَن

 لن لَّن

 قلب يَنقَِلبَ 

س ول    رسل الرَّ

ْؤِمن ونَ   ءمن َواْلم 

 ءلى إِلَى

 ءهل أَْهِليِهمْ 

 ءبد أَبًَدا

ي ِنَ   زين َوز 

 ذلك ذَِلكَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِك مْ 

 ظنن َوَظنَنت مْ 

 ظنن َظنَّ 

 سوء السَّْوءِ 

 كون َوك نت مْ 

 قوم قَْوًما

 بور ب وًرا

@ @ 

 من َوَمن

 لم لَّمْ 

 ءمن ي ْؤِمن

 ءله بِاللَّهِ 

 س وِلهِ رسل َورَ 

 ءن فَِإنَّا

 عتد أَْعتَْدنَا

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 سعر َسِعيًرا

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 غفر يَْغِفر  

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

ب    عذب َوي عَذ ِ

 من َمن

 شيء يََشاء  

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 غفر َغف وًرا

ِحيًما  رحم رَّ

@ @ 

 ل َسيَق ول  قو

َخلَّف ونَ   خلف اْلم 

 ءذ إِذَا

 طلق انَطلَْقت مْ 

 ءلى إِلَى

 غنم َمغَانِمَ 

ذ وَها  ءخذ ِلتَأْخ 

ونَا  وذر ذَر 

َّبِْعك مْ   تبع نَت

 رود ي ِريد ونَ 

 ءن أَن

ل وا  بدل ي بَد ِ

 كلم َكالَمَ 

 ءله اللَّهِ 

 قول ق ل

 لن لَّن

َّبِع ونَا  تبع تَت

 ذلك َكذَِلك مْ 

 قول قَالَ 

 اللَّه   ءله

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 قول فََسيَق ول ونَ 

 بل بَلْ 

 حسد تَْحس د ونَنَا

 بل بَلْ 

 كون َكان وا

 ال الَ 

 فقه يَْفقَه ونَ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 قول ق ل

َخلَِّفينَ   خلف ل ِْلم 

 مـن ِمنَ 

 عرب األَْعَرابِ 

 دعو َست ْدَعْونَ 

 ءلى إِلَى

 قوم قَْوم  

 ولي أ وِلي

 س  بءس بَأْ 

 شدد َشِديد  

 قتل ت قَاتِل ونَه مْ 

 ءو أَوْ 

ونَ   سلم ي ْسِلم 

 ءن فَِإن

 طوع ت ِطيع وا

 ءتي ي ْؤتِك م  

 ءله اللَّه  

 ءجر أَْجًرا

 حسن َحَسنًا
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 ءن َوإِن

 ولي تَتََولَّْوا

 كما َكَما

 ولي تََولَّْيت م

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبل  

ْبك مْ   عذب ي عَذ ِ

 عذب َعذَابًا

 ءلم أَِليًما

@ @ 

 يس لَّْيسَ ل

 على َعلَى

 عمي األَْعَمى

 حرج َحَرج  

 ال َوالَ 

 على َعلَى

 عرج األَْعَرجِ 

 حرج َحَرج  

 ال َوالَ 

 على َعلَى

 مرض اْلَمِريِض 

 حرج َحَرج  

 من َوَمن

 طوع ي ِطعِ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 دخل ي ْدِخْله  

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 َهار  نهر األَنْ 

 من َوَمن

 ولي يَتََولَّ 

ْبه    عذب ي عَذ ِ

 عذب َعذَابًا

 ءلم أَِليًما

@ @ 

 قد لَّقَدْ 

 رضي َرِضيَ 

 ءله اللَّه  

 عن َعنِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 ءذ إِذْ 

 بيع ي بَايِع ونَكَ 

 تحت تَْحتَ 

 شجر الشََّجَرةِ 

 علم فَعَِلمَ 

 ما َما

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 نزل فَأَنَزلَ 

 ِكينَةَ سكن السَّ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ثوب َوأَثَابَه مْ 

 فتح فَتًْحا

 قرب قَِريبًا

@ @ 

 غنم َوَمغَانِمَ 

 كثر َكثِيَرةً 

ذ ونََها  ءخذ يَأْخ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 عزز َعِزيًزا

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 وعد َوَعَدك م  

 ءله اللَّه  

 غنم َمغَانِمَ 

 كثر َكثِيَرةً 

ذ ونََها  ءخذ تَأْخ 

 لَ عجل فَعَجَّ 

 لك لَك مْ 

 هذا َهِذهِ 

 كفف َوَكفَّ 

 يدي أَْيِديَ 

 نوس النَّاِس 

 عن َعنك مْ 

 كون َوِلتَك ونَ 

 ءيه َءايَةً 

ْؤِمنِينَ   ءمن ل ِْلم 

 هدي َويَْهِديَك مْ 

 صرط ِصَراًطا

ْستَِقيًما  قوم مُّ

@ @ 

 ءخر َوأ ْخَرى

 لم لَمْ 

وا  قدر تَْقِدر 

 على َعلَْيَها

 قد قَدْ 

 حوط أََحاطَ 

 ه  ءله اللَّ 

 ب بَِها

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِديًرا

@ @ 

 لو َولَوْ 

 قتل قَاتَلَك م  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

ا  ولي لََولَّو 

 دبر األَْدبَارَ 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

 وجد يَِجد ونَ 

 ولي َوِليًّا

 ال َوالَ 

 نصر نَِصيًرا

@ @ 

 سنن س نَّةَ 

 هِ ءله اللَّ 

 ءلل الَّتِي

 قد قَدْ 

 خلو َخلَتْ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 لن َولَن

 وجد تَِجدَ 

 سنن ِلس نَّةِ 

 ءله اللَّهِ 

 بدل تَْبِديالً 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءلل الَِّذي

 كفف َكفَّ 

 يدي أَْيِديَه مْ 

 عن َعنك مْ 

 يدي َوأَْيِديَك مْ 

 عن َعْنه م

 بطن بِبَْطنِ 

 مكك َمكَّةَ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 أَنْ  ءن

 ظفر أَْظفََرك مْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصيًرا

@ @ 

 هم ه م  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 صدد َوَصدُّوك مْ 

 عن َعنِ 

 سجد اْلَمْسِجدِ 

 حرم اْلَحَرامِ 

 هدي َواْلَهْديَ 

 عكف َمْعك وفًا

 ءن أَن

 بلغ يَْبل غَ 

 ه  حلل َمِحلَّ 

 لو َولَْوالَ 

 رجل ِرَجال  

ْؤِمن ونَ   ءمن مُّ

 نسو َونَِساء  

ْؤِمنَات    ءمن مُّ

 لم لَّمْ 

وه مْ   علم تَْعلَم 

 ءن أَن

 وطء تََطئ وه مْ 

 صوب فَت ِصيبَك م

ْنه م  مـن م ِ

ة   عَرَّ  عرر مَّ

 غير بِغَْيرِ 

 علم ِعْلم  
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 دخل ل ِي ْدِخلَ 

 ءله اللَّه  

 في فِي

 رحم َرْحَمتِهِ 

 من َمن

 يََشاء   شيء

 لو لَوْ 

 زول تََزيَّل وا

 عذب لَعَذَّْبنَا

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمْنه مْ 

 عذب َعذَابًا

 ءلم أَِليًما

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 جعل َجعَلَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم  

 حمي اْلَحِميَّةَ 

 حمي َحِميَّةَ 

 جهل اْلَجاِهِليَّةِ 

 نزل فَأَنَزلَ 

 ه اللَّه  ءل

 سكن َسِكينَتَه  

 على َعلَى

 رسل َرس وِلهِ 

 على َوَعلَى

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 لزم َوأَْلَزَمه مْ 

 كلم َكِلَمةَ 

 وقي التَّْقَوى

 كون َوَكان وا

 حقق أََحقَّ 

 ب بَِها

 ءهل َوأَْهلََها

 كون َوَكانَ 

 ءله اللَّه  

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليًما

@ @ 

 قد لَّقَدْ 

 َصَدقَ صدق 

 ءله اللَّه  

 رسل َرس ولَه  

ْءيَا  رءي الرُّ

 حقق بِاْلَحق ِ 

ل نَّ   دخل لَتَْدخ 

 سجد اْلَمْسِجدَ 

 حرم اْلَحَرامَ 

 ءن إِن

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ءمن َءاِمنِينَ 

َحل ِِقينَ   حلق م 

ء وَسك مْ   رءس ر 

ِرينَ  قَص ِ  قصر َوم 

 ال الَ 

 خوف تََخاف ونَ 

 علم فَعَِلمَ 

 ما َما

 لم لَمْ 

وا  علم تَْعلَم 

 جعل فََجعَلَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 فتح فَتًْحا

 قرب قَِريبًا

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 رسل أَْرَسلَ 

 رسل َرس ولَه  

 هدي بِاْله َدى

 دين َوِدينِ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ظهر ِلي ْظِهَره  

 على َعلَى

ينِ   دين الد ِ

 كل ك ل ِهِ 

 كفي َوَكفَى

 ءله بِاللَّهِ 

 َشِهيًداشهد 

@ @ 

د   َحمَّ  حمد م 

س ول    رسل رَّ

 ءله اللَّهِ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 مع َمعَه  

 شدد أَِشدَّاء  

 على َعلَى

 كفر اْلك فَّارِ 

َحَماء    رحم ر 

 بين بَْينَه مْ 

 رءي تََراه مْ 

كَّعًا  ركع ر 

ًدا  سجد س جَّ

 بغي يَْبتَغ ونَ 

 فضل فَْضالً 

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 رضي َوِرْضَوانًا

 مو ِسيَماه مْ س

 في فِي

وِهِهم ج   وجه و 

نْ   مـن م ِ

 ءثر أَثَرِ 

ودِ   سجد السُّج 

 ذلك ذَِلكَ 

 مثل َمثَل ه مْ 

 في فِي

 تور التَّْوَراةِ 

 مثل َوَمثَل ه مْ 

 في فِي

 نجل اإِلنِجيلِ 

 زرع َكَزْرع  

 خرج أَْخَرجَ 

 شطء َشْطئَه  

 ءزر فَأََزَره  

 غلظ فَاْستَْغلَظَ 

 سوي فَاْستََوى

 ىعلى َعلَ 

 سوق س وقِهِ 

 عجب ي ْعِجب  

اعَ  رَّ  زرع الزُّ

 غيظ ِليَِغيظَ 

 ب بِِهم  

 كفر اْلك فَّارَ 

 وعد َوَعدَ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 مـن ِمْنه م

ْغِفَرةً   غفر مَّ

 ءجر َوأَْجًرا

 عظم َعِظيًما

# # 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نَ ءلل الَِّذي

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

وا م   قدم ت قَد ِ

 بين بَْينَ 

 يدي يََديِ 

 ءله اللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سمع َسِميع  

 علم َعِليم  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 رفع تَْرفَع وا

 صوت أَْصَواتَك مْ 

 ْوقَ فوق فَ 

 صوت َصْوتِ 

 ِ  نبء النَّبِي 

 ال َوالَ 

وا  جهر تَْجَهر 

 له لَه  
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 قول بِاْلقَْولِ 

 جهر َكَجْهرِ 

 بعض بَْعِضك مْ 

 بعض ِلبَْعض  

 ءن أَن

 حبط تَْحبَطَ 

 عمل أَْعَمال ك مْ 

 ءنت َوأَنت مْ 

 ال الَ 

ونَ   شعر تَْشع ر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 غضض يَغ ضُّونَ 

 صوت أَْصَواتَه مْ 

 ند ِعندَ ع

 رسل َرس ولِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 محن اْمتََحنَ 

 ءله اللَّه  

 قلب ق ل وبَه مْ 

 وقي ِللتَّْقَوى

 له لَه م

ْغِفَرة    غفر مَّ

 ءجر َوأَْجر  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ندو ي نَاد ونَكَ 

 مـن ِمن

 وري َوَراءِ 

َراتِ  ج   حجر اْلح 

ه مْ كثر أَ   ْكثَر 

 ال الَ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

مْ   ءن أَنَّه 

وا  صبر َصبَر 

 حتى َحتَّى

جَ   خرج تَْخر 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 كون لََكانَ 

 خير َخْيًرا

مْ   له لَّه 

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن إِن

 جيء َجاَءك مْ 

 فسق فَاِسق  

 نبء بِنَبَإ  

 بين فَتَبَيَّن وا

 ءن أَن

 صوب ت ِصيب وا

 قوم قَْوًما

 جهل بَِجَهالَة  

وا  صبح فَت ْصبِح 

 على َعلَى

 ما َما

 فعل فَعَْلت مْ 

 ندم نَاِدِمينَ 

@ @ 

وا  علم َواْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 في فِيك مْ 

 رسل َرس ولَ 

 ءله اللَّهِ 

 لو لَوْ 

 طوع ي ِطيع ك مْ 

 في فِي

 ثِير  كثر كَ 

نَ   مـن م ِ

 ءمر األَْمرِ 

 عنت لَعَنِتُّمْ 

 لكن َولَِكنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حبب َحبَّبَ 

 ءلى إِلَْيك م  

 ءمن اإِليَمانَ 

 زين َوَزيَّنَه  

 في فِي

 قلب ق ل وبِك مْ 

هَ   كره َوَكرَّ

 ءلى إِلَْيك م  

 كفر اْلك ْفرَ 

 فسق َواْلف س وقَ 

 عصي َواْلِعْصيَانَ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

اِشد ونَ رش  د الرَّ

@ @ 

 فضل فَْضالً 

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 نعم َونِْعَمةً 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ءن َوإِن

 طوف َطائِفَتَانِ 

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 قتل اْقتَتَل وا

وا  صلح فَأَْصِلح 

َما  بين بَْينَه 

 ءن فَِإن

 بغي بَغَتْ 

 وحد إِْحَداه َما

 لَىعلى عَ 

 ءخر األ ْخَرى

 قتل فَقَاتِل وا

 ءلل الَّتِي

 بغي تَْبِغي

 حتى َحتَّى

 فيء تَِفيءَ 

 ءلى إِلَى

 ءمر أَْمرِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن فَِإن

 فيء فَاَءتْ 

وا  صلح فَأَْصِلح 

َما  بين بَْينَه 

 عدل بِاْلعَْدلِ 

 قسط َوأَْقِسط وا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْقِسِطينَ   قسط اْلم 

 @@ 

 ءن إِنََّما

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

 ءخو إِْخَوة  

وا  صلح فَأَْصِلح 

 بين بَْينَ 

 ءخو أََخَوْيك مْ 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   رحم ت ْرَحم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 سخر يَْسَخرْ 

 قوم قَْوم  

ن  مـن م ِ

 قوم قَْوم  

 ىعسى َعسَ 

 ءن أَن

 كون يَك ون وا

 خير َخْيًرا

ْنه مْ   مـن م ِ

 ال َوالَ 

 نسو نَِساء  

ن  مـن م ِ

 نسو ن َِساء  

 عسى َعَسى

 ءن أَن

 كون يَك نَّ 

 خير َخْيًرا

ْنه نَّ   مـن م ِ

 ال َوالَ 
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وا  لمز تَْلِمز 

 نفس أَنف َسك مْ 

 ال َوالَ 

وا  نبز تَنَابَز 

 لقب بِاألَْلقَابِ 

 بءس بِئْسَ 

 وسم ااِلْسم  

 فسق اْلف س وق  

 بعد بَْعدَ 

 ءمن اإِليَمانِ 

 من َوَمن

 لم لَّمْ 

 توب يَت بْ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 جنب اْجتَنِب وا

 كثر َكثِيًرا

نَ   مـن م ِ

 ظنن الظَّن ِ 

 ءن إِنَّ 

 بعض بَْعضَ 

 ظنن الظَّن ِ 

 ءثم إِثْم  

 ال َوالَ 

 جسس تََجسَّس وا

 ال َوالَ 

 غيب يَْغتَب

ك م  بعض بَّْعض 

 بعض بَْعًضا

 حبب أَي ِحبُّ 

 وحد أََحد ك مْ 

 ءن أَن

 ءكل يَأْك لَ 

 لحم لَْحمَ 

 ءخو أَِخيهِ 

 موت َمْيتًا

وه    كره فََكِرْهت م 

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

اب    توب تَوَّ

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 يي يَاأَيَُّهاء

 نوس النَّاس  

 ءن إِنَّا

 خلق َخلَْقنَاك م

ن  مـن م ِ

 ذكر ذََكر  

 ءنث َوأ نثَى

 جعل َوَجعَْلنَاك مْ 

 شعب ش ع وبًا

 قبل َوقَبَائِلَ 

 عرف ِلتَعَاَرف وا

 ءن إِنَّ 

 كرم أَْكَرَمك مْ 

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 وقي أَتْقَاك مْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم َعِليم  

 َخبِير  خبر 

@ @ 

 قول قَالَتِ 

 عرب األَْعَراب  

 ءمن َءاَمنَّا

 قول ق ل

 لم لَّمْ 

 ءمن ت ْؤِمن وا

 لكن َولَِكن

 قول ق ول وا

 سلم أَْسلَْمنَا

ا  لم َولَمَّ

لِ   دخل يَْدخ 

 ءمن اإِليَمان  

 في فِي

 قلب ق ل وبِك مْ 

 ءن َوإِن

 طوع ت ِطيع وا

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 ال الَ 

 ك مءلت يَِلتْ 

نْ   مـن م ِ

 عمل أَْعَماِلك مْ 

 شيء َشْيئًا

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءن إِنََّما

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 ثم ث مَّ 

 لم لَمْ 

 ريب يَْرتَاب وا

 جهد َوَجاَهد وا

 مول بِأَْمَواِلِهمْ 

 َوأَنف ِسِهمْ  نفس

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

اِدق ونَ   صدق الصَّ

@ @ 

 قول ق لْ 

ونَ   علم أَت عَل ِم 

 ءله اللَّهَ 

 دين بِِدينِك مْ 

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءله َواللَّه  

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

@ @ 

نُّونَ   منن يَم 

 على َعلَْيكَ 

 ءن أَنْ 

وا  سلم أَْسلَم 

 قول ق ل

 ال الَّ 

نُّوا  منن تَم 

 على َعلَيَّ 

 سلم إِْسالََمك م

 بل بَلِ 

 ءله اللَّه  

نُّ   منن يَم 

 على َعلَْيك مْ 

 ءن أَنْ 

 هدي َهَداك مْ 

 ءمن ِلِليَمانِ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 نَ صدق َصاِدقِي

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم يَْعلَم  

 غيب َغْيبَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءله َواللَّه  

 بصر بَِصير  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

# # 

@ @ 

 ق ق

 قرء َواْلق ْرَءانِ 

 مجد اْلَمِجيدِ 

@ @ 

 بل بَلْ 

 عجب َعِجب وا
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 ءن أَن

 جيء َجاَءه م

نِذر    نذر مُّ

ْنه مْ   مـن م ِ

 ل فَقَالَ قو

ونَ   كفر اْلَكافِر 

 هذا َهذَا

 شيء َشْيء  

 عجب َعِجيب  

@ @ 

 ءذ أَِءذَا

 موت ِمتْنَا

 كون َوك نَّا

 ترب ت َرابًا

 ذلك ذَِلكَ 

 رجع َرْجع  

 بعد بَِعيد  

@ @ 

 قد قَدْ 

 علم َعِلْمنَا

 ما َما

 نقص تَنق ص  

 ءرض األَْرض  

 مـن ِمْنه مْ 

 عند َوِعنَدنَا

 كتب ِكتَاب  

 حفظ َحِفيظ  

@ @ 

 بل بَلْ 

 كذب َكذَّب وا

 حقق بِاْلَحق ِ 

ا  لم لَمَّ

 جيء َجاَءه مْ 

 هم فَه مْ 

 في فِي

 ءمر أَْمر  

ِريج    مرج مَّ

@ @ 

 لم أَفَلَمْ 

وا  نظر يَنظ ر 

 ءلى إِلَى

 سمو السََّماءِ 

 فوق فَْوقَه مْ 

 كيف َكْيفَ 

 بني بَنَْينَاَها

 زين َوَزيَّنَّاَها

 ما َوَما

 له لََها

 مـن ِمن

وج  فرج ف    ر 

@ @ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 مدد َمَدْدنَاَها

 لقي َوأَْلقَْينَا

 في فِيَها

 رسو َرَواِسيَ 

 نبت َوأَنبَتْنَا

 في فِيَها

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 زوج َزْوج  

 بهج بَِهيج  

@ @ 

 بصر تَْبِصَرةً 

 ذكر َوِذْكَرى

 كل ِلك ل ِ 

 عبد َعْبد  

نِيب    نوب مُّ

@ @ 

ْلنَا  نزل َونَزَّ

 مـن ِمنَ 

 سََّماءِ سمو ال

 موه َماءً 

بَاَرًكا  برك مُّ

 نبت فَأَنبَتْنَا

 ب بِهِ 

 جنن َجنَّات  

 حبب َوَحبَّ 

 حصد اْلَحِصيدِ 

@ @ 

 نخل َوالنَّْخلَ 

 بسق بَاِسقَات  

 له لََّها

 طلع َطْلع  

 نضد نَِّضيد  

@ @ 

ْزقًا  رزق ر ِ

 عبد ل ِْلِعبَادِ 

 حيي َوأَْحيَْينَا

 ب بِهِ 

 بلد بَْلَدةً 

ْيتًا  موت مَّ

 َكذَِلكَ  ذلك

وج   ر   خرج اْلخ 

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

 قبل قَْبلَه مْ 

 قوم قَْوم  

 نوح ن وح  

 صحب َوأَْصَحاب  

س ِ   رسس الرَّ

ود    ثمود َوثَم 

@ @ 

 عاد َوَعاد  

 فرعون َوفِْرَعْون  

 ءخو َوإِْخَوان  

 لوط ل وط  

@ @ 

 صحب َوأَْصَحاب  

 ءيك األَْيَكةِ 

 قوم َوقَْوم  

 تبع ت بَّع  

 كل ك ل  

 َكذَّبَ  كذب

س لَ   رسل الرُّ

 حقق فََحقَّ 

 وعد َوِعيدِ 

@ @ 

 عيي أَفَعَيِينَا

 خلق بِاْلَخْلقِ 

لِ   ءول األَوَّ

 بل بَلْ 

 هم ه مْ 

 في فِي

 لبس لَْبس  

نْ   مـن م ِ

 خلق َخْلق  

 جدد َجِديد  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 خلق َخلَْقنَا

 ءنس اإِلنَسانَ 

 علم َونَْعلَم  

 ما َما

 وسوس ت َوْسِوس  

 ب بِهِ 

 فس نَْفس ه  ن

 نحن َونَْحن  

 قرب أَْقَرب  

 ءلى إِلَْيهِ 

 مـن ِمنْ 

 حبل َحْبلِ 

 ورد اْلَوِريدِ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 لقي يَتَلَقَّى

تَلَق ِيَانِ   لقي اْلم 

 عن َعنِ 

 يمن اْليَِمينِ 

 عن َوَعنِ 

َمالِ   شمل الش ِ

 قعد قَِعيد  

@ @ 

ا  ما مَّ

 لفظ يَْلِفظ  

 مـن ِمن

 قول قَْول  

 ءن إِالَّ 

 ْيهِ لدي لَدَ 

 رقب َرقِيب  

 عتد َعتِيد  

@ @ 

 جيء َوَجاَءتْ 

 سكر َسْكَرة  

 موت اْلَمْوتِ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ما َما

 كون ك نتَ 

 مـن ِمْنه  

 حيد تَِحيد  

@ @ 
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 نفخ َون ِفخَ 

 في فِي

 صور الصُّورِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 يوم يَْوم  

 وعد اْلَوِعيدِ 

@ @ 

 جيء َوَجاَءتْ 

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

عََهامع   مَّ

 سوق َسائِق  

 شهد َوَشِهيد  

@ @ 

 قد لَّقَدْ 

 كون ك نتَ 

 في فِي

 غفل َغْفلَة  

نْ   مـن م ِ

 هذا َهذَا

 كشف فََكَشْفنَا

 عن َعنكَ 

 غطي ِغَطاَءكَ 

كَ   بصر فَبََصر 

 يوم اْليَْومَ 

 حدد َحِديد  

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 قرن قَِرين ه  

 هذا َهذَا

 ما َما

 لدي لََديَّ 

 عتد َعتِيد  

@ @ 

 قي أَْلِقيَال

 في فِي

 جهم َجَهنَّمَ 

 كل ك لَّ 

 كفر َكفَّار  

 عند َعنِيد  

@ @ 

نَّاع    منع مَّ

 خير ل ِْلَخْيرِ 

ْعتَد    عدو م 

ِريب    ريب مُّ

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 مع َمعَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله إِلًَها

 ءخر َءاَخرَ 

 لقي فَأَْلِقيَاه  

 في فِي

 عذب اْلعَذَابِ 

 شدد الشَِّديدِ 

 @@ 

 قول قَالَ 

 قرن قَِرين ه  

 ربب َربَّنَا

 ما َما

 طغو أَْطغَْيت ه  

 لكن َولَِكن

 كون َكانَ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

 بعد بَِعيد  

@ @ 

 قول قَالَ 

 ال الَ 

وا  خصم تَْختَِصم 

 لدي لََديَّ 

 قد َوقَدْ 

 قدم قَدَّْمت  

 ءلى إِلَْيك م

 وعد بِاْلَوِعيدِ 

@ @ 

 ما َما

 بدل ي بَدَّل  

 ل  قول اْلقَوْ 

 لدي لََديَّ 

 ما َوَما

 ءنا أَنَا

 ظلم بَِظالَّم  

 عبد ل ِْلعَبِيدِ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 قول نَق ول  

 جهم ِلَجَهنَّمَ 

 هل َهلِ 

 ملء اْمتأَلْتِ 

 قول َوتَق ول  

 هل َهلْ 

 مـن ِمن

ِزيد    زيد مَّ

@ @ 

 زلف َوأ ْزِلفَتِ 

 جنن اْلَجنَّة  

تَِّقينَ   وقي ِلْلم 

 غير َغْيرَ 

 بعد بَِعيد  

 @@ 

 هذا َهذَا

 ما َما

 وعد ت وَعد ونَ 

 كل ِلك ل ِ 

اب    ءوب أَوَّ

 حفظ َحِفيظ  

@ @ 

نْ   من مَّ

 خشي َخِشيَ 

ْحَمنَ   رحم الرَّ

 غيب بِاْلغَْيبِ 

 جيء َوَجاءَ 

 قلب بِقَْلب  

نِيب    نوب مُّ

@ @ 

ل وَها  دخل اْدخ 

 سلم بَِسالَم  

 ذلك ذَِلكَ 

 يوم يَْوم  

ل ودِ   خلد اْلخ 

@ @ 

 له لَه م

ا  ما مَّ

 شيء يََشاء ونَ 

 في فِيَها

 لدي َولََدْينَا

 زيد َمِزيد  

@ @ 

 كم َوَكمْ 

 هلك أَْهلَْكنَا

 قبل قَْبلَه م

ن  مـن م ِ

 قرن قَْرن  

 هم ه مْ 

 شدد أََشدُّ 

 مـن ِمْنه م

 بطش بَْطًشا

 نقب فَنَقَّب وا

 في فِي

 بلد اْلباِلَدِ 

 هل َهلْ 

 مـن ِمن

ِحيص    حيص مَّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 كَ ذلك ذَلِ 

 ذكر لَِذْكَرى

 من ِلَمن

 كون َكانَ 

 له لَه  

 قلب قَْلب  

 ءو أَوْ 

 لقي أَْلقَى

 سمع السَّْمعَ 

 هو َوه وَ 

 شهد َشِهيد  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 خلق َخلَْقنَا

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

 في فِي

 ستت ِستَّةِ 

 يوم أَيَّام  

 ما َوَما

 مسس َمسَّنَا

 ِمن مـن
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 لغب لُّغ وب  

@ @ 

 صبر فَاْصبِرْ 

 على َعلَى

 ما َما

 قول يَق ول ونَ 

 سبح َوَسب ِحْ 

 حمد بَِحْمدِ 

 ربب َرب ِكَ 

 قبل قَْبلَ 

 طلع ط ل وعِ 

 شمس الشَّْمِس 

 قبل َوقَْبلَ 

وبِ   غرب اْلغ ر 

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 ليل الَّْيلِ 

 سبح فََسب ِْحه  

 دبر َوأَْدبَارَ 

ودِ   سجد السُّج 

@ @ 

 اْستَِمعْ سمع وَ 

 يوم يَْومَ 

 ندو ي نَادِ 

نَادِ   ندو اْلم 

 مـن ِمن

َكان    مكن مَّ

 قرب قَِريب  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

ْيَحةَ   صيح الصَّ

 حقق بِاْلَحق ِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 يوم يَْوم  

وجِ  ر   خرج اْلخ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نحن نَْحن  

 حيي ن ْحيِ 

 موت َون ِميت  

 ءلى َوإِلَْينَا

 ِصير  صير اْلمَ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 شقق تََشقَّق  

 ءرض األَْرض  

مْ   عن َعْنه 

 سرع ِسَراًعا

 ذلك ذَِلكَ 

 حشر َحْشر  

 على َعلَْينَا

 يسر يَِسير  

@ @ 

 نحن نَّْحن  

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 قول يَق ول ونَ 

 ما َوَما

 ءنت أَنتَ 

 على َعلَْيِهم

 جبر بَِجبَّار  

رْ   ذكر فَذَك ِ

 قرء بِاْلق ْرَءانِ 

 ن َمنم

 خوف يََخاف  

 وعد َوِعيدِ 

# # 

@ @ 

 ذرو َوالذَّاِريَاتِ 

 ذرو ذَْرًوا

@ @ 

 حمل فَاْلَحاِمالَتِ 

 وقر ِوْقًرا

@ @ 

 جري فَاْلَجاِريَاتِ 

 يسر ي ْسًرا

@ @ 

َماتِ  قَس ِ  قسم فَاْلم 

 ءمر أَْمًرا

@ @ 

 ءن إِنََّما

 وعد ت وَعد ونَ 

 صدق لََصاِدق  

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

ينَ   دين الد ِ

 لََواقِع   وقع

@ @ 

 سمو َوالسََّماءِ 

 ذو ذَاتِ 

ب كِ   حبك اْلح 

@ @ 

 ءن إِنَّك مْ 

 في لَِفي

 قول قَْول  

ْختَِلف    خلف مُّ

@ @ 

 ءفك ي ْؤفَك  

 عن َعْنه  

 من َمنْ 

 ءفك أ فِكَ 

@ @ 

 قتل ق تِلَ 

اص ونَ   خرص اْلَخرَّ

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 في فِي

 غمر َغْمَرة  

 سهو َساه ونَ 

@ @ 

 ْسئَل ونَ سءل يَ 

 ءيي أَيَّانَ 

 يوم يَْوم  

ينِ   دين الد ِ

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 هم ه مْ 

 على َعلَى

 نور النَّارِ 

 فتن ي ْفتَن ونَ 

@ @ 

 ذوق ذ وق وا

 فتن فِتْنَتَك مْ 

 هذا َهذَا

 ءلل الَِّذي

 كون ك نت م

 ب بِهِ 

 عجل تَْستَْعِجل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

 في فِي

 جنن َجنَّات  

 ن َوع ي ون  عي

@ @ 

 ءخذ َءاِخِذينَ 

 ما َما

 ءتي َءاتَاه مْ 

 ربب َربُّه مْ 

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 قبل قَْبلَ 

 ذلك ذَِلكَ 

ْحِسنِينَ   حسن م 

@ @ 

 كون َكان وا

 قلل قَِليالً 

نَ   مـن م ِ

 ليل الَّْيلِ 

 ما َما

 هجع يَْهَجع ونَ 

@ @ 

 سحر َوبِاألَْسَحارِ 

 هم ه مْ 

ونَ   غفر يَْستَْغِفر 

@ @ 

 في َوفِي

 مول أَْمَواِلِهمْ 

 حقق َحق  

 سءل ل ِلسَّائِلِ 

ومِ   حرم َواْلَمْحر 

@ @ 

 في َوفِي

 ءرض األَْرِض 

 ءيه َءايَات  

وقِنِينَ   يقن ل ِْلم 

@ @ 

 في َوفِي

 نفس أَنف ِسك مْ 

 ال أَفاَلَ 
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ونَ   بصر ت ْبِصر 

@ @ 

 في َوفِي

 سمو السََّماءِ 

 رزق ِرْزق ك مْ 

 ما َوَما

 ونَ وعد ت وَعد  

@ @ 

 ربب فََوَرب ِ 

 سمو السََّماءِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءن إِنَّه  

 حقق لََحق  

ثْلَ   مثل م ِ

 ما َما

 ءن أَنَّك مْ 

 نطق تَنِطق ونَ 

@ @ 

 هل َهلْ 

 ءتي أَتَاكَ 

 حدث َحِديث  

 ضيف َضْيفِ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

ْكَرِمينَ   كرم اْلم 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 دخل َدَخل وا

 على َعلَْيهِ 

 ل واقول فَقَا

 سلم َسالًَما

 قول قَالَ 

 سلم َسالَم  

 قوم قَْوم  

ونَ  نَكر   نكر مُّ

@ @ 

 روغ فََراغَ 

 ءلى إِلَى

 ءهل أَْهِلهِ 

 جيء فََجاءَ 

 عجل بِِعْجل  

 سمن َسِمين  

@ @ 

بَه    قرب فَقَرَّ

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 قول قَالَ 

 ال أاَلَ 

 ءكل تَأْك ل ونَ 

@ @ 

 وجس فَأَْوَجسَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 خوف ِخيفَةً 

 قول قَال وا

 ال الَ 

 خوف تََخفْ 

وه    بشر َوبَشَّر 

 غلم بِغ الَم  

 علم َعِليم  

@ @ 

 قبل فَأَْقبَلَتِ 

 مرء اْمَرأَت ه  

 في فِي

ة    صرر َصرَّ

 صكك فََصكَّتْ 

 وجه َوْجَهَها

 قول َوقَالَتْ 

وز    عجز َعج 

 عقم َعِقيم  

@ @ 

 قول قَال وا

 ذلك َكذَِلكِ 

 قول قَالَ 

 ربب َربُّكِ 

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 حكم اْلَحِكيم  

 علم اْلَعِليم  

@ @ 

 قول قَالَ 

 ما فََما

 خطب َخْطب ك مْ 

 ءيي أَيَُّها

ْرَسل ونَ   رسل اْلم 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 رسل أ ْرِسْلنَا

 ءلى إِلَى

 قوم قَْوم  

ْجِرِمينَ   جرم مُّ

@ @ 

 رسل ِلن ْرِسلَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 حجر ِحَجاَرةً 

ن  مـن م ِ

 طين ِطين  

@ @ 

َمةً  َسوَّ  سوم مُّ

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِكَ 

ْسِرفِينَ   سرف ِلْلم 

@ @ 

 خرج فَأَْخَرْجنَا

 من َمن

 كون َكانَ 

 في فِيَها

 مـن ِمنَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ما فََما

 وجد َوَجْدنَا

 في فِيَها

 غير َغْيرَ 

 بيت بَْيت  

نَ   مـن م ِ

ْسِلِمينَ   سلم اْلم 

@ @ 

 ترك َوتََرْكنَا

 افي فِيهَ 

 ءيه َءايَةً 

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 خوف يََخاف ونَ 

 عذب اْلعَذَابَ 

 ءلم األَِليمَ 

@ @ 

 في َوفِي

وَسى  موسى م 

 ءذ إِذْ 

 رسل أَْرَسْلنَاه  

 ءلى إِلَى

 فرعون فِْرَعْونَ 

 سلط بِس ْلَطان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ولي فَتََولَّى

ْكنِهِ   ركن بِر 

 قول َوقَالَ 

 سحر َساِحر  

 ءو أَوْ 

 ن ون  جنن َمجْ 

@ @ 

 ءخذ فَأََخْذنَاه  

ن وَده    جند َوج 

 نبذ فَنَبَْذنَاه مْ 

 في فِي

 يمم اْليَم ِ 

 هو َوه وَ 

ِليم    لوم م 

@ @ 

 في َوفِي

 عاد َعاد  

 ءذ إِذْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 على َعلَْيِهم  

يحَ   روح الر ِ

 عقم اْلعَِقيمَ 

@ @ 

 ما َما

 وذر تَذَر  

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 ءتي أَتَتْ 

 ْيهِ على َعلَ 

 ءن إِالَّ 

 جعل َجعَلَتْه  

ِميمِ   رمم َكالرَّ

@ @ 

 في َوفِي

ودَ   ثمود ثَم 

 ءذ إِذْ 

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 متع تََمتَّع وا
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 حتى َحتَّى

 حين ِحين  

@ @ 

 عتو فَعَتَْوا

 عن َعنْ 

 ءمر أَْمرِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءخذ فَأََخذَتْه م  

اِعقَة    صعق الصَّ

 هم َوه مْ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

@ @ 

 فََما ما

 طوع اْستََطاع وا

 مـن ِمن

 قوم قِيَام  

 ما َوَما

 كون َكان وا

نتَِصِرينَ   نصر م 

@ @ 

 قوم َوقَْومَ 

 نوح ن وح  

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبل  

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 قوم قَْوًما

 فسق فَاِسِقينَ 

@ @ 

 سمو َوالسََّماءَ 

 بني بَنَْينَاَها

 يدي بِأَْييد  

 ءن َوإِنَّا

وسِ   ع ونَ وسع لَم 

@ @ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 فرش فََرْشنَاَها

 نعم فَنِْعمَ 

 مهد اْلَماِهد ونَ 

@ @ 

 مـن َوِمن

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 خلق َخلَْقنَا

 زوج َزْوَجْينِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

وا  فرر فَِفرُّ

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 ءن إِن ِي

 لك لَك م

ْنه    مـن م ِ

 نذر نَِذير  

بِين  بين   مُّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 جعل تَْجعَل وا

 مع َمعَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله إِلًَها

 ءخر َءاَخرَ 

 ءن إِن ِي

 لك لَك م

ْنه    مـن م ِ

 نذر نَِذير  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 ما َما

 ءتي أَتَى

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهم

ن  مـن م ِ

س ول    رسل رَّ

 ءن إِالَّ 

 قول قَال وا

 اِحر  سحر سَ 

 ءو أَوْ 

 جنن َمْجن ون  

@ @ 

 وصي أَتََواَصْوا

 ب بِهِ 

 بل بَلْ 

 هم ه مْ 

 قوم قَْوم  

 طغو َطاغ ونَ 

@ @ 

 ولي فَتََولَّ 

مْ   عن َعْنه 

 ما فََما

 ءنت أَنتَ 

 لوم بَِمل وم  

@ @ 

رْ   ذكر َوذَك ِ

 ءن فَِإنَّ 

ْكَرى  ذكر الذ ِ

 نفع تَنفَع  

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ما َوَما

 ْقت  خلق َخلَ 

 جنن اْلِجنَّ 

 ءنس َواإِلنسَ 

 ءن إِالَّ 

 عبد ِليَْعب د ونِ 

@ @ 

 ما َما

 رود أ ِريد  

 مـن ِمْنه م

ن  مـن م ِ

ْزق    رزق ر ِ

 ما َوَما

 رود أ ِريد  

 ءن أَن

ونِ   طعم ي ْطِعم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

اق   زَّ  رزق الرَّ

 ذو ذ و

ةِ   قوي اْلق وَّ

 متن اْلَمتِين  

@ @ 

 نَّ ءن فَإِ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 ذنب ذَن وبًا

ثْلَ   مثل م ِ

 ذنب ذَن وبِ 

 صحب أَْصَحابِِهمْ 

 ال فاَلَ 

 عجل يَْستَْعِجل ونِ 

@ @ 

 ويل فََوْيل  

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمن

 يوم يَْوِمِهم  

 ءلل الَِّذي

 وعد ي وَعد ونَ 

# # 

@ @ 

 طور َوالطُّورِ 

@ @ 

 كتب َوِكتَاب  

ْسط ور  سط  ر مَّ

@ @ 

 في فِي

 رقق َرق   

نش ور    نشر مَّ

@ @ 

 بيت َواْلبَْيتِ 

ورِ   عمر اْلَمْعم 

@ @ 

 سقف َوالسَّْقفِ 

وعِ 
 رفع اْلَمْرف 

@ @ 

 بحر َواْلبَْحرِ 

ورِ   سجر اْلَمْسج 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 عذب َعذَابَ 

 ربب َرب ِكَ 

 وقع لََواقِع  

@ @ 

ا  ما مَّ

 له لَه  

 مـن ِمن
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 دفع َدافِع  

@ @ 

 م يَْومَ يو

ور    مور تَم 

 سمو السََّماء  

 مور َمْوًرا

@ @ 

 سير َوتَِسير  

 جبل اْلِجبَال  

 سير َسْيًرا

@ @ 

 ويل فََوْيل  

 يوم يَْوَمئِذ  

بِينَ  َكذ ِ  كذب ل ِْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 في فِي

 خوض َخْوض  

 لعب يَْلعَب ونَ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 دعع ي َدعُّونَ 

 ءلى إِلَى

 نور نَارِ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 دعع َدعًّا

@ @ 

 هذا َهِذهِ 

 نور النَّار  

 ءلل الَّتِي

 كون ك نت م

 ب بَِها

ب ونَ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 سحر أَفَِسْحر  

 هذا َهذَا

 ءم أَمْ 

 ءنت أَنت مْ 

 ال الَ 

ونَ   بصر ت ْبِصر 

@ @ 

 صلي اْصلَْوَها

وا  صبر فَاْصبِر 

 ءو أَوْ 

 ال الَ 

وا  صبر تَْصبِر 

 سوي َسَواء  

 لَْيك مْ على عَ 

 ءن إِنََّما

 جزي ت ْجَزْونَ 

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

 في فِي

 جنن َجنَّات  

 نعم َونَِعيم  

@ @ 

 فكه فَاِكِهينَ 

 ما بَِما

 ءتي َءاتَاه مْ 

 ربب َربُّه مْ 

 وقي َوَوقَاه مْ 

 ربب َربُّه مْ 

 عذب َعذَابَ 

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 كل ك ل واء

 شرب َواْشَرب وا

 هنء َهنِيئًا

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

تَِّكئِينَ   وكء م 

 على َعلَى

ر    سرر س ر 

ْصف وفَة    صفف مَّ

ْجنَاه م  زوج َوَزوَّ

ور    حور بِح 

 عين ِعين  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 تبع َواتَّبَعَتْه مْ 

يَّت ه م  ذرر ذ ر ِ

 ِإيَمان  ءمن بِ 

 لحق أَْلَحْقنَا

 ب بِِهمْ 

يَّتَه مْ   ذرر ذ ر ِ

 ما َوَما

 ءلت أَلَتْنَاه م

نْ   مـن م ِ

 عمل َعَمِلِهم

ن  مـن م ِ

 شيء َشْيء  

 كل ك لُّ 

 مرء اْمِرئ  

 ما بَِما

 كسب َكَسبَ 

 رهن َرِهين  

@ @ 

 مدد َوأَْمَدْدنَاه م

 فكه بِفَاِكَهة  

 لحم َولَْحم  

ا مَّ  ما م ِ

 شهو يَْشتَه ونَ 

@ @ 

 نزع يَتَنَاَزع ونَ 

 في فِيَها

 كءس َكأًْسا

 ال الَّ 

 لغو لَْغو  

 في فِيَها

 ال َوالَ 

 ءثم تَأْثِيم  

@ @ 

 طوف َويَط وف  

 على َعلَْيِهمْ 

 غلم ِغْلَمان  

مْ   له لَّه 

مْ   كأن َكأَنَّه 

 لؤلؤ ل ْؤل ؤ  

ْكن ون    كنن مَّ

@ @ 

 قبل َوأَْقبَلَ 

ه مْ   بعض بَْعض 

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

 سءل يَتََساَءل ونَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 قبل قَْبل  

 في فِي

 ءهل أَْهِلنَا

ْشِفِقينَ   شفق م 

@ @ 

 منن فََمنَّ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْينَا

 وقي َوَوقَانَا

 عذب َعذَابَ 

ومِ   سمم السَّم 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 دعو نَْدع وه  

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 برر اْلبَرُّ 

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

رْ   ذكر فَذَك ِ

 ما فََما

 ءنت أَنتَ 

 نعم بِنِْعَمتِ 

 ربب َرب ِكَ 

 كهن بَِكاِهن  

 ال َوالَ 

 جنن َمْجن ون  

@ @ 

 ءم أَمْ 

 قول يَق ول ونَ 

 شعر َشاِعر  

 ربص نَّتََربَّص  
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 ب بِهِ 

 ريب َرْيبَ 

 منن اْلَمن ونِ 

@ @ 

 قول ق لْ 

وا  ربص تََربَّص 

 ءن فَِإن ِي

 مع َمعَك م

نَ   مـن م ِ

تََرب ِِصينَ   ربص اْلم 

@ @ 

 ءم أَمْ 

ه مْ  ر   ءمر تَأْم 

ه م  حلم أَْحالَم 

 هذا بَِهذَا

 ءم أَمْ 

 هم ه مْ 

 قوم قَْوم  

 طغو َطاغ ونَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 قول يَق ول ونَ 

لَه    قول تَقَوَّ

 بل بَل

 ال الَّ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءتي فَْليَأْت وا

 ِديث  حدث بِحَ 

ثِْلهِ   مثل م ِ

 ءن إِن

 كون َكان وا

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

ِلق وا  خلق خ 

 مـن ِمنْ 

 غير َغْيرِ 

 شيء َشْيء  

 ءم أَمْ 

 هم ه م  

 خلق اْلَخاِلق ونَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 خلق َخلَق وا

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 بل بَل

 ال الَّ 

 يقن ي وقِن ونَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 عند ِعنَده مْ 

 خزن َخَزائِن  

 ربب َرب ِكَ 

 ءم أَمْ 

 هم ه م  

ونَ  َصْيِطر   سطر اْلم 

@ @ 

 ءم أَمْ 

مْ   له لَه 

 سلم س لَّم  

 سمع يَْستَِمع ونَ 

 في فِيهِ 

 ءتي فَْليَأْتِ 

ْستَِمع ه م  سمع م 

 سلط بِس ْلَطان  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءم أَمْ 

 له لَه  

 بنو اْلبَنَات  

 لكم َولَك م  

 بنو اْلبَن ونَ 

@ @ 

 م أَمْ ء

 سءل تَْسئَل ه مْ 

 ءجر أَْجًرا

 هم فَه م

ن  مـن م ِ

ْغَرم    غرم مَّ

ثْقَل ونَ   ثقل مُّ

@ @ 

 ءم أَمْ 

 عند ِعنَده م  

 غيب اْلغَْيب  

 هم فَه مْ 

 كتب يَْكت ب ونَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 رود ي ِريد ونَ 

 كيد َكْيًدا

 ءلل فَالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 هم ه م  

 كيد اْلَمِكيد ونَ 

@ @ 

 ءم أَمْ 

مْ   له لَه 

 ءله إِلَه  

 غير َغْير  

 ءله اللَّهِ 

 سبح س ْبَحانَ 

 ءله اللَّهِ 

ا  عن َعمَّ

 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 ءن َوإِن

 رءي يََرْوا

 كسف ِكْسفًا

نَ   مـن م ِ

 سمو السََّماءِ 

 سقط َساقًِطا

 قول يَق ول وا

 سحب َسَحاب  

ْرك وم    ركم مَّ

@ @ 

 وذر فَذَْره مْ 

 حتى َحتَّى

 لقي ي الَق وا

 يوم يَْوَمه م  

 ءلل الَِّذي

 في فِيهِ 

 صعق ي ْصعَق ونَ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 ال الَ 

 غني ي ْغنِي

مْ   عن َعْنه 

 كيد َكْيد ه مْ 

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

 هم ه مْ 

ونَ   نصر ي نَصر 

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

وا  ظلم َظلَم 

 عذب َعذَابًا

 دون د ونَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 لكن َولَِكنَّ 

 ثََره مْ كثر أَكْ 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 صبر َواْصبِرْ 

ْكمِ   حكم ِلح 

 ربب َرب ِكَ 

 ءن فَِإنَّكَ 

 عين بِأَْعي نِنَا

 سبح َوَسب ِحْ 

 حمد بَِحْمدِ 

 ربب َرب ِكَ 

 حين ِحينَ 

 قوم تَق وم  

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 ليل الَّْيلِ 

 سبح فََسب ِْحه  

 دبر َوإِْدبَارَ 

ومِ   نجم النُّج 

# # 

@ @ 

 النَّْجمِ نجم وَ 

 ءذ إِذَا

 هوي َهَوى

@ @ 

 ما َما

 ضلل َضلَّ 

 صحب َصاِحب ك مْ 

 ما َوَما
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 غوي َغَوى

@ @ 

 ما َوَما

 نطق يَنِطق  

 عن َعنِ 

 هوي اْلَهَوى

@ @ 

 ءن إِنْ 

 هو ه وَ 

 ءن إِالَّ 

 وحي َوْحي  

 وحي ي وَحى

@ @ 

 علم َعلََّمه  

 شدد َشِديد  

 قوي اْلق َوى

@ @ 

 ذو ذ و

ة    مرر ِمرَّ

 اْستََوىسوي فَ 

@ @ 

 هو َوه وَ 

 ءفق بِاأل ف قِ 

 علو األَْعلَى

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 دنو َدنَا

 دلو فَتََدلَّى

@ @ 

 كون فََكانَ 

 قوب قَابَ 

 قوس قَْوَسْينِ 

 ءو أَوْ 

 دنو أَْدنَى

@ @ 

 وحي فَأَْوَحى

 ءلى إِلَى

 عبد َعْبِدهِ 

 ما َما

 وحي أَْوَحى

@ @ 

 ما َما

 كذب َكذَبَ 

 فءد اْلف َؤاد  

 ما َما

 ءي َرأَىر

@ @ 

ونَه    مري أَفَت َمار 

 على َعلَى

 ما َما

 رءي يََرى

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رءي َرَءاه  

 نزل نَْزلَةً 

 ءخر أ ْخَرى

@ @ 

 عند ِعندَ 

 سدر ِسْدَرةِ 

نتََهى  نهي اْلم 

@ @ 

 عند ِعنَدَها

 جنن َجنَّة  

 ءوي اْلَمأَْوى

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 غشو يَْغَشى

ْدَرةَ   سدر الس ِ

 ما َما

 َشىغشو يَغْ 

@ @ 

 ما َما

 زيغ َزاغَ 

 بصر اْلبََصر  

 ما َوَما

 طغو َطغَى

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 رءي َرأَى

 مـن ِمنْ 

 ءيه َءايَاتِ 

 ربب َرب ِهِ 

 كبر اْلك ْبَرى

@ @ 

 رءي أَفََرَءْيت م  

 الت الالَّتَ 

ى  عزز َواْلع زَّ

@ @ 

 مناة َوَمنَاةَ 

 ثلث الثَّاِلثَةَ 

 ءخر األ ْخَرى

@ @ 

 لك أَلَك م  

 َكر  ذكر الذَّ 

 له َولَه  

 ءنث األ نثَى

@ @ 

 تلك تِْلكَ 

 ءذ إِذًا

 قسم قِْسَمة  

 ضيز ِضيَزى

@ @ 

 ءن إِنْ 

 هي ِهيَ 

 ءن إِالَّ 

 سمى أَْسَماء  

وَها ْيت م   سمى َسمَّ

 ءنت أَنت مْ 

ك م  ءبو َوَءابَاؤ 

ا  ما مَّ

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 ب بَِها

 مـن ِمن

 سلط س ْلَطان  

 ءن إِن

َّبِع ونَ   تبع يَت

 ءن إِالَّ 

 ظنن الظَّنَّ 

 ما َوَما

 هوي تَْهَوى

 نفس األَنف س  

 قد َولَقَدْ 

 جيء َجاَءه م

ن  مـن م ِ

ب ِِهم    ربب رَّ

 هدي اْله َدى

@ @ 

 ءم أَمْ 

 ءنس ِلِلنَسانِ 

 ما َما

 مني تََمنَّى

@ @ 

 ءله فَِللَّهِ 

 ءخر األَِخَرة  

 ءول َواأل ولَى

@ @ 

 كم َوَكم

ن  مـن م ِ

لَك    ملك مَّ

 يفي فِ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ال الَ 

 غني ت ْغنِي

 شفع َشفَاَعت ه مْ 

 شيء َشْيئًا

 ءن إِالَّ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ءن أَن

 ءذن يَأْذَنَ 

 ءله اللَّه  

 من ِلَمن

 شيء يََشاء  

 رضي َويَْرَضى

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءخر بِاألَِخَرةِ 

ونَ   سمى لَي َسمُّ

 َمالَئَِكةَ ملك الْ 

 سمى تَْسِميَةَ 

 ءنث األ نثَى

@ @ 

 ما َوَما

 له لَه م

 ب بِهِ 

 مـن ِمنْ 

 علم ِعْلم  

 ءن إِن
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َّبِع ونَ   تبع يَت

 ءن إِالَّ 

 ظنن الظَّنَّ 

 ءن َوإِنَّ 

 ظنن الظَّنَّ 

 ال الَ 

 غني ي ْغنِي

 مـن ِمنَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 شيء َشْيئًا

@ @ 

 عرض فَأَْعِرضْ 

 عن َعن

 من مَّن

 لَّىولي تَوَ 

 عن َعن

 ذكر ِذْكِرنَا

 لم َولَمْ 

 رود ي ِردْ 

 ءن إِالَّ 

 حيي اْلَحيَاةَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 بلغ َمْبلَغ ه م

نَ   مـن م ِ

 علم اْلِعْلمِ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو ه وَ 

 علم أَْعلَم  

 من بَِمن

 ضلل َضلَّ 

 عن َعن

 سبل َسبِيِلهِ 

 هو َوه وَ 

 علم أَْعلَم  

 من بَِمنِ 

 هدي اْهتََدى

@ @ 

 ءله َوِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 جزي ِليَْجِزيَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 سوء أََسائ وا

 ما بَِما

 عمل َعِمل وا

 جزي َويَْجِزيَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 حسن أَْحَسن وا

ْسنَى  حسن بِاْلح 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 جنب يَْجتَنِب ونَ 

 بر َكبَائِرَ ك

 ءثم اإِلثْمِ 

 فحش َواْلفََواِحشَ 

 ءن إِالَّ 

 لمم اللََّممَ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 وسع َواِسع  

 غفر اْلَمْغِفَرةِ 

 هو ه وَ 

 علم أَْعلَم  

 ب بِك مْ 

 ءذ إِذْ 

 نشء أَنَشأَك م

نَ   مـن م ِ

 ءرض األَْرِض 

 ءذ َوإِذْ 

 ءنت أَنت مْ 

 جنن أَِجنَّة  

 في فِي

 بطن ب ط ونِ 

َهاتِك مْ ءمم أ    مَّ

 ال فاَلَ 

 زكو ت َزكُّوا

 نفس أَنف َسك مْ 

 هو ه وَ 

 علم أَْعلَم  

 من بَِمنِ 

 وقي اتَّقَى

@ @ 

 رءي أَفََرَءْيتَ 

 ءلل الَِّذي

 ولي تََولَّى

@ @ 

 عطو َوأَْعَطى

 قلل قَِليالً 

 كدي َوأَْكَدى

@ @ 

 عند أَِعنَده  

 علم ِعْلم  

 غيب اْلغَْيبِ 

 هو فَه وَ 

 رءي يََرى

@ @ 

 أَمْ  ءم

 لم لَمْ 

 نبء ي نَبَّأْ 

 ما بَِما

 في فِي

فِ   صحف ص ح 

وَسى  موسى م 

@ @ 

 إبراهيم َوإِْبَراِهيمَ 

 ءلل الَِّذي

 وفي َوفَّى

@ @ 

 ءن أاَلَّ 

 وزر تَِزر  

 وزر َواِزَرة  

 وزر ِوْزرَ 

 ءخر أ ْخَرى

@ @ 

 ءن َوأَن

 ليس لَّْيسَ 

 ءنس ِلِلنَسانِ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 سعي َسعَى

@ @ 

 أَنَّ ءن وَ 

 سعي َسْعيَه  

 سوف َسْوفَ 

 رءي ي َرى

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 جزي ي ْجَزاه  

 جزي اْلَجَزاءَ 

 وفي األَْوفَى

@ @ 

 ءن َوأَنَّ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِكَ 

نتََهى  نهي اْلم 

@ @ 

 ءن َوأَنَّه  

 هو ه وَ 

 ضحك أَْضَحكَ 

 بكي َوأَْبَكى

@ @ 

 ءن َوأَنَّه  

 هو ه وَ 

 موت أََماتَ 

 حيي َوأَْحيَا

@ @ 

 ءن َوأَنَّه  

 خلق َخلَقَ 

ْوَجْينِ   زوج الزَّ

 ذكر الذََّكرَ 

 ءنث َواأل نثَى

@ @ 

 مـن ِمن

 نطف نُّْطفَة  

 ءذ إِذَا

 مني ت ْمنَى

@ @ 

 ءن َوأَنَّ 

 على َعلَْيهِ 

 نشء النَّْشأَةَ 

 ءخر األ ْخَرى

@ @ 

 ءن َوأَنَّه  

 هو ه وَ 

 غني أَْغنَى
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 قنو َوأَْقنَى

@ @ 

 ءن َوأَنَّه  

 هو ه وَ 

 َربُّ ربب 

ْعَرى  شعر الش ِ

@ @ 

 ءن َوأَنَّه  

 هلك أَْهلَكَ 

 عاد َعاًدا

 ءول األ ولَى

@ @ 

وَدا  ثمود َوثَم 

 ما فََما

 بقي أَْبقَى

@ @ 

 قوم َوقَْومَ 

 نوح ن وح  

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبل  

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 هم ه مْ 

 ظلم أَْظلَمَ 

 طغو َوأَْطغَى

@ @ 

ْؤتَِفَكةَ   ءفك َواْلم 

 َوىهوي أَهْ 

@ @ 

 غشو فَغَشَّاَها

 ما َما

 غشو َغشَّى

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِكَ 

 مري تَتََماَرى

@ @ 

 هذا َهذَا

 نذر نَِذير  

نَ   مـن م ِ

 نذر النُّذ رِ 

 ءول األ ولَى

@ @ 

 ءزف أَِزفَتِ 

 ءزف األَِزفَة  

@ @ 

 ليس لَْيسَ 

 له لََها

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 اِشفَة  كشف كَ 

@ @ 

 مـن أَفَِمنْ 

 هذا َهذَا

 حدث اْلَحِديثِ 

 عجب تَْعَجب ونَ 

@ @ 

 ضحك َوتَْضَحك ونَ 

 ال َوالَ 

 بكي تَْبك ونَ 

@ @ 

 ءنت َوأَنت مْ 

 سمد َساِمد ونَ 

@ @ 

د وا  سجد فَاْسج 

 ءله ِللَّهِ 

 عبد َواْعب د وا

# # 

@ @ 

 قرب اْقتََربَتِ 

 سوع السَّاَعة  

 شقق َوانَشقَّ 

 ر  قمر اْلقَمَ 

@ @ 

 ءن َوإِن

 رءي يََرْوا

 ءيه َءايَةً 

وا  عرض ي ْعِرض 

 قول َويَق ول وا

 سحر ِسْحر  

ْستَِمر    مرر مُّ

@ @ 

 كذب َوَكذَّب وا

 تبع َواتَّبَع وا

 هوي أَْهَواَءه مْ 

 كل َوك لُّ 

 ءمر أَْمر  

ْستَِقر    قرر مُّ

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 جيء َجاَءه م

نَ   مـن م ِ

 نبء األَنبَاءِ 

 ما َما

 فِيهِ  في

ْزَدَجر    زجر م 

@ @ 

 حكم ِحْكَمة  

 بلغ بَاِلغَة  

 ما فََما

 غني ت ْغنِ 

 نذر النُّذ ر  

@ @ 

 ولي فَتََولَّ 

مْ   عن َعْنه 

 يوم يَْومَ 

 دعو يَْدع  

 دعو الدَّاعِ 

 ءلى إِلَى

 شيء َشْيء  

 نكر نُّك ر  

@ @ 

شَّعًا  خشع خ 

ه مْ   بصر أَْبَصار 

ونَ  ج   خرج يَْخر 

 مـن ِمنَ 

 اثِ جدث األَْجدَ 

مْ   كأن َكأَنَّه 

 جرد َجَراد  

نتَِشر    نشر مُّ

@ @ 

ْهِطِعينَ   هطع م 

 ءلى إِلَى

 دعو الدَّاعِ 

 قول يَق ول  

ونَ   كفر اْلَكافِر 

 هذا َهذَا

 يوم يَْوم  

 عسر َعِسر  

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

 قبل قَْبلَه مْ 

 قوم قَْوم  

 نوح ن وح  

 كذب فََكذَّب وا

 عبد َعْبَدنَا

 قول َوقَال وا

 ْجن ون  جنن مَ 

 زجر َواْزد ِجرَ 

@ @ 

 دعو فََدَعا

 ربب َربَّه  

 ءن أَن ِي

 غلب َمْغل وب  

 نصر فَانتَِصرْ 

@ @ 

 فتح فَفَتَْحنَا

 بوب أَْبَوابَ 

 سمو السََّماءِ 

 موه بَِماء  

ْنَهِمر    همر مُّ

@ @ 

ْرنَا  فجر َوفَجَّ

 ءرض األَْرضَ 

 عين ع ي ونًا

 لقي فَاْلتَقَى

 موه اْلَماء  

 على َعلَى

 ر أَْمر  ءم

 قد قَدْ 

 قدر ق ِدرَ 

@ @ 

 حمل َوَحَمْلنَاه  

 على َعلَى

 ذو ذَاتِ 

 لوح أَْلَواح  

 دسر َود س ر  

@ @ 

 جري تَْجِري

 عين بِأَْعي نِنَا
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 جزي َجَزاءً 

 من ل َِمن

 كون َكانَ 

 كفر ك ِفرَ 

@ @ 

 قد َولَقَد

 ترك تََّرْكنَاَها

 ءيه َءايَةً 

 هل فََهلْ 

 مـن ِمن

دَِّكر    ذكر مُّ

@ @ 

 يف فََكْيفَ ك

 كون َكانَ 

 عذب َعذَابِي

 نذر َون ذ رِ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 يسر يَسَّْرنَا

 قرء اْلق ْرَءانَ 

ْكرِ   ذكر ِللذ ِ

 هل فََهلْ 

 مـن ِمن

دَِّكر    ذكر مُّ

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

 عاد َعاد  

 كيف فََكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عذب َعذَابِي

 نذر َون ذ رِ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 رسل أَْرَسْلنَا

 لَْيِهمْ على عَ 

 روح ِريًحا

 صرصر َصْرَصًرا

 في فِي

 يوم يَْومِ 

 نحس نَْحس  

ْستَِمر     مرر مُّ

@ @ 

 نزع تَنِزع  

 نوس النَّاسَ 

مْ   كأن َكأَنَّه 

 عجز أَْعَجاز  

 نخل نَْخل  

نقَِعر    قعر مُّ

@ @ 

 كيف فََكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عذب َعذَابِي

 نذر َون ذ رِ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 يسر يَسَّْرنَا

 ْلق ْرَءانَ قرء ا

ْكرِ   ذكر ِللذ ِ

 هل فََهلْ 

 مـن ِمن

دَِّكر    ذكر مُّ

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

ود    ثمود ثَم 

 نذر بِالنُّذ رِ 

@ @ 

 قول فَقَال وا

 بشر أَبََشًرا

نَّا  مـن م ِ

 وحد َواِحًدا

 تبع نَّتَّبِع ه  

 ءن إِنَّا

 ءذ إِذًا

 في لَِّفي

 ضلل َضالَل  

 سعر َوس ع ر  

@ @ 

ْلِقيَ   لقي أَء 

ْكر  ذك  ر الذ ِ

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمن

 بين بَْينِنَا

 بل بَلْ 

 هو ه وَ 

 كذب َكذَّاب  

 ءشر أَِشر  

@ @ 

ونَ   علم َسيَْعلَم 

 غدو َغًدا

نِ   من مَّ

 كذب اْلَكذَّاب  

 ءشر األَِشر  

@ @ 

 ءن إِنَّا

ْرِسل وا  رسل م 

 نوق النَّاقَةِ 

 فتن فِتْنَةً 

مْ   له لَّه 

 رقب فَاْرتَِقْبه مْ 

 بِرْ صبر َواْصطَ 

@ @ 

 نبء َونَب ِئْه مْ 

 ءن أَنَّ 

 موه اْلَماءَ 

 قسم قِْسَمة  

 بين بَْينَه مْ 

 كل ك لُّ 

 شرب ِشْرب  

ْحتََضر    حضر مُّ

@ @ 

 ندو فَنَاَدْوا

مْ   صحب َصاِحبَه 

 عطو فَتَعَاَطى

 عقر فَعَقَرَ 

@ @ 

 كيف فََكْيفَ 

 كون َكانَ 

 عذب َعذَابِي

 نذر َون ذ رِ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 ارسل أَْرَسْلنَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 صيح َصْيَحةً 

 وحد َواِحَدةً 

 كون فََكان وا

 هشم َكَهِشيمِ 

ْحتَِظرِ   حظر اْلم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 يسر يَسَّْرنَا

 قرء اْلق ْرَءانَ 

ْكرِ   ذكر ِللذ ِ

 هل فََهلْ 

 مـن ِمن

دَِّكر    ذكر مُّ

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

 قوم قَْوم  

 لوط ل وط  

 نذر بِالنُّذ رِ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 رسل أَْرَسْلنَا

 على َعلَْيِهمْ 

 حصب َحاِصبًا

 ءن إِالَّ 

 ءلي َءالَ 

 لوط ل وط  

ْينَاه م  نجو نَّجَّ

 سحر بَِسَحر  

@ @ 

 نعم ن ِْعَمةً 

نْ   مـن م ِ

 عند ِعنِدنَا

 ذلك َكذَِلكَ 

 جزي نَْجِزي

 من َمن

 شكر َشَكرَ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 نذر أَنذََره م

 بطش بَْطَشتَنَا

 مري فَتََماَرْوا

 ر بِالنُّذ رِ نذ

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رود َراَود وه  

 عن َعن

 ضيف َضْيِفهِ 

 طمس فََطَمْسنَا

مْ   عين أَْعي نَه 
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 ذوق فَذ وق وا

 عذب َعذَابِي

 نذر َون ذ رِ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 صبح َصبََّحه م

 بكر ب ْكَرةً 

 عذب َعذَاب  

ْستَِقر    قرر مُّ

@ @ 

 ذوق فَذ وق وا

 عذب َعذَابِي

 نذر َون ذ رِ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 يسر يَسَّْرنَا

 قرء اْلق ْرَءانَ 

ْكرِ   ذكر ِللذ ِ

 هل فََهلْ 

 مـن ِمن

دَِّكر    ذكر مُّ

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 جيء َجاءَ 

 ءلي َءالَ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 نذر النُّذ ر  

@ @ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 كل ك ل َِها

 ءخذ فَأََخْذنَاه مْ 

 ءخذ أَْخذَ 

 عزز َعِزيز  

ْقتَِدر  قدر   مُّ

@ @ 

ك مْ   كفر أَك فَّار 

 خير َخْير  

نْ   مـن م ِ

 ءلي أ ولَئِك مْ 

 ءم أَمْ 

 لك لَك م

 برء بََراَءة  

 في فِي

ب رِ   زبر الزُّ

@ @ 

 ءم أَمْ 

 قول يَق ول ونَ 

 نحن نَْحن  

 جمع َجِميع  

نتَِصر    نصر مُّ

@ @ 

 هزم َسي ْهَزم  

 جمع اْلَجْمع  

 ولي َوي َولُّونَ 

ب رَ   دبر الدُّ

@ @ 

 بل بَلِ 

 سوع السَّاَعة  

 وعد َمْوِعد ه مْ 

 سوع َوالسَّاَعة  

 دهي أَْدَهى

 مرر َوأََمرُّ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

 سعر َوس ع ر  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 سحب ي ْسَحب ونَ 

 في فِي

 نور النَّارِ 

 على َعلَى

وِهِهمْ  ج   وجه و 

 ذوق ذ وق وا

 مسس َمسَّ 

 سقر َسقَرَ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 خلق َخلَْقنَاه  

 قدر بِقََدر  

@ @ 

 ما َوَما

نَا  ءمر أَْمر 

 ءن إِالَّ 

 وحد َواِحَدة  

 لمح َكلَْمح  

 بصر بِاْلبََصرِ 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 هلك أَْهلَْكنَا

 شيع أَْشيَاَعك مْ 

 هل فََهلْ 

 مـن ِمن

دَِّكر    ذكر مُّ

@ @ 

 كل َوك لُّ 

 شيء َشْيء  

 ل فَعَل وه  فع

 في فِي

ب رِ   زبر الزُّ

@ @ 

 كل َوك لُّ 

 صغر َصِغير  

 كبر َوَكبِير  

ْستََطر    سطر مُّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

 في فِي

 جنن َجنَّات  

 نهر َونََهر  

@ @ 

 في فِي

 قعد َمْقعَدِ 

 صدق ِصْدق  

 عند ِعندَ 

 ملك َمِليك  

ْقتَِدر    قدر مُّ

# # 

@ @ 

ْحَمن    رحم الرَّ

@ @ 

 لم َعلَّمَ ع

 قرء اْلق ْرَءانَ 

@ @ 

 خلق َخلَقَ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

@ @ 

 علم َعلََّمه  

 بين اْلبَيَانَ 

@ @ 

 شمس الشَّْمس  

 قمر َواْلقََمر  

ْسبَان    حسب بِح 

@ @ 

 نجم َوالنَّْجم  

 شجر َوالشََّجر  

َدانِ   سجد يَْسج 

@ @ 

 سمو َوالسََّماءَ 

 رفع َرفَعََها

 وضع َوَوَضعَ 

 وزن اْلِميَزانَ 

@ @ 

 ءن أاَلَّ 

 طغو تَْطغَْوا

 في فِي

 وزن اْلِميَزانِ 

@ @ 

وا  قوم َوأَقِيم 

 وزن اْلَوْزنَ 

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 ال َوالَ 

وا  خسر ت ْخِسر 

 وزن اْلِميَزانَ 

@ @ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 وضع َوَضعََها

 ءنم ِلألَنَامِ 

@ @ 

 في فِيَها

 فكه فَاِكَهة  

 نخل َوالنَّْخل  

 ذو ذَات  

 مِ كمم األَْكَما

@ @ 

 حبب َواْلَحبُّ 
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 ذو ذ و

 عصف اْلعَْصفِ 

ْيَحان    روح َوالرَّ

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 خلق َخلَقَ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

 مـن ِمن

 صلصل َصْلَصال  

ارِ   فخر َكاْلفَخَّ

@ @ 

 خلق َوَخلَقَ 

 جنن اْلَجانَّ 

 مـن ِمن

اِرج    مرج مَّ

ن  مـن م ِ

 نور نَّار  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 ربب َربُّ 

 شرق اْلَمْشِرقَْينِ 

 ربب َوَربُّ 

 غرب اْلَمْغِربَْينِ 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 مرج َمَرجَ 

 بحر اْلبَْحَرْينِ 

 لقي يَْلتَِقيَانِ 

@ @ 

َما  بين بَْينَه 

 برزخ بَْرَزخ  

 ال الَّ 

 بغي يَْبِغيَانِ 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

ج    خرج يَْخر 

َما  مـن ِمْنه 

 لؤلؤ اللُّْؤل ؤ  

 مرج َواْلَمْرَجان  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 َولَه   له

 جري اْلَجَوارِ 

نَشئَات    نشء اْلم 

 في فِي

 بحر اْلبَْحرِ 

 علم َكاألَْعالَمِ 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 كل ك لُّ 

 من َمنْ 

 على َعلَْيَها

 فني فَان  

@ @ 

 بقي َويَْبقَى

 وجه َوْجه  

 ربب َرب ِكَ 

 ذو ذ و

 جلل اْلَجالَلِ 

 اإِلْكَرامِ كرم وَ 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 سءل يَْسئَل ه  

 من َمن

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 كل ك لَّ 

 يوم يَْوم  

 هو ه وَ 

 في فِي

 شءن َشأْن  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

غ  ف  رغ َسنَْفر 

 لك لَك مْ 

 ءيي أَيُّهَ 

 ثقل الثَّقاَلَنِ 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 عشر يَاَمْعَشرَ 

 جنن اْلِجن ِ 

 ءنس َواإِلنِس 

 ءن إِنِ 

 طوع اْستََطْعت مْ 

 ءن أَن

 نفذ تَنف ذ وا

 مـن ِمنْ 

 قطر أَْقَطارِ 

 سمو السََّماَواتِ 

 األَْرِض ءرض وَ 

 نفذ فَانف ذ وا

 ال الَ 

 نفذ تَنف ذ ونَ 

 ءن إِالَّ 

 سلط بِس ْلَطان  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 رسل ي ْرَسل  

 على َعلَْيك َما

 شوظ ش َواظ  

ن  مـن م ِ

 نور نَّار  

 نحس َون َحاس  

 ال فاَلَ 

 نصر تَنتَِصَرانِ 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 شقق انَشقَّتِ 

 سمو السََّماء  

 كون فََكانَتْ 

 ورد َوْرَدةً 

َهانِ   دهن َكالد ِ

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 يوم فَيَْوَمئِذ  

 ال الَّ 

 سءل ي ْسئَل  

 عن َعن

 هِ ذنب ذَنبِ 

 ءنس إِنس  

 ال َوالَ 

 جنن َجان  



432 

 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 عرف ي ْعَرف  

ونَ  ْجِرم   جرم اْلم 

 سمو بِِسيَماه مْ 

 ءخذ فَي ْؤَخذ  

 نصو بِالنََّواِصي

 قدم َواألَْقَدامِ 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

 بَانِ كذب ت َكذ ِ 

@ @ 

 هذا َهِذهِ 

 جهم َجَهنَّم  

 ءلل الَّتِي

ب    كذب ي َكذ ِ

 ب بَِها

ونَ  ْجِرم   جرم اْلم 

@ @ 

 طوف يَط وف ونَ 

 بين بَْينََها

 بين َوبَْينَ 

 حمم َحِميم  

 ءني َءان  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 من َوِلَمنْ 

 خوف َخافَ 

 مَ قوم َمقَا

 ربب َرب ِهِ 

 جنن َجنَّتَانِ 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 ذو ذََواتَا

 فنن أَْفنَان  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 في فِيِهَما

 عين َعْينَانِ 

 جري تَْجِريَانِ 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 االَءِ ءلي ءَ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 في فِيِهَما

 مـن ِمن

 كل ك ل ِ 

 فكه فَاِكَهة  

 زوج َزْوَجانِ 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

تَِّكئِينَ   وكء م 

 على َعلَى

ش    فرش ف ر 

 بطن بََطائِن َها

 مـن ِمنْ 

 برق إِْستَْبَرق  

 نَىجني َوجَ 

 جنن اْلَجنَّتَْينِ 

 دنو َدان  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 في فِيِهنَّ 

 قصر قَاِصَرات  

 طرف الطَّْرفِ 

 لم لَمْ 

 طمث يَْطِمثْه نَّ 

 ءنس إِنس  

 قبل قَْبلَه مْ 

 ال َوالَ 

 جنن َجان  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 اربب َرب ِك مَ 

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 كأن َكأَنَّه نَّ 

 ياقوت اْليَاق وت  

 مرج َواْلَمْرَجان  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 هل َهلْ 

 جزي َجَزاء  

 حسن اإِلْحَسانِ 

 ءن إِالَّ 

 حسن اإِلْحَسان  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ كذب   ت َكذ ِ

@ @ 

 مـن َوِمن

 دون د ونِِهَما

 جنن َجنَّتَانِ 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

تَانِ  ْدَهامَّ  دهم م 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 في فِيِهَما

 عين َعْينَانِ 

اَختَانِ   نضخ نَضَّ

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 في فِيِهَما

 فكه فَاِكَهة  

 نخل َونَْخل  

ان   مَّ  رمن َور 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 في فِيِهنَّ 

 خير َخْيَرات  

 حسن ِحَسان  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

ور    حور ح 

وَرات   ْقص   قصر مَّ

 في فِي
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 خيم اْلِخيَامِ 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 لم لَمْ 

 طمث يَْطِمثْه نَّ 

 ءنس إِنس  

 قبل قَْبلَه مْ 

 ال َوالَ 

 جنن َجان  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 بب َرب ِك َمار

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

تَِّكئِينَ   وكء م 

 على َعلَى

 رفرف َرْفَرف  

ْضر    خضر خ 

 عبقر َوَعْبقَِري   

 حسن ِحَسان  

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 ءلي َءاالَءِ 

 ربب َرب ِك َما

بَانِ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 برك تَبَاَركَ 

 سمى اْسم  

 ربب َرب ِكَ 

 ذو ِذي

 جلل اْلَجالَلِ 

 امِ كرم َواإِلْكرَ 

# # 

@ @ 

 ءذ إِذَا

 وقع َوقَعَتِ 

 وقع اْلَواقِعَة  

@ @ 

 ليس لَْيسَ 

 وقع ِلَوْقعَتَِها

 كذب َكاِذبَة  

@ @ 

 خفض َخافَِضة  

افِعَة    رفع رَّ

@ @ 

 ءذ إِذَا

تِ  جَّ  رجج ر 

 ءرض األَْرض  

ا  رجج َرجًّ

@ @ 

 بسس َوب سَّتِ 

 جبل اْلِجبَال  

 بسس بَسًّا

@ @ 

 كون فََكانَتْ 

 هبء َهبَاءً 

نبَثًّاب  ثث مُّ

@ @ 

 كون َوك نت مْ 

 زوج أَْزَواًجا

 ثلث ثاَلَثَةً 

@ @ 

 صحب فَأَْصَحاب  

 يمن اْلَمْيَمنَةِ 

 ما َما

 صحب أَْصَحاب  

 يمن اْلَمْيَمنَةِ 

@ @ 

 صحب َوأَْصَحابَ 

 شءم اْلَمْشئََمةِ 

 ما َما

 صحب أَْصَحاب  

 شءم اْلَمْشئََمةِ 

@ @ 

 سبق َوالسَّابِق ونَ 

 سبق السَّابِق ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

ب ونَ  قَرَّ  قرب اْلم 

@ @ 

 في فِي

 جنن َجنَّاتِ 

 نعم النَِّعيمِ 

@ @ 

 ثلل ث لَّة  

نَ   مـن م ِ

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 قلل َوقَِليل  

نَ   مـن م ِ

 ءخر األَِخِرينَ 

@ @ 

 على َعلَى

ر    سرر س ر 

ْوض ونَة    وضن مَّ

@ @ 

تَِّكئِينَ   وكء مُّ

 على َعلَْيَها

تَقَابِ   ِلينَ قبل م 

@ @ 

 طوف يَط وف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ولد ِوْلَدان  

َخلَّد ونَ   خلد مُّ

@ @ 

 كوب بِأَْكَواب  

 برق َوأَبَاِريقَ 

 كءس َوَكأْس  

ن  مـن م ِ

ِعين    عين مَّ

@ @ 

 ال الَّ 

 صدع ي َصدَّع ونَ 

 عن َعْنَها

 ال َوالَ 

 نزف ي نِزف ونَ 

@ @ 

 فكه َوفَاِكَهة  

ا مَّ  ما م ِ

ونَ   خير يَتََخيَّر 

@ @ 

 لحم َولَْحمِ 

 طير َطْير  

ا مَّ  ما م ِ

 شهو يَْشتَه ونَ 

@ @ 

ور    حور َوح 

 عين ِعين  

@ @ 

 مثل َكأَْمثَالِ 

 لؤلؤ اْلل ْؤل ؤِ 

 كنن اْلَمْكن ونِ 

@ @ 

 جزي َجَزاءً 

 ما بَِما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ال الَ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

 في فِيَها

 لغو لَْغًوا

 ال َوالَ 

 ًماءثم تَأْثِي

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 قول قِيالً 

 سلم َسالًَما

 سلم َسالًَما

@ @ 

 صحب َوأَْصَحاب  

 يمن اْليَِمينِ 

 ما َما

 صحب أَْصَحاب  

 يمن اْليَِمينِ 

@ @ 

 في فِي

 سدر ِسْدر  

ود   ْخض   خضد مَّ

@ @ 

 طلح َوَطْلح  

ود   نض   نضد مَّ

@ @ 

 ظلل َوِظل   

ْمد ود    مدد مَّ

@ @ 

 موه َوَماء  
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ْسك وب    سكب مَّ

@ @ 

 فكه َوفَاِكَهة  

 كثر َكثِيَرة  

@ @ 

 ال الَّ 

 قطع َمْقط وَعة  

 ال َوالَ 

 منع َمْمن وَعة  

@ @ 

ش    فرش َوف ر 

ْرف وَعة    رفع مَّ

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نشء أَنَشأْنَاه نَّ 

 نشء إِنَشاءً 

@ @ 

 جعل فََجعَْلنَاه نَّ 

 بكر أَْبَكاًرا

@ @ 

بًا  عرب ع ر 

 ترب أَتَْرابًا

@ @ 

 صحب ألَْصَحابِ 

 يمن اْليَِمينِ 

@ @ 

 ثلل ث لَّة  

نَ   مـن م ِ

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 ثلل َوث لَّة  

نَ   مـن م ِ

 ءخر األَِخِرينَ 

@ @ 

 صحب َوأَْصَحاب  

َمالِ   شمل الش ِ

 ما َما

 صحب أَْصَحاب  

َمالِ   شمل الش ِ

@ @ 

 في فِي

وم    سمم َسم 

 حمم َوَحِميم  

@ @ 

 ظلل َوِظل   

ن  مـن م ِ

وم    حمم يَْحم 

@ @ 

  الَّ ال

 برد بَاِرد  

 ال َوالَ 

 كرم َكِريم  

@ @ 

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 قبل قَْبلَ 

 ذلك ذَِلكَ 

تَْرفِينَ   ترف م 

@ @ 

 كون َوَكان وا

ونَ   صرر ي ِصرُّ

 على َعلَى

 حنث اْلِحنثِ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 كون َوَكان وا

 قول يَق ول ونَ 

 ءذ أَئِذَا

 موت ِمتْنَا

 كون َوك نَّا

 بًاترب ت َرا

 عظم َوِعَظاًما

 ءن أَِءنَّا

 بعث لََمْبع وث ونَ 

@ @ 

 ءو أَوَ 

نَا  ءبو َءابَاؤ 

ل ونَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

ِلينَ   ءول األَوَّ

 ءخر َواألَِخِرينَ 

@ @ 

وع ونَ   جمع لََمْجم 

 ءلى إِلَى

 وقت ِميقَاتِ 

 يوم يَْوم  

ْعل وم    علم مَّ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِنَّك مْ 

 يَُّهاءيي أَ 

الُّونَ   ضلل الضَّ

ب ونَ  َكذ ِ  كذب اْلم 

@ @ 

 ءكل ألَِكل ونَ 

 مـن ِمن

 شجر َشَجر  

ن  مـن م ِ

 زقم َزقُّوم  

@ @ 

 ملء فََماِلئ ونَ 

 مـن ِمْنَها

 بطن اْلب ط ونَ 

@ @ 

 شرب فََشاِرب ونَ 

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنَ 

 حمم اْلَحِميمِ 

@ @ 

 شرب فََشاِرب ونَ 

 شرب ش ْربَ 

 هيم اْلِهيمِ 

@ @ 

 هذا َهذَا

ل ه مْ   نزل ن ز 

 يوم يَْومَ 

ينِ   دين الد ِ

@ @ 

 نحن نَْحن  

 خلق َخلَْقنَاك مْ 

 لو فَلَْوالَ 

ق ونَ   صدق ت َصد ِ

@ @ 

 رءي أَفََرَءْيت م

ا  ما مَّ

 مني ت ْمن ونَ 

@ @ 

 ءنت َءأَنت مْ 

 خلق تَْخل ق ونَه  

 ءم أَمْ 

 نحن نَْحن  

 خلق اْلَخاِلق ونَ 

@ @ 

 نحن نَْحن  

 ْرنَاقدر قَدَّ 

 بين بَْينَك م  

 موت اْلَمْوتَ 

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

 سبق بَِمْسب وقِينَ 

@ @ 

 على َعلَى

 ءن أَن

لَ   بدل نُّبَد ِ

 مثل أَْمثَالَك مْ 

 نشء َون نِشئَك مْ 

 في فِي

 ما َما

 ال الَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 علم َعِلْمت م  

 نشء النَّْشأَةَ 

 ءول األ ولَى

 لو فَلَْوالَ 

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 رءي أَفََرَءْيت م

ا  ما مَّ

ث ونَ   حرث تَْحر 

@ @ 

 ءنت َءأَنت مْ 

 زرع تَْزَرع ونَه  

 ءم أَمْ 

 نحن نَْحن  

اِرع ونَ   زرع الزَّ

@ @ 

 لو لَوْ 

 شيء نََشاء  
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 جعل لََجعَْلنَاه  

َطاًما  حطم ح 

 ظلل فََظْلت مْ 

 فكه تَفَكَّه ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

ونَ  ْغَرم   غرم لَم 

@ @ 

 بل بَلْ 

 نحن نَْحن  

ونَ  وم   حرم َمْحر 

@ @ 

 رءي أَفََرَءْيت م  

 موه اْلَماءَ 

 ءلل الَِّذي

 شرب تَْشَرب ونَ 

@ @ 

 ءنت َءأَنت مْ 

وه    نزل أَنَزْلت م 

 مـن ِمنَ 

ْزنِ   مزن اْلم 

 ءم أَمْ 

 نحن نَْحن  

نِزل ونَ   نزل اْلم 

@ @ 

 لو لَوْ 

 شيء نََشاء  

 جعل َجعَْلنَاه  

 ءجج أ َجاًجا

 فَلَْوالَ لو 

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 رءي أَفََرَءْيت م  

 نور النَّارَ 

 ءلل الَّتِي

ونَ   وري ت ور 

@ @ 

 ءنت َءأَنت مْ 

 نشء أَنَشأْت مْ 

 شجر َشَجَرتََها

 ءم أَمْ 

 نحن نَْحن  

نِشئ ونَ   نشء اْلم 

@ @ 

 نحن نَْحن  

 جعل َجعَْلنَاَها

 ذكر تَْذِكَرةً 

 متع َوَمتَاًعا

ْقِوينَ   قوي ل ِْلم 

@ @ 

 سبح فََسب ِحْ 

 سمى بِاْسمِ 

 ربب َرب ِكَ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 ال فاَلَ 

 قسم أ ْقِسم  

 وقع بَِمَواقِعِ 

ومِ   نجم النُّج 

@ @ 

 ءن َوإِنَّه  

 قسم لَقََسم  

 لو لَّوْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 قرء لَق ْرَءان  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 في فِي

 كتب ِكتَاب  

ْكن    ون  كنن مَّ

@ @ 

 ال الَّ 

 مسس يََمسُّه  

 ءن إِالَّ 

ونَ  َطهَّر   طهر اْلم 

@ @ 

 نزل تَنِزيل  

ن  مـن م ِ

ب ِ   ربب رَّ

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 ذو أَفَبَِهذَا

 حدث اْلَحِديثِ 

 ءنت أَنت م

ْدِهن ونَ   دهن مُّ

@ @ 

 جعل َوتَْجعَل ونَ 

 رزق ِرْزقَك مْ 

 ءن أَنَّك مْ 

ب ونَ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 ْوالَ لو فَلَ 

 ءذ إِذَا

 بلغ بَلَغَتِ 

ْلق ومَ   حلقم اْلح 

@ @ 

 ءنت َوأَنت مْ 

 حين ِحينَئِذ  

ونَ   نظر تَنظ ر 

@ @ 

 نحن َونَْحن  

 قرب أَْقَرب  

 ءلى إِلَْيهِ 

 مـن ِمنك مْ 

 لكن َولَِكن

 ال الَّ 

ونَ   بصر ت ْبِصر 

@ @ 

 لو فَلَْوالَ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 غير َغْيرَ 

 دين َمِدينِينَ 

@ @ 

 ْرِجع ونََهارجع تَ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

بِينَ  قَرَّ  قرب اْلم 

@ @ 

 روح فََرْوح  

 روح َوَرْيَحان  

 جنن َوَجنَّت  

 نعم نَِعيم  

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 مـن ِمنْ 

 صحب أَْصَحابِ 

 يمن اْليَِمينِ 

@ @ 

 سلم فََسالَم  

 لك لَّكَ 

 مـن ِمنْ 

 صحب أَْصَحابِ 

 يمن اْليَِمينِ 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

بِينَ  َكذ ِ  كذب اْلم 

ال ِينَ   ضلل الضَّ

@ @ 

ل    نزل فَن ز 

نْ   مـن م ِ

 حمم َحِميم  

@ @ 

 صلي َوتَْصِليَة  

 جحم َجِحيم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 هو لَه وَ 

 حقق َحقُّ 

 يقن اْليَِقينِ 

@ @ 

 سبح فََسب ِحْ 

 سمى بِاْسمِ 

 ربب َرب ِكَ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

# # 

@ @ 
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 سبح َسبَّحَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 له لَه  

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 حيي ي ْحيِ 

 موت َوي ِميت  

 هو َوه وَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 هو ه وَ 

ل    ءول األَوَّ

 ءخر َواألَِخر  

 ظهر َوالظَّاِهر  

 بطن َواْلبَاِطن  

 هو َوه وَ 

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 في فِي

 ةِ ستت ِستَّ 

 يوم أَيَّام  

 ثم ث مَّ 

 سوي اْستََوى

 على َعلَى

 عرش اْلعَْرِش 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 ولج يَِلج  

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َوَما

ج    خرج يَْخر 

 مـن ِمْنَها

 ما َوَما

 نزل يَنِزل  

 مـن ِمنَ 

 سمو السََّماءِ 

 ما َوَما

ج    عرج يَْعر 

 في فِيَها

 هو َوه وَ 

 مع َمعَك مْ 

 ءين أَْينَ 

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 له لَّه  

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءلى َوإِلَى

 ءله اللَّهِ 

 رجع ت ْرَجع  

ور    ءمر األ م 

@ @ 

 ولج ي وِلج  

 ليل الَّْيلَ 

 في فِي

 نهر النََّهارِ 

 ولج َوي وِلج  

 ارَ نهر النَّهَ 

 في فِي

 ليل الَّْيلِ 

 هو َوه وَ 

 علم َعِليم  

 ذو بِذَاتِ 

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 ءمن َءاِمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 نفق َوأَنِفق وا

ا  ما ِممَّ

 جعل َجعَلَك م

ْستَْخلَِفينَ   خلف مُّ

 في فِيهِ 

 ءلل فَالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مـن ِمنك مْ 

 نفق َوأَنفَق وا

مْ   له لَه 

 ءجر أَْجر  

 كبر َكبِير  

@ @ 

 ما َوَما

 لك لَك مْ 

 ال الَ 

 ءمن ت ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

س ول    رسل َوالرَّ

 دعو يَْدع وك مْ 

 ءمن ِلت ْؤِمن وا

 ربب بَِرب ِك مْ 

 قد َوقَدْ 

 ءخذ أََخذَ 

 وثق ِميثَاقَك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت م

ْؤِمنِينَ   ءمن مُّ

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

ل  نزل ي نَ   ز ِ

 على َعلَى

 عبد َعْبِدهِ 

 ءيه َءايَات  

 بين بَي ِنَات  

 خرج ل ِي ْخِرَجك م

نَ   مـن م ِ

 ظلم الظُّل َماتِ 

 ءلى إِلَى

 نور النُّورِ 

 ءن َوإِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ب بِك مْ 

 رءف لََرء وف  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ما َوَما

 لك لَك مْ 

 ءن أاَلَّ 

 نفق ت نِفق وا

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 للَّهِ ءله ا

 ءله َوِللَّهِ 

 ورث ِميَراث  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ال الَ 

 سوي يَْستَِوي

 مـن ِمنك م

نْ   من مَّ

 نفق أَنفَقَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 

 فتح اْلفَتْحِ 

 قتل َوقَاتَلَ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 عظم أَْعَظم  

 درج َدَرَجةً 

نَ   مـن م ِ

 ءلل الَِّذينَ 

 نفق أَنفَق وا

 مـن ِمن

 بَْعد   بعد

 قتل َوقَاتَل وا

 كل َوك الًّ 

 وعد َوَعدَ 
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 ءله اللَّه  

ْسنَى  حسن اْلح 

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِير  

@ @ 

 من مَّن

 ذو ذَا

 ءلل الَِّذي

 قرض ي ْقِرض  

 ءله اللَّهَ 

 قرض قَْرًضا

 حسن َحَسنًا

 ضعف فَي َضاِعفَه  

 له لَه  

 له َولَه  

 ءجر أَْجر  

 َكِريم  كرم 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 رءي تََرى

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

ْؤِمنَاتِ   ءمن َواْلم 

 سعي يَْسعَى

ه م  نور ن ور 

 بين بَْينَ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 يمن َوبِأَْيَمانِِهم

 بشر ب ْشَراك م  

 يوم اْليَْومَ 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 فِيَها في

 ذلك ذَِلكَ 

 هو ه وَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 قول يَق ول  

نَافِق ونَ   نفق اْلم 

نَافِقَات    نفق َواْلم 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

ونَا  نظر انظ ر 

 قبس نَْقتَبِسْ 

 مـن ِمن

 نور نُّوِرك مْ 

 قول قِيلَ 

 رجع اْرِجع وا

 وري َوَراَءك مْ 

 تَِمس والمس فَالْ 

 نور ن وًرا

ِربَ   ضرب فَض 

 بين بَْينَه م

 سور بِس ور  

 له لَّه  

 بوب بَاب  

 بطن بَاِطن ه  

 في فِيهِ 

ْحَمة    رحم الرَّ

ه    ظهر َوَظاِهر 

 مـن ِمن

 قبل قِبَِلهِ 

 عذب اْلعَذَاب  

@ @ 

 ندو ي نَاد ونَه مْ 

 لم أَلَمْ 

 كون نَك ن

عَك مْ   مع مَّ

 قول قَال وا

 بلو بَلَى

 نَّك مْ لكن َولَكِ 

 فتن فَتَنت مْ 

 نفس أَنف َسك مْ 

 ربص َوتََربَّْصت مْ 

 ريب َواْرتَْبت مْ 

تْك م    غرر َوَغرَّ

 مني األََمانِيُّ 

 حتى َحتَّى

 جيء َجاءَ 

 ءمر أَْمر  

 ءله اللَّهِ 

ك م  غرر َوَغرَّ

 ءله بِاللَّهِ 

ور    غرر اْلغَر 

@ @ 

 يوم فَاْليَْومَ 

 ال الَ 

 ءخذ ي ْؤَخذ  

 مـن ِمنك مْ 

 فِْديَة  فدي 

 ال َوالَ 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءوي َمأَْواك م  

 نور النَّار  

 هي ِهيَ 

 ولي َمْوالَك مْ 

 بءس َوبِئْسَ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 ءني يَأْنِ 

 ءلل ِللَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن أَن

 خشع تَْخَشعَ 

 قلب ق ل وب ه مْ 

 ذكر ِلِذْكرِ 

 ءله اللَّهِ 

 اما َومَ 

 نزل نََزلَ 

 مـن ِمنَ 

 حقق اْلَحق ِ 

 ال َوالَ 

 كون يَك ون وا

 ءلل َكالَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 طول فََطالَ 

 على َعلَْيِهم  

 ءمد األََمد  

 قسو فَقََستْ 

 قلب ق ل وب ه مْ 

 كثر َوَكثِير  

ْنه مْ   مـن م ِ

 فسق فَاِسق ونَ 

@ @ 

وا  علم اْعلَم 

 نَّ ءن أَ 

 ءله اللَّهَ 

 حيي ي ْحيِ 

 ءرض األَْرضَ 

 بعد بَْعدَ 

 موت َمْوتَِها

 قد قَدْ 

 بين بَيَّنَّا

 لك لَك م  

 ءيه األَيَاتِ 

 لعل لَعَلَّك مْ 

 عقل تَْعِقل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

قِينَ  د ِ صَّ  صدق اْلم 

قَاتِ  د ِ صَّ  صدق َواْلم 

وا  قرض َوأَْقَرض 

 ءله اللَّهَ 

 قرض قَْرًضا

 حسن َحَسنًا

 ي َضاَعف   ضعف

مْ   له لَه 

مْ   له َولَه 

 ءجر أَْجر  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

س ِلهِ   رسل َور 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

يق ونَ  د ِ  صدق الص ِ

 شهد َوالشَُّهَداء  
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 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

مْ   له لَه 

ه مْ   ءجر أَْجر 

ه مْ   نور َون ور 

 ينَ ءلل َوالَّذِ 

وا  كفر َكفَر 

 كذب َوَكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

وا  علم اْعلَم 

 ءن أَنََّما

 حيي اْلَحيَاة  

ْنيَا  دنو الدُّ

 لعب لَِعب  

 لهو َولَْهو  

 زين َوِزينَة  

ر    فخر َوتَفَاخ 

 بين بَْينَك مْ 

 كثر َوتََكاث ر  

 في فِي

 الِ مول األَْموَ 

 ولد َواألَْوالَدِ 

 مثل َكَمثَلِ 

 غيث َغْيث  

 عجب أَْعَجبَ 

 كفر اْلك فَّارَ 

 نبت نَبَات ه  

 ثم ث مَّ 

 هيج يَِهيج  

 رءي فَتََراه  

ا ْصفَرًّ  صفر م 

 ثم ث مَّ 

 كون يَك ون  

َطاًما  حطم ح 

 في َوفِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 عذب َعذَاب  

 شدد َشِديد  

 غفر َوَمْغِفَرة  

نَ   مـن م ِ

 هِ ءله اللَّ 

 رضي َوِرْضَوان  

 ما َوَما

 حيي اْلَحيَاة  

ْنيَا  دنو الدُّ

 ءن إِالَّ 

 متع َمتَاع  

ورِ   غرر اْلغ ر 

@ @ 

 سبق َسابِق وا

 ءلى إِلَى

 غفر َمْغِفَرة  

ن  مـن م ِ

ب ِك مْ   ربب رَّ

 جنن َوَجنَّة  

َها  عرض َعْرض 

 عرض َكعَْرِض 

 سمو السََّماءِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 عدد أ ِعدَّتْ 

 ِذينَ ءلل ِللَّ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

س ِلهِ   رسل َور 

 ذلك ذَِلكَ 

 فضل فَْضل  

 ءله اللَّهِ 

 ءتي ي ْؤتِيهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 ذو ذ و

 فضل اْلفَْضلِ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 ما َما

 صوب أََصابَ 

 مـن ِمن

ِصيبَة    صوب مُّ

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ال َوالَ 

 في فِي

 نف ِسك مْ نفس أَ 

 ءن إِالَّ 

 في فِي

 كتب ِكتَاب  

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 برء نَّْبَرأََها

 ءن إِنَّ 

 ذلك ذَِلكَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 يسر يَِسير  

@ @ 

 كي ل َِكْيالَ 

 ءسي تَأَْسْوا

 على َعلَى

 ما َما

 فوت فَاتَك مْ 

 ال َوالَ 

وا  فرح تَْفَرح 

 ما بَِما

 ءتي َءاتَاك مْ 

 لَّه  ءله َوال

 ال الَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 كل ك لَّ 

ْختَال    خيل م 

ور    فخر فَخ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 بخل يَْبَخل ونَ 

ونَ  ر   ءمر َويَأْم 

 نوس النَّاسَ 

 بخل بِاْلب ْخلِ 

 من َوَمن

 ولي يَتََولَّ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 غني اْلغَنِيُّ 

 حمد اْلَحِميد  

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

س لَنَار  سل ر 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 نزل َوأَنَزْلنَا

 مع َمعَه م  

 كتب اْلِكتَابَ 

 وزن َواْلِميَزانَ 

 قوم ِليَق ومَ 

 نوس النَّاس  

 قسط بِاْلِقْسطِ 

 نزل َوأَنَزْلنَا

 حدد اْلَحِديدَ 

 في فِيهِ 

 بءس بَأْس  

 شدد َشِديد  

 نفع َوَمنَافِع  

 نوس ِللنَّاِس 

 علم َوِليَْعلَمَ 

 ه  ءله اللَّ 

 من َمن

ه   ر   نصر يَنص 

س لَه    رسل َور 

 غيب بِاْلغَْيبِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 قوي قَِوي  

 عزز َعِزيز  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رسل أَْرَسْلنَا

 نوح ن وًحا

 إبراهيم َوإِْبَراِهيمَ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 في فِي

يَّتِِهَما  ذرر ذ ر ِ

ةَ   نبء النُّب وَّ

 كتب َواْلِكتَابَ 

 ممـن فَِمْنه  

ْهتَد    هدي مُّ

 كثر َوَكثِير  

ْنه مْ   مـن م ِ
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 فسق فَاِسق ونَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 قفو قَفَّْينَا

 على َعلَى

 ءثر َءاثَاِرِهم

س ِلنَا  رسل بِر 

 قفو َوقَفَّْينَا

 عيسى بِِعيَسى

 بنو اْبنِ 

 مريم َمْريَمَ 

 ءتي َوَءاتَْينَاه  

 نجل اإِلنِجيلَ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 في فِي

 قلب ق ل وبِ 

 ل الَِّذينَ ءل

 تبع اتَّبَع وه  

 رءف َرأْفَةً 

 رحم َوَرْحَمةً 

 رهب َوَرْهبَانِيَّةً 

 بدع اْبتََدع وَها

 ما َما

 كتب َكتَْبنَاَها

 على َعلَْيِهمْ 

 ءن إِالَّ 

 بغي اْبتِغَاءَ 

 رضي ِرْضَوانِ 

 ءله اللَّهِ 

 ما فََما

 رعي َرَعْوَها

 حقق َحقَّ 

 رعي ِرَعايَتَِها

 ءتي فَأَتَْينَا

 لَِّذينَ ءلل ا

 ءمن َءاَمن وا

 مـن ِمْنه مْ 

 ءجر أَْجَره مْ 

 كثر َوَكثِير  

ْنه مْ   مـن م ِ

 فسق فَاِسق ونَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 وقي اتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءمن َوَءاِمن وا

 رسل بَِرس وِلهِ 

 ءتي ي ْؤتِك مْ 

 كفل ِكْفلَْينِ 

 مـن ِمن

ْحَمتِهِ   رحم رَّ

 َويَْجعَل جعل

 لك لَّك مْ 

 نور ن وًرا

 مشي تَْمش ونَ 

 ب بِهِ 

 غفر َويَْغِفرْ 

 لك لَك مْ 

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءن ل ِئاَلَّ 

 علم يَْعلَمَ 

 ءهل أَْهل  

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءن أاَلَّ 

ونَ   قدر يَْقِدر 

 على َعلَى

 شيء َشْيء  

ن  مـن م ِ

 فضل فَْضلِ 

 ءله اللَّهِ 

 َوأَنَّ ءن 

 فضل اْلفَْضلَ 

 يدي بِيَدِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءتي ي ْؤتِيهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 ذو ذ و

 فضل اْلفَْضلِ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

# # 

@ @ 

 قد قَدْ 

 سمع َسِمعَ 

 ءله اللَّه  

 قول قَْولَ 

 ءلل الَّتِي

 جدل ت َجاِدل كَ 

 في فِي

 زوج َزْوِجَها

 شكو َوتَْشتَِكي

 ءلى إِلَى

 اللَّهِ  ءله

 ءله َواللَّه  

 سمع يَْسَمع  

َرك َما  حور تََحاو 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سمع َسِميع  

 بصر بَِصير  

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

ونَ   ظهر ي َظاِهر 

 مـن ِمنك م

ن  مـن م ِ

 نسو ن َِسائِِهم

ا  ما مَّ

 هن ه نَّ 

َهاتِِهمْ   ءمم أ مَّ

 ءن إِنْ 

َهات ه مْ   ءمم أ مَّ

 ءن إِالَّ 

 يءلل الَّالئِ 

 ولد َولَْدنَه مْ 

 ءن َوإِنَّه مْ 

 قول لَيَق ول ونَ 

نَكًرا  نكر م 

نَ   مـن م ِ

 قول اْلقَْولِ 

وًرا  زور َوز 

 ءن َوإِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 عفو لَعَف و  

 غفر َغف ور  

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

ونَ   ظهر ي َظاِهر 

 مـن ِمن

 نسو ن َِسائِِهمْ 

 ثم ث مَّ 

 عود يَع ود ونَ 

 لم ِلَما

 قول قَال وا

 حرر فَتَْحِرير  

 رقب َرقَبَة  

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 مسس يَتََماسَّا

 ذلك ذَِلك مْ 

 وعظ ت وَعظ ونَ 

 ب بِهِ 

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِير  

@ @ 

 من فََمن

 لم لَّمْ 

 وجد يَِجدْ 

 صوم فَِصيَام  

 شهر َشْهَرْينِ 

تَتَابِعَْينِ   تبع م 

 مـن ِمن

 لِ قبل قَبْ 

 ءن أَن

 مسس يَتََماسَّا

 من فََمن

 لم لَّمْ 

 طوع يَْستَِطعْ 

 طعم فَِإْطعَام  

 ستت ِست ِينَ 

 سكن ِمْسِكينًا

 ذلك ذَِلكَ 

 ءمن ِلت ْؤِمن وا

 ءله بِاللَّهِ 
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 رسل َوَرس وِلهِ 

 تلك َوتِْلكَ 

د ود    حدد ح 

 ءله اللَّهِ 

 كفر َوِلْلَكافِِرينَ 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 حدد ي َحادُّونَ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 كبت ك بِت وا

 كما َكَما

 كبت ك بِتَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 قد َوقَدْ 

 نزل أَنَزْلنَا

 ءيه َءايَات  

 بين بَي ِنَات  

 كفر َوِلْلَكافِِرينَ 

 عذب َعذَاب  

ِهين    هون مُّ

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 ه م  بعث يَْبعَث  

 ءله اللَّه  

 جمع َجِميعًا

 نبء فَي نَب ِئ ه م

 ما بَِما

 عمل َعِمل وا

 حصي أَْحَصاه  

 ءله اللَّه  

 نسي َونَس وه  

 ءله َواللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 شهد َشِهيد  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 علم يَْعلَم  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ما َما

 كون يَك ون  

 مـن ِمن

 نجو نَّْجَوى

 ثلث ثاَلَثَة  

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ربع َرابِع ه مْ 

 ال َوالَ 

 خمس َخْمَسة  

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

مْ   سدس َساِدس ه 

 ال َوالَ 

 دنو أَْدنَى

 مـن ِمن

 ذلك ذَِلكَ 

 ال َوالَ 

 كثر أَْكثَرَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 َمعَه مْ مع 

 ءين أَْينَ 

 ما َما

 كون َكان وا

 ثم ث مَّ 

 نبء ي نَب ِئ ه م

 ما بَِما

 عمل َعِمل وا

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 نهي ن ه وا

 عن َعنِ 

 نجو النَّْجَوى

 مَّ ثم ث  

 عود يَع ود ونَ 

 لم ِلَما

 نهي ن ه وا

 عن َعْنه  

 نجو َويَتَنَاَجْونَ 

 ءثم بِاإِلثْمِ 

 عدو َواْلع ْدَوانِ 

 عصي َوَمْعِصيَتِ 

س ولِ   رسل الرَّ

 ءذ َوإِذَا

 جيء َجاء وكَ 

 حيي َحيَّْوكَ 

 ما بَِما

 لم لَمْ 

 حيي ي َحي ِكَ 

 ب بِهِ 

 ءله اللَّه  

 قول َويَق ول ونَ 

 في فِي

 ِسِهمْ نفس أَنف  

 لو لَْوالَ 

ب نَا  عذب ي عَذ ِ

 ءله اللَّه  

 ما بَِما

 قول نَق ول  

 حسب َحْسب ه مْ 

 جهم َجَهنَّم  

 صلي يَْصلَْونََها

 بءس فَبِئْسَ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءذ إِذَا

 نجو تَنَاَجْيت مْ 

 ال فاَلَ 

 نجو تَتَنَاَجْوا

 مِ ءثم بِاإِلثْ 

 عدو َواْلع ْدَوانِ 

 عصي َوَمْعِصيَتِ 

س ولِ   رسل الرَّ

 نجو َوتَنَاَجْوا

 برر بِاْلبِر ِ 

 وقي َوالتَّْقَوى

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءلل الَِّذي

 ءلى إِلَْيهِ 

ونَ   حشر ت ْحَشر 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 نجو النَّْجَوى

 مـن ِمنَ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

نَ   حزن ِليَْحز 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ليس َولَْيسَ 

ِهمْ   ضرر بَِضار ِ

 شيء َشْيئًا

 ءن إِالَّ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 على َوَعلَى

 ءله اللَّهِ 

 وكل فَْليَتََوكَّلِ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءذ إِذَا



441 

 

 قول قِيلَ 

 لك لَك مْ 

وا  فسح تَفَسَّح 

 في فِي

 لس اْلَمَجاِلِس ج

وا  فسح فَاْفَسح 

 فسح يَْفَسحِ 

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

وا  نشز انش ز 

وا  نشز فَانش ز 

 رفع يَْرفَعِ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مـن ِمنك مْ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 علم اْلِعْلمَ 

 درج َدَرَجات  

 ءله َواللَّه  

 َماما بِ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِير  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءذ إِذَا

 نجو نَاَجْيت م  

س ولَ   رسل الرَّ

وا م   قدم فَقَد ِ

 بين بَْينَ 

 يدي يََديْ 

 نجو نَْجَواك مْ 

 صدق َصَدقَةً 

 ذلك ذَِلكَ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 طهر َوأَْطَهر  

 ءن فَِإن

 لم لَّمْ 

 تَِجد وا وجد

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 شفق َءأَْشفَْقت مْ 

 ءن أَن

وا م   قدم ت قَد ِ

 بين بَْينَ 

 يدي يََديْ 

 نجو نَْجَواك مْ 

 صدق َصَدقَات  

 ءذ فَِإذْ 

 لم لَمْ 

 فعل تَْفعَل وا

 توب َوتَابَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيك مْ 

وا  قوم فَأَقِيم 

 ةَ صلو الصَّالَ 

 ءتي َوَءات وا

َكاةَ   زكو الزَّ

 طوع َوأَِطيع وا

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 ءله َواللَّه  

 خبر َخبِير  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 ولي تََولَّْوا

 قوم قَْوًما

 غضب َغِضبَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيِهم

ا  ما مَّ

 هم ه م

نك مْ  مـن  م ِ

 ال َوالَ 

 مـن ِمْنه مْ 

 حلف َويَْحِلف ونَ 

 على َعلَى

 كذب اْلَكِذبِ 

 هم َوه مْ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 عدد أََعدَّ 

 ءله اللَّه  

مْ   له لَه 

 عذب َعذَابًا

 شدد َشِديًدا

مْ   ءن إِنَّه 

 سوء َساءَ 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 مْ يمن أَْيَمانَه  

نَّةً   جنن ج 

 صدد فََصدُّوا

 عن َعن

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

مْ   له فَلَه 

 عذب َعذَاب  

ِهين    هون مُّ

@ @ 

 لن لَّن

 غني ت ْغنِيَ 

مْ   عن َعْنه 

مْ   مول أَْمَوال ه 

 ال َوالَ 

 ولد أَْوالَد ه م

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 شيء َشْيئًا

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

 ه مْ هم 

 في فِيَها

 خلد َخاِلد ونَ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 بعث يَْبعَث ه م  

 ءله اللَّه  

 جمع َجِميعًا

 حلف فَيَْحِلف ونَ 

 له لَه  

 كما َكَما

 حلف يَْحِلف ونَ 

 لك لَك مْ 

 حسب َويَْحَسب ونَ 

مْ   ءن أَنَّه 

 على َعلَى

 شيء َشْيء  

 ال أاَلَ 

مْ   ءن إِنَّه 

 هم ه م  

 كذب اْلَكاِذب ونَ 

@ @ 

 اْستَْحَوذَ  حوذ

 على َعلَْيِهم  

 شطن الشَّْيَطان  

 نسي فَأَنَساه مْ 

 ذكر ِذْكرَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 حزب ِحْزب  

 شطن الشَّْيَطانِ 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّ 

 حزب ِحْزبَ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 هم ه م  

ونَ   خسر اْلَخاِسر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 حدد ي َحادُّونَ 

 ءله اللَّهَ 

 ل َوَرس ولَه  رس
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 ءلي أ ولَئِكَ 

 في فِي

 ذلل األَذَل ِينَ 

@ @ 

 كتب َكتَبَ 

 ءله اللَّه  

 غلب ألَْغِلبَنَّ 

 ءنا أَنَا

س ِلي  رسل َور 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 قوي قَِوي  

 عزز َعِزيز  

@ @ 

 ال الَّ 

 وجد تَِجد  

 قوم قَْوًما

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 رِ ءخر األَخِ 

 ودد ي َوادُّونَ 

 من َمنْ 

 حدد َحادَّ 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 لو َولَوْ 

 كون َكان وا

 ءبو َءابَاَءه مْ 

 ءو أَوْ 

 بنو أَْبنَاَءه مْ 

 ءو أَوْ 

 ءخو إِْخَوانَه مْ 

 ءو أَوْ 

 عشر َعِشيَرتَه مْ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 كتب َكتَبَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم  

 ءمن اإِليَمانَ 

 َده مءيد َوأَيَّ 

وح    روح بِر 

ْنه    مـن م ِ

 دخل َوي ْدِخل ه مْ 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 رضي َرِضيَ 

 ءله اللَّه  

مْ   عن َعْنه 

وا  رضي َوَرض 

 عن َعْنه  

 ءلي أ ولَئِكَ 

 حزب ِحْزب  

 ءله اللَّهِ 

 ال أاَلَ 

 ءن إِنَّ 

 ْزبَ حزب حِ 

 ءله اللَّهِ 

 هم ه م  

ونَ  ْفِلح   فلح اْلم 

# # 

@ @ 

 سبح َسبَّحَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 خرج أَْخَرجَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمنْ 

 ْهلِ ءهل أَ 

 كتب اْلِكتَابِ 

 مـن ِمن

 دور ِديَاِرِهمْ 

لِ   ءول ألَوَّ

 حشر اْلَحْشرِ 

 ما َما

 ظنن َظنَنت مْ 

 ءن أَن

وا ج   خرج يَْخر 

 ظنن َوَظنُّوا

 ءن أَنَّه م

انِعَت ه مْ   منع مَّ

ون ه م ص   حصن ح 

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ءتي فَأَتَاه م  

 ءله اللَّه  

 مـن ِمنْ 

 حيث َحْيث  

 لم لَمْ 

 يَْحتَِسب وا حسب

 قذف َوقَذَفَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم  

ْعبَ   رعب الرُّ

 خرب ي ْخِرب ونَ 

 بيت ب ي وتَه م

 يدي بِأَْيِديِهمْ 

 يدي َوأَْيِدي

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

وا  عبر فَاْعتَبِر 

 ولي يَاأ وِلي

 بصر األَْبَصارِ 

@ @ 

 لو َولَْوالَ 

 ءن أَن

 كتب َكتَبَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيِهم  

 جلو اْلَجالَءَ 

مْ   عذب لَعَذَّبَه 

 في فِي

ْنيَا  دنو الدُّ

مْ   له َولَه 

 في فِي

 ءخر األَِخَرةِ 

 عذب َعذَاب  

 نور النَّارِ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 شقق َشاقُّوا

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 من َوَمن

 شقق ي َشاق ِ 

 ءله اللَّهَ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 شدد َشِديد  

 ب اْلِعقَابِ عق

@ @ 

 ما َما

 قطع قََطْعت م

ن  مـن م ِ

 لين ل ِينَة  

 ءو أَوْ 

وَها  ترك تََرْكت م 

 قوم قَائَِمةً 

 على َعلَى

وِلَها  ءصل أ ص 

 ءذن فَبِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 خزي َوِلي ْخِزيَ 

 فسق اْلفَاِسِقينَ 

@ @ 

 ما َوَما

 فيء أَفَاءَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَى

 رسل َرس وِلهِ 

 ه مْ مـن ِمنْ 

 ما فََما

 وجف أَْوَجْفت مْ 

 على َعلَْيهِ 

 مـن ِمنْ 
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 خيل َخْيل  

 ال َوالَ 

 ركب ِرَكاب  

 لكن َولَِكنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 سلط ي َسل ِط  

س لَه    رسل ر 

 على َعلَى

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

ا  ما مَّ

 فيء أَفَاءَ 

 ه  ءله اللَّ 

 على َعلَى

 رسل َرس وِلهِ 

 مـن ِمنْ 

 ءهل أَْهلِ 

 قري اْلق َرى

 ءله فَِللَّهِ 

س ولِ   رسل َوِللرَّ

 ذو َوِلِذي

 قرب اْلق ْربَى

 يتم َواْليَتَاَمى

 سكن َواْلَمَساِكينِ 

 بنو َواْبنِ 

 سبل السَّبِيلِ 

 كي َكيْ 

 ال الَ 

 كون يَك ونَ 

 دول د ولَةً 

 بين بَْينَ 

 غني األَْغنِيَاءِ 

 ِمنك مْ مـن 

 ما َوَما

 ءتي َءاتَاك م  

س ول    رسل الرَّ

ذ وه    ءخذ فَخ 

 ما َوَما

 نهي نََهاك مْ 

 عن َعْنه  

 نهي فَانتَه وا

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 شدد َشِديد  

 عقب اْلِعقَابِ 

@ @ 

 فقر ِلْلف قََراءِ 

َهاِجِرينَ   هجر اْلم 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  خرج أ ْخِرج 

 ـن ِمنم

 دور ِديَاِرِهمْ 

 مول َوأَْمَواِلِهمْ 

 بغي يَْبتَغ ونَ 

 فضل فَْضالً 

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 رضي َوِرْضَوانًا

ونَ   نصر َويَنص ر 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

اِدق ونَ   صدق الصَّ

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

ء و  بوء تَبَوَّ

 دور الدَّارَ 

 انَ ءمن َواإِليمَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 حبب ي ِحبُّونَ 

 من َمنْ 

 هجر َهاَجرَ 

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 ال َوالَ 

 وجد يَِجد ونَ 

 في فِي

د وِرِهمْ   صدر ص 

 حوج َحاَجةً 

ا مَّ  ما م ِ

 ءتي أ وت وا

ونَ   ءثر َوي ْؤثِر 

 على َعلَى

 نفس أَنف ِسِهمْ 

 لو َولَوْ 

 كون َكانَ 

 ب بِِهمْ 

 خصص َخَصاَصة  

 من َوَمن

 ي ي وقَ وق

 شحح ش حَّ 

 نفس نَْفِسهِ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ  ْفِلح   فلح اْلم 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 جيء َجاء و

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدِهمْ 

 قول يَق ول ونَ 

 ربب َربَّنَا

 غفر اْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 ءخو َوإِلْخَوانِنَا

 ءلل الَِّذينَ 

 سبق َسبَق ونَا

 ءمن بِاإِليَمانِ 

 ال َوالَ 

 تَْجعَلْ  جعل

 في فِي

 قلب ق ل وبِنَا

 غلل ِغالًّ 

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ربب َربَّنَا

 ءن إِنَّكَ 

 رءف َرء وف  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 ءلى إِلَى

 ءلل الَِّذينَ 

 نفق نَافَق وا

 قول يَق ول ونَ 

 ءخو إِلْخَوانِِهم  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمنْ 

 أَْهلِ  ءهل

 كتب اْلِكتَابِ 

 ءن لَئِنْ 

 خرج أ ْخِرْجت مْ 

َجنَّ   خرج لَنَْخر 

 مع َمعَك مْ 

 ال َوالَ 

 طوع ن ِطيع  

 في فِيك مْ 

 وحد أََحًدا

 ءبد أَبًَدا

 ءن َوإِن

 قتل ق وتِْلت مْ 

َرنَّك مْ   نصر لَنَنص 

 ءله َواللَّه  

 شهد يَْشَهد  

مْ   ءن إِنَّه 

 كذب لََكاِذب ونَ 

@ @ 

 ءن لَئِنْ 

وا خرج  أ ْخِرج 

 ال الَ 

ونَ  ج   خرج يَْخر 

 مع َمعَه مْ 

 ءن َولَئِن

 قتل ق وتِل وا

 ال الَ 

ونَه مْ  ر   نصر يَنص 

 ءن َولَئِن

وه مْ   نصر نََّصر 

 ولي لَي َولُّنَّ 

 دبر األَْدبَارَ 

 ثم ث مَّ 
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 ال الَ 

ونَ   نصر ي نَصر 

@ @ 

 ءنت ألَنت مْ 

 شدد أََشدُّ 

 رهب َرْهبَةً 

 في فِي

د وِرِهم  صدر ص 

نَ مـ  ن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 قوم قَْوم  

 ال الَّ 

 فقه يَْفقَه ونَ 

@ @ 

 ال الَ 

 قتل ي قَاتِل ونَك مْ 

 جمع َجِميعًا

 ءن إِالَّ 

 في فِي

 قري ق ًرى

نَة   َحصَّ  حصن مُّ

 ءو أَوْ 

 مـن ِمن

 وري َوَراءِ 

د ر    جدر ج 

 بءس بَأْس ه م

 بين بَْينَه مْ 

 شدد َشِديد  

 ْحَسب ه مْ حسب تَ 

 جمع َجِميعًا

 قلب َوق ل وب ه مْ 

 شتت َشتَّى

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 قوم قَْوم  

 ال الَّ 

 عقل يَْعِقل ونَ 

@ @ 

 مثل َكَمثَلِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 قرب قَِريبًا

 ذوق ذَاق وا

 وبل َوبَالَ 

 ءمر أَْمِرِهمْ 

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 مثل َكَمثَلِ 

 شطن الشَّْيَطانِ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَ 

 ءنس ِلِلنَسانِ 

 كفر اْكف رْ 

ا  لم فَلَمَّ

 كفر َكفَرَ 

 قول قَالَ 

 ءن إِن ِي

 برء بَِريء  

نكَ   مـن م ِ

 ءن إِن ِي

 خوف أََخاف  

 ءله اللَّهَ 

 ربب َربَّ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 كون فََكانَ 

َما  عقب َعاقِبَتَه 

َما  ءن أَنَّه 

 في فِي

 نور النَّارِ 

 خلد َخاِلَدْينِ 

 في فِيَها

 ذلك َوذَِلكَ 

ا  جزي َجَزاؤ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 وقي اتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 نظر َوْلتَنظ رْ 

 نفس نَْفس  

ا  ما مَّ

 قدم قَدََّمتْ 

 غدو ِلغَد  

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 نَّ ءن إِ 

 ءله اللَّهَ 

 خبر َخبِير  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 كون تَك ون وا

 ءلل َكالَِّذينَ 

 نسي نَس وا

 ءله اللَّهَ 

 نسي فَأَنَساه مْ 

 نفس أَنف َسه مْ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

 فسق اْلفَاِسق ونَ 

@ @ 

 ال الَ 

 سوي يَْستَِوي

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

 اب  صحب َوأَْصحَ 

 جنن اْلَجنَّةِ 

 صحب أَْصَحاب  

 جنن اْلَجنَّةِ 

 هم ه م  

ونَ   فوز اْلفَائِز 

@ @ 

 لو لَوْ 

 نزل أَنَزْلنَا

 هذا َهذَا

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 على َعلَى

 جبل َجبَل  

 رءي لََّرأَْيتَه  

 خشع َخاِشعًا

ًعا تََصد ِ  صدع مُّ

نْ   مـن م ِ

 خشي َخْشيَةِ 

 ءله اللَّهِ 

 تلك َوتِْلكَ 

 ثَال  مثل األَمْ 

 ضرب نَْضِرب َها

 نوس ِللنَّاِس 

مْ   لعل لَعَلَّه 

ونَ   فكر يَتَفَكَّر 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 علم َعاِلم  

 غيب اْلغَْيبِ 

 شهد َوالشََّهاَدةِ 

 هو ه وَ 

ْحَمن    رحم الرَّ

ِحيم    رحم الرَّ

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءله اللَّه  

 لَِّذيءلل ا

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ملك اْلَمِلك  

 قدس اْلق دُّوس  

 سلم السَّالَم  

ْؤِمن    ءمن اْلم 

َهْيِمن    هيمن اْلم 

 عزز اْلعَِزيز  

 جبر اْلَجبَّار  

تََكب ِر    كبر اْلم 

 سبح س ْبَحانَ 

 ءله اللَّهِ 

ا  عن َعمَّ
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 شرك ي ْشِرك ونَ 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءله اللَّه  

 َخاِلق  خلق الْ 

 برء اْلبَاِرئ  

ر   ِ َصو   صور اْلم 

 له لَه  

 سمى األَْسَماء  

ْسنَى  حسن اْلح 

 سبح ي َسب ِح  

 له لَه  

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

# # 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 َّ  ِخذ واءخذ تَت

ِي  عدو َعد و 

ك مْ   عدو َوَعد وَّ

 ولي أَْوِليَاءَ 

 لقي ت ْلق ونَ 

 ءلى إِلَْيِهم

 ودد بِاْلَمَودَّةِ 

 قد َوقَدْ 

وا  كفر َكفَر 

 ما بَِما

 جيء َجاَءك م

نَ   مـن م ِ

 حقق اْلَحق ِ 

ونَ   خرج ي ْخِرج 

س ولَ   رسل الرَّ

 ءيي َوإِيَّاك مْ 

 ءن أَن

 ءمن ت ْؤِمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

 َرب ِك مْ  ربب

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 خرج َخَرْجت مْ 

 جهد ِجَهاًدا

 في فِي

 سبل َسبِيِلي

 بغي َواْبتِغَاءَ 

 رضي َمْرَضاتِي

ونَ   سرر ت ِسرُّ

 ءلى إِلَْيِهم

 ودد بِاْلَمَودَّةِ 

 ءنا َوأَنَا

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 خفي أَْخفَْيت مْ 

 ما َوَما

 علن أَْعلَنت مْ 

 من َوَمن

 فعل يَْفعَْله  

 مـن ِمنك مْ 

 قد فَقَدْ 

 ضلل َضلَّ 

 سوي َسَواءَ 

 سبل السَّبِيلِ 

@ @ 

 ءن إِن

 ثقف يَثْقَف وك مْ 

 كون يَك ون وا

 لك لَك مْ 

 عدو أَْعَداءً 

 بسط َويَْبس ط وا

 ءلى إِلَْيك مْ 

 يدي أَْيِديَه مْ 

 لسن َوأَْلِسنَتَه م

 سوء بِالسُّوءِ 

 ودد َوَودُّوا

 لو لَوْ 

ونَ   كفر تَْكف ر 

@ @ 

 لَن لن

 نفع تَنفَعَك مْ 

ك مْ   رحم أَْرَحام 

 ال َوالَ 

 ولد أَْوالَد ك مْ 

 يوم يَْومَ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 فصل يَْفِصل  

 بين بَْينَك مْ 

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 قد قَدْ 

 كون َكانَتْ 

 لك لَك مْ 

 سوي أ ْسَوة  

 حسن َحَسنَة  

 في فِي

 يمَ إبراهيم إِْبَراهِ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 مع َمعَه  

 ءذ إِذْ 

 قول قَال وا

 قوم ِلقَْوِمِهمْ 

 ءن إِنَّا

ا  برء ب َرَءاؤ 

 مـن ِمنك مْ 

ا  ما َوِممَّ

 عبد تَْعب د ونَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 ءله اللَّهِ 

 كفر َكفَْرنَا

 ب بِك مْ 

 بدي َوبََدا

 بين بَْينَنَا

 بين َوبَْينَك م  

 عدو اْلعََداَوة  

 ْغَضاء  بغض َواْلبَ 

 ءبد أَبًَدا

 حتى َحتَّى

 ءمن ت ْؤِمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

 وحد َوْحَده  

 ءن إِالَّ 

 قول قَْولَ 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

 ءبو ألَبِيهِ 

 غفر ألَْستَْغِفَرنَّ 

 لك لَكَ 

 ما َوَما

 ملك أَْمِلك  

 لك لَكَ 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

بَّنَا  ربب رَّ

 على َعلَْيكَ 

 كل تََوكَّْلنَاو

 ءلى َوإِلَْيكَ 

 نوب أَنَْبنَا

 ءلى َوإِلَْيكَ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ربب َربَّنَا

 ال الَ 

 جعل تَْجعَْلنَا

 فتن فِتْنَةً 

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 غفر َواْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 ربب َربَّنَا

 ءن إِنَّكَ 

 ءنت أَنتَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 دْ قد لَقَ 

 كون َكانَ 

 لك لَك مْ 

 في فِيِهمْ 

 سوي أ ْسَوة  

 حسن َحَسنَة  

 من ل َِمن
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 كون َكانَ 

وا  رجو يَْرج 

 ءله اللَّهَ 

 يوم َواْليَْومَ 

 ءخر األَِخرَ 

 من َوَمن

 ولي يَتََولَّ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 غني اْلغَنِيُّ 

 حمد اْلَحِميد  

@ @ 

 عسى َعَسى

 ءله اللَّه  

 ءن أَن

 ْجعَلَ جعل يَ 

 بين بَْينَك مْ 

 بين َوبَْينَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 عدو َعاَدْيت م

ْنه م  مـن م ِ

َودَّةً   ودد مَّ

 ءله َواللَّه  

 قدر قَِدير  

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ال الَّ 

 نهي يَْنَهاك م  

 ءله اللَّه  

 عن َعنِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 لم لَمْ 

 قتل ي قَاتِل وك مْ 

 في فِي

ينِ دي  ن الد ِ

 لم َولَمْ 

وك م  خرج ي ْخِرج 

ن  مـن م ِ

 دور ِديَاِرك مْ 

 ءن أَن

وه مْ   برر تَبَرُّ

 قسط َوت ْقِسط وا

 ءلى إِلَْيِهمْ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حبب ي ِحبُّ 

ْقِسِطينَ   قسط اْلم 

@ @ 

 ءن إِنََّما

 نهي يَْنَهاك م  

 ءله اللَّه  

 عن َعنِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قتل قَاتَل وك مْ 

 فِي في

ينِ   دين الد ِ

وك م  خرج َوأَْخَرج 

ن  مـن م ِ

 دور ِديَاِرك مْ 

وا  ظهر َوَظاَهر 

 على َعلَى

 خرج إِْخَراِجك مْ 

 ءن أَن

 ولي تََولَّْوه مْ 

 من َوَمن

مْ   ولي يَتََولَّه 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   ظلم الظَّاِلم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءذ إِذَا

 جيء َجاَءك م  

ْؤِمنَات    ءمن اْلم 

َهاِجَرات    هجر م 

 محن فَاْمتَِحن وه نَّ 

 ءله اللَّه  

 علم أَْعلَم  

 ءمن بِِإيَمانِِهنَّ 

 ءن فَِإنْ 

وه نَّ   علم َعِلْمت م 

ْؤِمنَات    ءمن م 

 ال فاَلَ 

 رجع تَْرِجع وه نَّ 

 ءلى إِلَى

 كفر اْلك فَّارِ 

 ال الَ 

 هن ه نَّ 

 حلل ِحل  

مْ   له لَه 

  َوالَ ال

 هم ه مْ 

 حلل يَِحلُّونَ 

 له لَه نَّ 

 ءتي َوَءات وه م

ا  ما مَّ

 نفق أَنفَق وا

 ال َوالَ 

نَاحَ   جنح ج 

 على َعلَْيك مْ 

 ءن أَن

وه نَّ   نكح تَنِكح 

 ءذ إِذَا

وه نَّ   ءتي َءاتَْيت م 

وَره نَّ   ءجر أ ج 

 ال َوالَ 

 مسك ت ْمِسك وا

 عصم بِِعَصمِ 

 كفر اْلَكَوافِرِ 

 اسءل َوْسئَل و

 ما َما

 نفق أَنفَْقت مْ 

 سءل َوْليَْسئَل وا

 ما َما

 نفق أَنفَق وا

 ذلك ذَِلك مْ 

ْكم    حكم ح 

 ءله اللَّهِ 

 حكم يَْحك م  

 بين بَْينَك مْ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 حكم َحِكيم  

@ @ 

 ءن َوإِن

 فوت فَاتَك مْ 

 شيء َشْيء  

نْ   مـن م ِ

 زوج أَْزَواِجك مْ 

 ءلى إِلَى

 رِ كفر اْلك فَّا

 عقب فَعَاقَْبت مْ 

 ءتي فَئَات وا

 ءلل الَِّذينَ 

 ذهب ذََهبَتْ 

ه م  زوج أَْزَواج 

ثْلَ   مثل م ِ

 ما َما

 نفق أَنفَق وا

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ءلل الَِّذي

 ءنت أَنت م

 ب بِهِ 

ْؤِمن ونَ   ءمن م 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نبء النَّبِيُّ 

 ءذ إِذَا

 جيء َجاَءكَ 

ْؤِمنَ   ات  ءمن اْلم 

 بيع ي بَايِْعنَكَ 

 على َعلَى

 ءن أَن

 ال الَّ 

 شرك ي ْشِرْكنَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 شيء َشْيئًا

 ال َوالَ 

 سرق يَْسِرْقنَ 

 ال َوالَ 

 زني يَْزنِينَ 

 ال َوالَ 

 قتل يَْقت ْلنَ 

 ولد أَْوالََده نَّ 

 ال َوالَ 

 ءتي يَأْتِينَ 
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 بهت بِب ْهتَان  

 فري يَْفتَِرينَه  

 بين بَْينَ 

 يِهنَّ يدي أَْيدِ 

ِلِهنَّ  ج   رجل َوأَر 

 ال َوالَ 

 عصي يَْعِصينَكَ 

 في فِي

وف    عرف َمْعر 

 بيع فَبَايِْعه نَّ 

 غفر َواْستَْغِفرْ 

 له لَه نَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 ولي تَتََولَّْوا

 ْوًماقوم قَ 

 غضب َغِضبَ 

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيِهمْ 

 قد قَدْ 

 يءس يَئِس وا

 مـن ِمنَ 

 ءخر األَِخَرةِ 

 كما َكَما

 يءس يَئِسَ 

 كفر اْلك فَّار  

 مـن ِمنْ 

 صحب أَْصَحابِ 

 قبر اْلق ب ورِ 

# # 

@ @ 

 سبح َسبَّحَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 لم ِلمَ 

 قول تَق ول ونَ 

 ما َما

 ال الَ 

 فعل تَْفعَل ونَ 

@ @ 

 كبر َكب رَ 

 مقت َمْقتًا

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن أَن

 قول تَق ول وا

 ما َما

 ال الَ 

 فعل تَْفعَل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حبب ي ِحبُّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 قتل ي قَاتِل ونَ 

 في فِي

 سبل َسبِيِلهِ 

 صفف َصفًّا

 كأن َكأَنَّه م

 بني ب ْنيَان  

ْرص وص    رصص مَّ

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 

وَسى  موسى م 

 قوم ِلقَْوِمهِ 

 قوم يَاقَْومِ 

 لم ِلمَ 

 ءذي ت ْؤذ ونَنِي

 قد َوقَد

ونَ   علم تَّْعلَم 

 ءن أَن ِي

 رسل َرس ول  

 ءله اللَّهِ 

 ءلى إِلَْيك مْ 

ا  لم فَلَمَّ

 زيغ َزاغ وا

 زيغ أََزاغَ 

 ءله اللَّه  

 قلب ق ل وبَه مْ 

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 فسق اْلفَاِسِقينَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 قول قَالَ 

 عيسى ِعيَسى

 بنو اْبن  

 مريم َمْريَمَ 

 بنو يَابَنِي

 اِءيلَ إسرائيل إِْسرَ 

 ءن إِن ِي

 رسل َرس ول  

 ءله اللَّهِ 

 ءلى إِلَْيك م

قًا َصد ِ  صدق مُّ

 لم ل َِما

 بين بَْينَ 

 يدي يََديَّ 

 مـن ِمنَ 

 تور التَّْوَراةِ 

ًرا بَش ِ  بشر َوم 

 رسل بَِرس ول  

 ءتي يَأْتِي

 مـن ِمن

 بعد بَْعِدي

ه    سمى اْسم 

 حمد أَْحَمد  

ا  لم فَلَمَّ

 جيء َجاَءه م

 نَاتِ بين بِاْلبَي ِ 

 قول قَال وا

 هذا َهذَا

 سحر ِسْحر  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 من َوَمنْ 

 ظلم أَْظلَم  

نِ   مـن ِممَّ

 فري اْفتََرى

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب اْلَكِذبَ 

 هو َوه وَ 

 دعو ي ْدَعى

 ءلى إِلَى

 سلم اإِلْسالَمِ 

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

 @@ 

 رود ي ِريد ونَ 

 طفء ِلي ْطِفئ وا

 نور ن ورَ 

 ءله اللَّهِ 

 فوه بِأَْفَواِهِهمْ 

 ءله َواللَّه  

تِمُّ   تمم م 

 نور ن وِرهِ 

 لو َولَوْ 

 كره َكِرهَ 

ونَ   كفر اْلَكافِر 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 رسل أَْرَسلَ 

 رسل َرس ولَه  

 هدي بِاْله َدى
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 دين َوِدينِ 

 حقق اْلَحق ِ 

 َره  ظهر ِلي ْظهِ 

 على َعلَى

ينِ   دين الد ِ

 كل ك ل ِهِ 

 لو َولَوْ 

 كره َكِرهَ 

ْشِرك ونَ   شرك اْلم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 هل َهلْ 

لُّك مْ   دلل أَد 

 على َعلَى

 تجر تَِجاَرة  

 نجو ت ْنِجيك م

نْ   مـن م ِ

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءمن ت ْؤِمن ونَ 

 ءله بِاللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 جهد َوت َجاِهد ونَ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

 مول بِأَْمَواِلك مْ 

 نفس َوأَنف ِسك مْ 

 ذلك ذَِلك مْ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 غفر يَْغِفرْ 

 لك لَك مْ 

 ذنب ذ ن وبَك مْ 

 دخل َوي ْدِخْلك مْ 

 جنن َجنَّات  

 ْجِريجري تَ 

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 سكن َوَمَساِكنَ 

 طيب َطي ِبَةً 

 في فِي

 جنن َجنَّاتِ 

 عدن َعْدن  

 ذلك ذَِلكَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عظم اْلعَِظيم  

@ @ 

 ءخر َوأ ْخَرى

 حبب ت ِحبُّونََها

 نصر نَْصر  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 فتح َوفَتْح  

 قرب قَِريب  

رِ   بشر َوبَش ِ

ْؤِمنِينَ ءم  ن اْلم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 كون ك ون وا

 نصر أَنَصارَ 

 ءله اللَّهِ 

 كما َكَما

 قول قَالَ 

 عيسى ِعيَسى

 بنو اْبن  

 مريم َمْريَمَ 

 حور ِلْلَحَواِري ِنَ 

 من َمنْ 

 نصر أَنَصاِري

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 قول قَالَ 

 حور اْلَحَواِريُّونَ 

 ن نَْحن  نح

 نصر أَنَصار  

 ءله اللَّهِ 

 ءمن فَأََمنَت

 طوف طَّائِفَة  

ن  مـن م ِ

 بنو بَنِي

 إسرائيل إِْسَراِءيلَ 

 كفر َوَكفََرت

 طوف طَّائِفَة  

 ءيد فَأَيَّْدنَا

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 على َعلَى

ِهمْ  ِ  عدو َعد و 

وا  صبح فَأَْصبَح 

 ظهر َظاِهِرينَ 

# # 

@ @ 

 سبح ي َسب ِح  

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ملك اْلَمِلكِ 

 قدس اْلق دُّوِس 

 عزز اْلعَِزيزِ 

 حكم اْلَحِكيمِ 

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 بعث بَعَثَ 

 في فِي

ي ِنَ   ءمم األ م ِ

 رسل َرس والً 

ْنه مْ   مـن م ِ

 تلو يَتْل وا

 على َعلَْيِهمْ 

 اتِهِ ءيه َءايَ 

يِهمْ   زكو َوي َزك ِ

ه م    علم َوي عَل ِم 

 كتب اْلِكتَابَ 

 حكم َواْلِحْكَمةَ 

 ءن َوإِن

 كون َكان وا

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 في لَِفي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءخر َوَءاَخِرينَ 

 مـن ِمْنه مْ 

ا  لم لَمَّ

 لحق يَْلَحق وا

 ب بِِهمْ 

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 يم  حكم اْلَحكِ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 فضل فَْضل  

 ءله اللَّهِ 

 ءتي ي ْؤتِيهِ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ءله َواللَّه  

 ذو ذ و

 فضل اْلفَْضلِ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 مثل َمثَل  

 ءلل الَِّذينَ 

ل وا م ِ  حمل ح 

 تور التَّْوَراةَ 

 ثم ث مَّ 

 لم لَمْ 

 حمل يَْحِمل وَها

 مثل َكَمثَلِ 

 حمر اْلِحَمارِ 

 ِمل  حمل يَحْ 

 سفر أَْسفَاًرا

 بءس بِئْسَ 

 مثل َمثَل  

 قوم اْلقَْومِ 
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 ءلل الَِّذينَ 

 كذب َكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 هدي َهاد وا

 ءن إِن

 زعم َزَعْمت مْ 

 نَّك مْ ءن أَ 

 ولي أَْوِليَاء  

 ءله ِللَّهِ 

 مـن ِمن

 دون د ونِ 

 نوس النَّاِس 

ا  مني فَتََمنَّو 

 موت اْلَمْوتَ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 مني يَتََمنَّْونَه  

 ءبد أَبًَدا

 ما بَِما

 قدم قَدََّمتْ 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 ِمينَ ظلم بِالظَّالِ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنَّ 

 موت اْلَمْوتَ 

 ءلل الَِّذي

ونَ   فرر تَِفرُّ

 مـن ِمْنه  

 ءن فَِإنَّه  

الَقِيك مْ   لقي م 

 ثم ث مَّ 

 ردد ت َردُّونَ 

 ءلى إِلَى

 علم َعاِلمِ 

 غيب اْلغَْيبِ 

 شهد َوالشََّهاَدةِ 

 نبء فَي نَب ِئ ك م

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 اأَيَُّهاءيي يَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءذ إِذَا

 ندو ن وِديَ 

 صلو ِللصَّالَةِ 

 مـن ِمن

 يوم يَْومِ 

عَةِ  م   جمع اْلج 

 سعي فَاَسعَْوا

 ءلى إِلَى

 ذكر ِذْكرِ 

 ءله اللَّهِ 

وا  وذر َوذَر 

 بيع اْلبَْيعَ 

 ذلك ذَِلك مْ 

 خير َخْير  

 لك لَّك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 قضي ق ِضيَتِ 

 صلو الصَّالَة  

وا  نشر فَانتَِشر 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 بغي َواْبتَغ وا

 مـن ِمن

 فضل فَْضلِ 

 ءله اللَّهِ 

وا  ذكر َواْذك ر 

 ءله اللَّهَ 

 كثر َكثِيًرا

 لعل لَّعَلَّك مْ 

ونَ   فلح ت ْفِلح 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 رءي َرأَْوا

 تجر تَِجاَرةً 

 ءو أَوْ 

 ًوالهو لَهْ 

وا  فضض انفَضُّ

 ءلى إِلَْيَها

 ترك َوتََرك وكَ 

 قوم قَائًِما

 قول ق لْ 

 ما َما

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 خير َخْير  

نَ   مـن م ِ

 لهو اللَّْهوِ 

 مـن َوِمنَ 

 تجر الت َِجاَرةِ 

 ءله َواللَّه  

 خير َخْير  

اِزقِينَ   رزق الرَّ

# # 

@ @ 

 ءذ إِذَا

 جيء َجاَءكَ 

نَافِق ونَ   نفق اْلم 

 ول قَال واق

 شهد نَْشَهد  

 ءن إِنَّكَ 

 رسل لََرس ول  

 ءله اللَّهِ 

 ءله َواللَّه  

 علم يَْعلَم  

 ءن إِنَّكَ 

 رسل لََرس ول ه  

 ءله َواللَّه  

 شهد يَْشَهد  

 ءن إِنَّ 

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

 كذب لََكاِذب ونَ 

@ @ 

 ءخذ اتََّخذ وا

 يمن أَْيَمانَه مْ 

نَّةً   جنن ج 

 صدد فََصدُّوا

 نعن عَ 

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

مْ   ءن إِنَّه 

 سوء َساءَ 

 ما َما

 كون َكان وا

 عمل يَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه مْ 

 ءمن َءاَمن وا

 ثم ث مَّ 

وا  كفر َكفَر 

 طبع فَط بِعَ 

 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهمْ 

 هم فَه مْ 

 ال الَ 

 فقه يَْفقَه ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 رءي َرأَْيتَه مْ 

 ب ت ْعِجب كَ عج

مْ  ه   جسم أَْجَسام 

 ءن َوإِن

 قول يَق ول وا

 سمع تَْسَمعْ 

 قول ِلقَْوِلِهمْ 

مْ   كأن َكأَنَّه 

ش ب    خشب خ 

َسنََّدة    سند مُّ
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 حسب يَْحَسب ونَ 

 كل ك لَّ 

 صيح َصْيَحة  

 على َعلَْيِهمْ 

 هم ه م  

 عدو اْلعَد وُّ 

 حذر فَاْحذَْره مْ 

 قتل قَاتَلَه م  

 ءله اللَّه  

 ىءن أَنَّ 

 ءفك ي ْؤفَك ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

مْ   له لَه 

 علو تَعَالَْوا

 غفر يَْستَْغِفرْ 

 لك لَك مْ 

 رسل َرس ول  

 ءله اللَّهِ 

ْوا  لوي لَوَّ

ء وَسه مْ   رءس ر 

 رءي َوَرأَْيتَه مْ 

دُّونَ   صدد يَص 

 هم َوه م

ونَ  ْستَْكبِر   كبر مُّ

@ @ 

 سوي َسَواء  

 على َعلَْيِهمْ 

 فَْرتَ غفر أَْستَغْ 

مْ   له لَه 

 ءم أَمْ 

 لم لَمْ 

 غفر تَْستَْغِفرْ 

مْ   له لَه 

 لن لَن

 غفر يَْغِفرَ 

 ءله اللَّه  

مْ   له لَه 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 ال الَ 

 هدي يَْهِدي

 قوم اْلقَْومَ 

 فسق اْلفَاِسِقينَ 

@ @ 

 هم ه م  

 ءلل الَِّذينَ 

 قول يَق ول ونَ 

 ال الَ 

 نفق ت نِفق وا

 على َعلَى

 من َمنْ 

 ند ِعندَ ع

 رسل َرس ولِ 

 ءله اللَّهِ 

 حتى َحتَّى

وا  فضض يَنفَضُّ

 ءله َوِللَّهِ 

 خزن َخَزائِن  

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 لكن َولَِكنَّ 

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

 ال الَ 

 فقه يَْفقَه ونَ 

@ @ 

 قول يَق ول ونَ 

 ءن لَئِن

َجْعنَا  رجع رَّ

 ءلى إِلَى

 دين اْلَمِدينَةِ 

 ِرَجنَّ خرج لَي خْ 

 عزز األََعزُّ 

 مـن ِمْنَها

 ذلل األَذَلَّ 

 ءله َوِللَّهِ 

ة    عزز اْلِعزَّ

 رسل َوِلَرس وِلهِ 

ْؤِمنِينَ   ءمن َوِلْلم 

 لكن َولَِكنَّ 

نَافِِقينَ   نفق اْلم 

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ال الَ 

 لهو ت ْلِهك مْ 

 ل ك مْ مول أَْمَوا

 ال َوالَ 

 ولد أَْوالَد ك مْ 

 عن َعن

 ذكر ِذْكرِ 

 ءله اللَّهِ 

 من َوَمن

 فعل يَْفعَلْ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ   خسر اْلَخاِسر 

@ @ 

 نفق َوأَنِفق وا

 مـن ِمن

ا  ما مَّ

 رزق َرَزْقنَاك م

ن  مـن م ِ

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَ 

 وحد أََحَدك م  

 ْوت  موت اْلمَ 

 قول فَيَق ولَ 

 ربب َرب ِ 

 لو لَْوالَ 

ْرتَنِي  ءخر أَخَّ

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

 قرب قَِريب  

دَّقَ   صدق فَأَصَّ

 كون َوأَك ن

نَ   مـن م ِ

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 لن َولَن

رَ   ءخر ي َؤخ ِ

 ءله اللَّه  

 نفس نَْفًسا

 ءذ إِذَا

 جيء َجاءَ 

 ءجل أََجل َها

 ءله َواللَّه  

 خبر َخبِير  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

# # 

@ @ 

 سبح ي َسب ِح  

 ءله ِللَّهِ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ما َوَما

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 له لَه  

ْلك    ملك اْلم 

 له َولَه  

 حمد اْلَحْمد  

 هو َوه وَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَك مْ 

 مـن فَِمنك مْ 

 كفر َكافِر  

 مـن َوِمنك م

ْؤِمن    ءمن مُّ

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 بصر بَِصير  

@ @ 

 خلق َخلَقَ 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 
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َرك مْ   صور َوَصوَّ

 حسن فَأَْحَسنَ 

َوَرك مْ   صور ص 

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ْعلَم  علم يَ 

 ما َما

 في فِي

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 علم َويَْعلَم  

 ما َما

ونَ   سرر ت ِسرُّ

 ما َوَما

 علن ت ْعِلن ونَ 

 ءله َواللَّه  

 علم َعِليم  

 ذو بِذَاتِ 

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 ءتي يَأْتِك مْ 

ا  نبء نَبَؤ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمن

 قبل قَْبل  

 ذوق فَذَاق وا

 وبل َوبَالَ 

 ءمر أَْمِرِهمْ 

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءن بِأَنَّه  

 كون َكانَت

 ءتي تَّأْتِيِهمْ 

س ل ه م  رسل ر 

 بين بِاْلبَي ِنَاتِ 

 قول فَقَال وا

 بشر أَبََشر  

 هدي يَْهد ونَنَا

وا  كفر فََكفَر 

 ولي َوتََولَّْوا

اْستَغْ   نَىغني وَّ

 ءله اللَّه  

 ءله َواللَّه  

 غني َغنِي  

 حمد َحِميد  

@ @ 

 زعم َزَعمَ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 ءن أَن

 لن لَّن

 بعث ي ْبعَث وا

 قول ق لْ 

 بلو بَلَى

 ربب َوَرب ِي

 بعث لَت ْبعَث نَّ 

 ثم ث مَّ 

نَّ   نبء لَت نَبَّؤ 

 ما بَِما

 عمل َعِمْلت مْ 

 ذلك َوذَِلكَ 

 على َعلَى

 اللَّهِ ءله 

 يسر يَِسير  

@ @ 

 ءمن فَأَِمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

 رسل َوَرس وِلهِ 

 نور َوالنُّورِ 

 ءلل الَِّذي

 نزل أَنَزْلنَا

 ءله َواللَّه  

 ما بَِما

 عمل تَْعَمل ونَ 

 خبر َخبِير  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 جمع يَْجَمع ك مْ 

 يوم ِليَْومِ 

 جمع اْلَجْمعِ 

 ذلك ذَِلكَ 

 يوم يَْوم  

 نِ غبن التَّغَاب  

 من َوَمن

 ءمن ي ْؤِمن

 ءله بِاللَّهِ 

 عمل َويَْعَملْ 

 صلح َصاِلًحا

 كفر ي َكف ِرْ 

 عن َعْنه  

 سوء َسي ِئَاتِهِ 

 دخل َوي ْدِخْله  

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ءبد أَبًَدا

 ذلك ذَِلكَ 

 فوز اْلفَْوز  

 عَِظيم  عظم الْ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 كذب َوَكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 نور النَّارِ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 بءس َوبِئْسَ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ما َما

 صوب أََصابَ 

 مـن ِمن

ِصيبَة    صوب مُّ

 ءن إِالَّ 

 ءذن بِِإْذنِ 

 ءله اللَّهِ 

 نمن َومَ 

 ءمن ي ْؤِمن

 ءله بِاللَّهِ 

 هدي يَْهدِ 

 قلب قَْلبَه  

 ءله َواللَّه  

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 علم َعِليم  

@ @ 

 طوع َوأَِطيع وا

 ءله اللَّهَ 

 طوع َوأَِطيع وا

س ولَ   رسل الرَّ

 ءن فَِإن

 ولي تََولَّْيت مْ 

 ءن فَِإنََّما

 على َعلَى

 رسل َرس وِلنَا

 بلغ اْلباَلَغ  

بِ   ين  بين اْلم 

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 على َوَعلَى

 ءله اللَّهِ 

 وكل فَْليَتََوكَّلِ 

ْؤِمن ونَ   ءمن اْلم 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءن إِنَّ 

 مـن ِمنْ 

 زوج أَْزَواِجك مْ 

 ولد َوأَْوالَِدك مْ 

ا  عدو َعد وًّ

 لك لَّك مْ 

وه مْ حذر فَاحْ   ذَر 

 ءن َوإِن
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 عفو تَْعف وا

وا  صفح َوتَْصفَح 

وا  غفر َوتَْغِفر 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 ءن إِنََّما

 مول أَْمَوال ك مْ 

 ولد َوأَْوالَد ك مْ 

 فتن فِتْنَة  

 ءله َواللَّه  

 عند ِعنَده  

 ءجر أَْجر  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 وقي فَاتَّق وا

 هَ ءله اللَّ 

 ما َما

 طوع اْستََطْعت مْ 

 سمع َواْسَمع وا

 طوع َوأَِطيع وا

 نفق َوأَنِفق وا

 خير َخْيًرا

 نفس ألَنف ِسك مْ 

 من َوَمن

 وقي ي وقَ 

 شحح ش حَّ 

 نفس نَْفِسهِ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

ونَ  ْفِلح   فلح اْلم 

@ @ 

 ءن إِن

وا  قرض ت ْقِرض 

 ءله اللَّهَ 

 قرض قَْرًضا

 حسن َحَسنًا

 ف ي َضاِعْفه  ضع

 لك لَك مْ 

 غفر َويَْغِفرْ 

 لك لَك مْ 

 ءله َواللَّه  

 شكر َشك ور  

 حلم َحِليم  

@ @ 

 علم َعاِلم  

 غيب اْلغَْيبِ 

 شهد َوالشََّهاَدةِ 

 عزز اْلعَِزيز  

 حكم اْلَحِكيم  

# # 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نبء النَّبِيُّ 

 ءذ إِذَا

 طلق َطلَّْقت م  

 نسو الن َِساءَ 

 ق وه نَّ طلق فََطل ِ 

تِِهنَّ   عدد ِلِعدَّ

وا  حصي َوأَْحص 

ةَ   عدد اْلِعدَّ

 وقي َواتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ربب َربَّك مْ 

 ال الَ 

وه نَّ   خرج ت ْخِرج 

 مـن ِمن

 بيت ب ي وتِِهنَّ 

 ال َوالَ 

ْجنَ   خرج يَْخر 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِينَ 

 فحش بِفَاِحَشة  

بَي ِنَة    بين مُّ

 تلك َوتِْلكَ 

 د ود  حدد ح  

 ءله اللَّهِ 

 من َوَمن

 عدو يَتَعَدَّ 

د ودَ   حدد ح 

 ءله اللَّهِ 

 قد فَقَدْ 

 ظلم َظلَمَ 

 نفس نَْفَسه  

 ال الَ 

 دري تَْدِري

 لعل لَعَلَّ 

 ءله اللَّهَ 

 حدث ي ْحِدث  

 بعد بَْعدَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءمر أَْمًرا

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 بلغ بَلَْغنَ 

 ءجل أََجلَه نَّ 

 مسك فَأَْمِسك وه نَّ 

وف  ع  رف بَِمْعر 

 ءو أَوْ 

 فرق فَاِرق وه نَّ 

وف    عرف بَِمْعر 

 شهد َوأَْشِهد وا

 ذو ذََويْ 

 عدل َعْدل  

نك مْ   مـن م ِ

وا  قوم َوأَقِيم 

 شهد الشََّهاَدةَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ذلك ذَِلك مْ 

 وعظ ي وَعظ  

 ب بِهِ 

 من َمن

 كون َكانَ 

 ءمن ي ْؤِمن  

 ءله بِاللَّهِ 

 يوم َواْليَْومِ 

 ءخر األَِخرِ 

 من َوَمن

َّقِ   وقي يَت

 ءله اللَّهَ 

 جعل يَْجعَل

 له لَّه  

 خرج َمْخَرًجا

@ @ 

ْقه    رزق َويَْرز 

 مـن ِمنْ 

 حيث َحْيث  

 ال الَ 

 حسب يَْحتَِسب  

 من َوَمن

 وكل يَتََوكَّلْ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 هو فَه وَ 

 حسب َحْسب ه  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 بلغ بَاِلغ  

 ءمر أَْمِرهِ 

 قد قَدْ 

 جعل َجعَلَ 

 ءله اللَّه  

 كل ِلك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَْدًرا

@ @ 

 ءلل َوالَّالئِي

 يءس يَئِْسنَ 

 مـن ِمنَ 

 حيض اْلَمِحيِض 

 مـن ِمن

 نسو ن َِسائِك مْ 

 ءن إِنِ 

 ريب اْرتَْبت مْ 

ت ه نَّ   عدد فَِعدَّ

 ثلث ثاَلَثَة  

 شهر أَْشه ر  

 ءلل َوالَّالئِي

 لم لَمْ 

 حيض يَِحْضنَ 

 الَت  ءلي َوأ و

 حمل األَْحَمالِ 

 ءجل أََجل ه نَّ 

 ءن أَن

 وضع يََضْعنَ 

 حمل َحْملَه نَّ 

 من َوَمن

َّقِ   وقي يَت

 ءله اللَّهَ 
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 جعل يَْجعَل

 له لَّه  

 مـن ِمنْ 

 ءمر أَْمِرهِ 

 يسر ي ْسًرا

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءمر أَْمر  

 ءله اللَّهِ 

 نزل أَنَزلَه  

 ءلى إِلَْيك مْ 

 من َوَمن

َّقِ   وقي يَت

 لَّهَ ءله ال

 كفر ي َكف ِرْ 

 عن َعْنه  

 سوء َسي ِئَاتِهِ 

 عظم َوي ْعِظمْ 

 له لَه  

 ءجر أَْجًرا

@ @ 

 سكن أَْسِكن وه نَّ 

 مـن ِمنْ 

 حيث َحْيث  

 سكن َسَكنت م

ن  مـن م ِ

ْجِدك مْ   وجد و 

 ال َوالَ 

وه نَّ   ضرر ت َضارُّ

 ضيق ِلت َضي ِق وا

 على َعلَْيِهنَّ 

 ءن َوإِن

 كون ك نَّ 

 ءلي أ والَتِ 

 حمل َحْمل  

 نفق فَأَنِفق وا

 على َعلَْيِهنَّ 

 حتى َحتَّى

 وضع يََضْعنَ 

 حمل َحْملَه نَّ 

 ءن فَِإنْ 

 رضع أَْرَضْعنَ 

 لك لَك مْ 

 ءتي فَأَت وه نَّ 

وَره نَّ   ءجر أ ج 

وا  ءمر َوأْتَِمر 

 بين بَْينَك م

وف    عرف بَِمْعر 

 ءن َوإِن

 عسر تَعَاَسْرت مْ 

 رضع فََست ْرِضع  

 له لَه  

 ْخَرىءخر أ  

@ @ 

 نفق ِلي نِفقْ 

 ذو ذ و

 وسع َسعَة  

ن  مـن م ِ

 وسع َسعَتِهِ 

 من َوَمن

 قدر ق ِدرَ 

 على َعلَْيهِ 

 رزق ِرْزق ه  

 نفق فَْلي نِفقْ 

ا  ما ِممَّ

 ءتي َءاتَاه  

 ءله اللَّه  

 ال الَ 

 كلف ي َكل ِف  

 ءله اللَّه  

 نفس نَْفًسا

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 ءتي َءاتَاَها

 جعل َسيَْجعَل  

 اللَّه   ءله

 بعد بَْعدَ 

 عسر ع ْسر  

 يسر ي ْسًرا

@ @ 

 ءيي َوَكأَي ِن

ن  مـن م ِ

 قري قَْريَة  

 عتو َعتَتْ 

 عن َعنْ 

 ءمر أَْمرِ 

 ربب َرب َِها

س ِلهِ   رسل َور 

 حسب فََحاَسْبنَاَها

 حسب ِحَسابًا

 شدد َشِديًدا

 عذب َوَعذَّْبنَاَها

 عذب َعذَابًا

 نكر نُّْكًرا

@ @ 

 ذوق فَذَاقَتْ 

 َوبَالَ وبل 

 ءمر أَْمِرَها

 كون َوَكانَ 

 عقب َعاقِبَة  

 ءمر أَْمِرَها

ْسًرا  خسر خ 

@ @ 

 عدد أََعدَّ 

 ءله اللَّه  

مْ   له لَه 

 عذب َعذَابًا

 شدد َشِديًدا

 وقي فَاتَّق وا

 ءله اللَّهَ 

 ولي يَاأ وِلي

 لبب األَْلبَابِ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 قد قَدْ 

 نزل أَنَزلَ 

 ءله اللَّه  

 لى إِلَْيك مْ ء

 ذكر ِذْكًرا

@ @ 

س والً   رسل رَّ

 تلو يَتْل وا

 على َعلَْيك مْ 

 ءيه َءايَاتِ 

 ءله اللَّهِ 

بَي ِنَات    بين م 

 خرج ل ِي ْخِرجَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 مـن ِمنَ 

 ظلم الظُّل َماتِ 

 ءلى إِلَى

 نور النُّورِ 

 من َوَمن

 ِمنءمن ي ؤْ 

 ءله بِاللَّهِ 

 عمل َويَْعَملْ 

 صلح َصاِلًحا

 دخل ي ْدِخْله  

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ءبد أَبًَدا

 قد قَدْ 

 حسن أَْحَسنَ 

 ءله اللَّه  

 له لَه  

 رزق ِرْزقًا

@ @ 

 ءله اللَّه  

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 ع َسْبعَ سب

 سمو َسَماَوات  

 مـن َوِمنَ 

 ءرض األَْرِض 

 مثل ِمثْلَه نَّ 

ل    نزل يَتَنَزَّ

 ءمر األَْمر  

 بين بَْينَه نَّ 

وا  علم ِلتَْعلَم 

 ءن أَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  
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 قدر قَِدير  

 ءن َوأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 قد قَدْ 

 حوط أََحاطَ 

 كل بِك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 م ِعْلًماعل

# # 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نبء النَّبِيُّ 

 لم ِلمَ 

م    حرم ت َحر ِ

 ما َما

 حلل أََحلَّ 

 ءله اللَّه  

 لك لَكَ 

 بغي تَْبتَِغي

 رضي َمْرَضاتَ 

 زوج أَْزَواِجكَ 

 ءله َواللَّه  

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

@ @ 

 قد قَدْ 

 فرض فََرضَ 

 ءله اللَّه  

 لك لَك مْ 

 حلل تَِحلَّةَ 

 أَْيَمانِك مْ يمن 

 ءله َواللَّه  

 ولي َمْوالَك مْ 

 هو َوه وَ 

 علم اْلَعِليم  

 حكم اْلَحِكيم  

@ @ 

 ءذ َوإِذْ 

 سرر أََسرَّ 

 نبء النَّبِيُّ 

 ءلى إِلَى

 بعض بَْعِض 

 زوج أَْزَواِجهِ 

 حدث َحِديثًا

ا  لم فَلَمَّ

 نبء نَبَّأَتْ 

 ب بِهِ 

 ظهر َوأَْظَهَره  

 ءله اللَّه  

 على َعلَْيهِ 

فَ عرف عَ   رَّ

 بعض بَْعَضه  

 عرض َوأَْعَرضَ 

 عن َعن

 بعض بَْعض  

ا  لم فَلَمَّ

 نبء نَبَّأََها

 ب بِهِ 

 قول قَالَتْ 

 من َمنْ 

 نبء أَنبَأَكَ 

 هذا َهذَا

 قول قَالَ 

 نبء نَبَّأَنِيَ 

 علم اْلَعِليم  

 خبر اْلَخبِير  

@ @ 

 ءن إِن

 توب تَت وبَا

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 قد فَقَدْ 

 صغو َصغَتْ 

 ق ل وب ك َما قلب

 ءن َوإِن

 ظهر تََظاَهَرا

 على َعلَْيهِ 

 ءن فَِإنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 هو ه وَ 

 ولي َمْوالَه  

 جبريل َوِجْبِريل  

 صلح َوَصاِلح  

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

 ملك َواْلَمالَئَِكة  

 بعد بَْعدَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ظهر َظِهير  

@ @ 

 عسى َعَسى

 ربب َربُّه  

 ءن إِن

 طلق َطلَّقَك نَّ 

 نءن أَ 

 بدل ي ْبِدلَه  

 زوج أَْزَواًجا

 خير َخْيًرا

نك نَّ   مـن م ِ

ْسِلَمات    سلم م 

ْؤِمنَات    ءمن مُّ

 قنت قَانِتَات  

 توب تَائِبَات  

 عبد َعابَِدات  

 سيح َسائَِحات  

 ثيب ثَي ِبَات  

 بكر َوأَْبَكاًرا

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 وقي ق وا

 نفس أَنف َسك مْ 

 ءهل َوأَْهِليك مْ 

 نور نَاًرا

َها  وقد َوق ود 

 نوس النَّاس  

 حجر َواْلِحَجاَرة  

 على َعلَْيَها

 ملك َمالَئَِكة  

 غلظ ِغالَظ  

 شدد ِشَداد  

 ال الَّ 

 عصي يَْعص ونَ 

 ءله اللَّهَ 

 ما َما

 ءمر أََمَره مْ 

 فعل َويَْفعَل ونَ 

 ما َما

ونَ   ءمر ي ْؤَمر 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ِذينَ ءلل الَّ 

وا  كفر َكفَر 

 ال الَ 

وا  عذر تَْعتَِذر 

 يوم اْليَْومَ 

 ءن إِنََّما

 جزي ت ْجَزْونَ 

 ما َما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 توب ت وب وا

 ءلى إِلَى

 ءله اللَّهِ 

 توب تَْوبَةً 

وًحا  نصح نَّص 

 عسى َعَسى

 ربب َربُّك مْ 

 نءن أَ 

 كفر ي َكف ِرَ 

 عن َعنك مْ 

 سوء َسي ِئَاتِك مْ 

 دخل َوي ْدِخلَك مْ 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 يوم يَْومَ 

 ال الَ 

 خزي ي ْخِزي

 ءله اللَّه  

 نبء النَّبِيَّ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مع َمعَه  

ه مْ   نور ن ور 

 سعي يَْسعَى
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 بَْينَ بين 

 يدي أَْيِديِهمْ 

 يمن َوبِأَْيَمانِِهمْ 

 قول يَق ول ونَ 

 ربب َربَّنَا

 تمم أَتِْممْ 

 لنا لَنَا

 نور ن وَرنَا

 غفر َواْغِفرْ 

 لنا لَنَا

 ءن إِنَّكَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 نبء النَّبِيُّ 

 جهد َجاِهدِ 

 كفر اْلك فَّارَ 

نَافِِقينَ نفق َوا  ْلم 

 غلظ َواْغل ظْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ءوي َوَمأَْواه مْ 

 جهم َجَهنَّم  

 بءس َوبِئْسَ 

 صير اْلَمِصير  

@ @ 

 ضرب َضَربَ 

 ءله اللَّه  

 مثل َمثاَلً 

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مرء اْمَرأَتَ 

 نوح ن وح  

 مرء َواْمَرأَتَ 

 لوط ل وط  

 كون َكانَتَا

 تحت تَْحتَ 

 ْينِ عبد َعْبدَ 

 مـن ِمنْ 

 عبد ِعبَاِدنَا

 صلح َصاِلَحْينِ 

 خون فََخانَتَاه َما

 لم فَلَمْ 

 غني ي ْغنِيَا

َما  عن َعْنه 

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 شيء َشْيئًا

 قول َوقِيلَ 

الَ   دخل اْدخ 

 نور النَّارَ 

 مع َمعَ 

 دخل الدَّاِخِلينَ 

@ @ 

 ضرب َوَضَربَ 

 ءله اللَّه  

 مثل َمثاَلً 

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 مرء اْمَرأَتَ 

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ءذ إِذْ 

 قول قَالَتْ 

 ربب َرب ِ 

 بنو اْبنِ 

 لي ِلي

 عند ِعنَدكَ 

 بيت بَْيتًا

 في فِي

 جنن اْلَجنَّةِ 

نِي  نجو َونَج ِ

 مـن ِمن

 فرعون فِْرَعْونَ 

 عمل َوَعَمِلهِ 

نِي  نجو َونَج ِ

 مـن ِمنَ 

 قوم اْلقَْومِ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

@ @ 

 م َوَمْريَمَ مري

 بنو اْبنَتَ 

 عمر ِعْمَرانَ 

 ءلل الَّتِي

 حصن أَْحَصنَتْ 

 فرج فَْرَجَها

 نفخ فَنَفَْخنَا

 في فِيهِ 

 مـن ِمن

وِحنَا  روح رُّ

 صدق َوَصدَّقَتْ 

 كلم بَِكِلَماتِ 

 ربب َرب َِها

 كتب َوك ت بِهِ 

 كون َوَكانَتْ 

 مـن ِمنَ 

 قنت اْلقَانِتِينَ 

# # 

@ @ 

 برك تَبَاَركَ 

 ِذيءلل الَّ 

 يدي بِيَِدهِ 

ْلك    ملك اْلم 

 هو َوه وَ 

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 قدر قَِدير  

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 موت اْلَمْوتَ 

 حيي َواْلَحيَاةَ 

 بلو ِليَْبل َوك مْ 

 ءيي أَيُّك مْ 

 حسن أَْحَسن  

 عمل َعَمالً 

 هو َوه وَ 

 عزز اْلعَِزيز  

 غفر اْلغَف ور  

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

 سبع َسْبعَ 

 سمو َسَماَوات  

 طبق ِطبَاقًا

ا  ما مَّ

 رءي تََرى

 في فِي

 خلق َخْلقِ 

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 مـن ِمن

ت    فوت تَفَاو 

 رجع فَاْرِجعِ 

 بصر اْلبََصرَ 

 هل َهلْ 

 رءي تََرى

 مـن ِمن

 فطر ف ط ور  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 رجع اْرِجعِ 

 بصر اْلبََصرَ 

تَْينِ   كرر َكرَّ

 بْ قلب يَنقَلِ 

 ءلى إِلَْيكَ 

 بصر اْلبََصر  

 خسء َخاِسئًا

 هو َوه وَ 

 حسر َحِسير  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 زين َزيَّنَّا

 سمو السََّماءَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

 صبح بَِمَصابِيحَ 

 جعل َوَجعَْلنَاَها

وًما ج   رجم ر 

 شطن ل ِلشَّيَاِطينِ 

 عتد َوأَْعتَْدنَا

مْ   له لَه 

 عذب َعذَابَ 

 سعر السَِّعيرِ 

@ @ 

 ل َوِللَِّذينَ ءل

وا  كفر َكفَر 

 ربب بَِرب ِِهمْ 

 عذب َعذَاب  

 جهم َجَهنَّمَ 

 بءس َوبِئْسَ 

 صير اْلَمِصير  
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@ @ 

 ءذ إِذَا

 لقي أ ْلق وا

 في فِيَها

 سمع َسِمع وا

 له لََها

 شهق َشِهيقًا

 هي َوِهيَ 

 فور تَف ور  

@ @ 

 كيد تََكاد  

 ميز تََميَّز  

 مـن ِمنَ 

 غيظ اْلغَْيظِ 

 كل ك لََّما

 لقي أ ْلِقيَ 

 في فِيَها

 فوج فَْوج  

مْ   سءل َسأَلَه 

 خزن َخَزنَت َها

 لم أَلَمْ 

 ءتي يَأْتِك مْ 

 نذر نَِذير  

@ @ 

 قول قَال وا

 بلو بَلَى

 قد قَدْ 

 جيء َجاَءنَا

 نذر نَِذير  

 كذب فََكذَّْبنَا

 قول َوق ْلنَا

 ما َما

لَ   نزل نَزَّ

 ءله اللَّه  

 مـن ِمن

 شيء َشْيء  

 ءن إِنْ 

 نت مْ ءنت أَ 

 ءن إِالَّ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

 كبر َكبِير  

@ @ 

 قول َوقَال وا

 لو لَوْ 

 كون ك نَّا

 سمع نَْسَمع  

 ءو أَوْ 

 عقل نَْعِقل  

 ما َما

 كون ك نَّا

 في فِي

 صحب أَْصَحابِ 

 سعر السَِّعيرِ 

@ @ 

 عرف فَاْعتََرف وا

 ذنب بِذَنبِِهمْ 

 سحق فَس ْحقًا

 صحب ألَْصَحابِ 

 سعر السَِّعيرِ 

 @@ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 خشي يَْخَشْونَ 

 ربب َربَّه م

 غيب بِاْلغَْيبِ 

 له لَه م

ْغِفَرة    غفر مَّ

 ءجر َوأَْجر  

 كبر َكبِير  

@ @ 

وا  سرر َوأَِسرُّ

 قول قَْولَك مْ 

 ءو أَوِ 

وا  جهر اْجَهر 

 ب بِهِ 

 ءن إِنَّه  

 علم َعِليم  

 ذو بِذَاتِ 

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 ال أاَلَ 

 علم يَْعلَم  

 من َمنْ 

 خلق َخلَقَ 

 هو َوه وَ 

 لطف اللَِّطيف  

 خبر اْلَخبِير  

@ @ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م  

 ءرض األَْرضَ 

 ذلل ذَل والً 

 مشي فَاْمش وا

 في فِي

 نكب َمنَاِكبَِها

 ءكل َوك ل وا

 مـن ِمن

ْزقِهِ   رزق ر ِ

 ءلى َوإِلَْيهِ 

 نشر النُّش ور  

@ @ 

 ءمن َءأَِمنت م

 مَّن من

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

 ءن أَن

 خسف يَْخِسفَ 

 ب بِك م  

 ءرض األَْرضَ 

 ءذ فَِإذَا

 هي ِهيَ 

ور    مور تَم 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 ءمن أَِمنت م

 من مَّن

 في فِي

 سمو السََّماءِ 

 ءن أَن

 رسل ي ْرِسلَ 

 على َعلَْيك مْ 

 حصب َحاِصبًا

ونَ   علم فََستَْعلَم 

 كيف َكْيفَ 

 نذر نَِذيرِ 

@ @ 

 لَقَدْ قد وَ 

 كذب َكذَّبَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبِلِهمْ 

 كيف فََكْيفَ 

 كون َكانَ 

 نكر نَِكيرِ 

@ @ 

 ءو أَوَ 

 لم لَمْ 

 رءي يََرْوا

 ءلى إِلَى

 طير الطَّْيرِ 

 فوق فَْوقَه مْ 

 صفف َصافَّات  

 قبض َويَْقبِْضنَ 

 ما َما

 مسك ي ْمِسك ه نَّ 

 ءن إِالَّ 

ْحَمن    رحم الرَّ

 ءن إِنَّه  

 ل بِك ل ِ ك

 شيء َشْيء  

 بصر بَِصير  

@ @ 

نْ   ءم أَمَّ

 هذا َهذَا

 ءلل الَِّذي

 هو ه وَ 

ند    جند ج 

 لك لَّك مْ 

ك م ر   نصر يَنص 

ن  مـن م ِ

 دون د ونِ 

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 ءن إِنِ 

ونَ   كفر اْلَكافِر 

 ءن إِالَّ 

 في فِي

ور    غرر غ ر 

@ @ 

نْ   ءم أَمَّ
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 هذا َهذَا

 ءلل الَِّذي

ق ك مْ   رزق يَْرز 

 ءن إِنْ 

 مسك أَْمَسكَ 

 رزق ِرْزقَه  

 بل بَل

وا  لجج لَّجُّ

 في فِي

 عتو ع ت و   

 نفر َون ف ور  

@ @ 

 من أَفََمن

 مشي يَْمِشي

ِكبًّا  كبب م 

 على َعلَى

 وجه َوْجِههِ 

 هدي أَْهَدى

 ءم أَمَّن

 مشي يَْمِشي

 سوي َسِويًّا

 على َعلَى

 صرط ِصَراط  

ْستَِقيم    قوم مُّ

@ @ 

 قول ق لْ 

 وَ هو ه  

 ءلل الَِّذي

 نشء أَنَشأَك مْ 

 جعل َوَجعَلَ 

 لك لَك م  

 سمع السَّْمعَ 

 بصر َواألَْبَصارَ 

 فءد َواألَْفئَِدةَ 

 قلل قَِليالً 

ا  ما مَّ

ونَ   شكر تَْشك ر 

@ @ 

 قول ق لْ 

 هو ه وَ 

 ءلل الَِّذي

 ذرء ذََرأَك مْ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءلى َوإِلَْيهِ 

ونَ   حشر ت ْحَشر 

@ @ 

 ل ونَ قول َويَق و

 متى َمتَى

 هذا َهذَا

 وعد اْلَوْعد  

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

 علم اْلِعْلم  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءن َوإِنََّما

 ءنا أَنَا

 نذر نَِذير  

بِين    بين مُّ

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرأَْوه  

ْلفَةً   زلف ز 

 سوء ِسيئَتْ 

وه   ج   وجه و 

 ِذينَ ءلل الَّ 

وا  كفر َكفَر 

 قول َوقِيلَ 

 هذا َهذَا

 ءلل الَِّذي

 كون ك نت م

 ب بِهِ 

 دعو تَدَّع ونَ 

@ @ 

 قول ق لْ 

 رءي أََرَءْيت مْ 

 ءن إِنْ 

 هلك أَْهلََكنِيَ 

 ءله اللَّه  

 من َوَمن

ِعيَ   مع مَّ

 ءو أَوْ 

 رحم َرِحَمنَا

 من فََمن

 جور ي ِجير  

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 مـن ِمنْ 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 قول ق لْ 

 هو ه وَ 

ْحَمن    رحم الرَّ

 ءمن َءاَمنَّا

 ب بِهِ 

 على َوَعلَْيهِ 

 وكل تََوكَّْلنَا

ونَ   علم فََستَْعلَم 

 من َمنْ 

 هو ه وَ 

 في فِي

 ضلل َضالَل  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 قول ق لْ 

 رءي أََرَءْيت مْ 

 ءن إِنْ 

 صبح أَْصبَحَ 

ك مْ   موه َماؤ 

 غور َغْوًرا

 من فََمن

 ءتي يَأْتِيك م

 موه بَِماء  

ِعين    عين مَّ

# # 

@ @ 

 ن ن

 قلم َواْلقَلَمِ 

 ما َوَما

ونَ   سطر يَْسط ر 

@ @ 

 ما َما

 ءنت أَنتَ 

 نعم بِنِْعَمةِ 

 ربب َرب ِكَ 

 جنن بَِمْجن ون  

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 لك لَكَ 

 ءجر ألَْجًرا

 غير َغْيرَ 

 منن َمْمن ون  

@ @ 

 ءن َوإِنَّكَ 

 علو لَعَلَى

ل    ق  خلق خ 

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 بصر فََست ْبِصر  

ونَ   بصر َوي ْبِصر 

@ @ 

 ءيي بِأَيي ِك م  

 فتن اْلَمْفت ون  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 هو ه وَ 

 علم أَْعلَم  

 من بَِمن

 ضلل َضلَّ 

 عن َعن

 سبل َسبِيِلهِ 

 هو َوه وَ 

 علم أَْعلَم  

ْهتَِدينَ   هدي بِاْلم 

@ @ 

 ال فاَلَ 

 طوع ت ِطعِ 

كَ  بِينَ كذب اْلم   ذ ِ

@ @ 

 ودد َودُّوا

 لو لَوْ 

 دهن ت ْدِهن  

 دهن فَي ْدِهن ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 طوع ت ِطعْ 
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 كل ك لَّ 

 حلف َحالَّف  

ِهين    هون مَّ

@ @ 

از    همز َهمَّ

شَّاء    مشي مَّ

 نمم بِنَِميم  

@ @ 

نَّاع    منع مَّ

 خير ل ِْلَخْيرِ 

ْعتَد    عدو م 

 ءثم أَثِيم  

@ @ 

 عتل ع ت ل   

 بعد بَْعدَ 

 لك ذَِلكَ ذ

 زنم َزنِيم  

@ @ 

 ءن أَن

 كون َكانَ 

 ذو ذَا

 مول َمال  

 بنو َوبَنِينَ 

@ @ 

 ءذ إِذَا

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيهِ 

 ءيه َءايَات نَا

 قول قَالَ 

 سطر أََساِطير  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

ه    وسم َسنَِسم 

 على َعلَى

ْرط ومِ   خرطم اْلخ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 بلو بَلَْونَاه مْ 

 اكما َكمَ 

 بلو بَلَْونَا

 صحب أَْصَحابَ 

 جنن اْلَجنَّةِ 

 ءذ إِذْ 

وا  قسم أَْقَسم 

نََّها  صرم لَيَْصِرم 

ْصبِِحينَ   صبح م 

@ @ 

 ال َوالَ 

 ثني يَْستَثْن ونَ 

@ @ 

 طوف فََطافَ 

 على َعلَْيَها

 طوف َطائِف  

ن  مـن م ِ

ب ِكَ   ربب رَّ

 هم َوه مْ 

ونَ   نوم نَائِم 

@ @ 

 صبح فَأَْصبََحتْ 

 ِريمِ صرم َكالصَّ 

@ @ 

 ندو فَتَنَاَدْوا

ْصبِِحينَ   صبح م 

@ @ 

 ءن أَنِ 

 غدو اْغد وا

 على َعلَى

 حرث َحْرثِك مْ 

 ءن إِن

 كون ك نت مْ 

 صرم َصاِرِمينَ 

@ @ 

 طلق فَانَطلَق وا

 هم َوه مْ 

 خفت يَتََخافَت ونَ 

@ @ 

 ءن أَن

 ال الَّ 

لَنََّها  دخل يَْدخ 

 يوم اْليَْومَ 

 على َعلَْيك م

ْسِكي  ن  سكن م ِ

@ @ 

 غدو َوَغَدْوا

 على َعلَى

 حرد َحْرد  

 قدر قَاِدِرينَ 

@ @ 

ا  لم فَلَمَّ

 رءي َرأَْوَها

 قول قَال وا

 ءن إِنَّا

 ضلل لََضالُّونَ 

@ @ 

 بل بَلْ 

 نحن نَْحن  

ونَ  وم   حرم َمْحر 

@ @ 

 قول قَالَ 

مْ   وسط أَْوَسط ه 

 لم أَلَمْ 

 قول أَق ل

 لك لَّك مْ 

 لو لَْوالَ 

ونَ   سبح ت َسب ِح 

@ @ 

 قول قَال وا

 سبح س ْبَحانَ 

 ربب َرب ِنَا

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 ظلم َظاِلِمينَ 

@ @ 

 قبل فَأَْقبَلَ 

ه مْ   بعض بَْعض 

 على َعلَى

 بعض بَْعض  

ونَ   لوم يَتاَلََوم 

@ @ 

 قول قَال وا

 ويل يَاَوْيلَنَا

 ءن إِنَّا

 كون ك نَّا

 طغو َطاِغينَ 

@ @ 

 عسى َعَسى

 ربب َربُّنَا

 ءن أَن

 ي ْبِدلَنَا بدل

 خير َخْيًرا

ْنَها  مـن م ِ

 ءن إِنَّا

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِنَا

 رغب َراِغب ونَ 

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 عذب اْلعَذَاب  

 عذب َولَعَذَاب  

 ءخر األَِخَرةِ 

 كبر أَْكبَر  

 لو لَوْ 

 كون َكان وا

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

تَِّقينَ   وقي ِلْلم 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ن َجنَّاتِ جن

 نعم النَِّعيمِ 

@ @ 

 جعل أَفَنَْجعَل  

ْسِلِمينَ   سلم اْلم 

ْجِرِمينَ   جرم َكاْلم 

@ @ 

 ما َما

 لك لَك مْ 

 كيف َكْيفَ 

ونَ   حكم تَْحك م 

@ @ 

 ءم أَمْ 

 لك لَك مْ 

 كتب ِكتَاب  

 في فِيهِ 

س ونَ   درس تَْدر 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 لك لَك مْ 

 في فِيهِ 

 لم لََما

ونَ   خير تََخيَّر 
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@ @ 

 ءم أَمْ 

 لك لَك مْ 

 يمن أَْيَمان  

 على َعلَْينَا

 بلغ بَاِلغَة  

 ءلى إِلَى

 يوم يَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

 ءن إِنَّ 

 لك لَك مْ 

 لم لََما

ونَ   حكم تَْحك م 

@ @ 

 سءل َسْله مْ 

 ءيي أَيُّه م

 ذلك بِذَِلكَ 

 زعم َزِعيم  

@ @ 

 ءم أَمْ 

مْ   له لَه 

 شرك ش َرَكاء  

 ءتي فَْليَأْت وا

 ش َرَكائِِهمْ شرك بِ 

 ءن إِن

 كون َكان وا

 صدق َصاِدقِينَ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 كشف ي ْكَشف  

 عن َعن

 سوق َساق  

 دعو َوي ْدَعْونَ 

 ءلى إِلَى

ودِ   سجد السُّج 

 ال فاَلَ 

 طوع يَْستَِطيع ونَ 

@ @ 

 خشع َخاِشعَةً 

ه مْ   بصر أَْبَصار 

 رهق تَْرَهق ه مْ 

 ذلل ِذلَّة  

 قد َوقَدْ 

 كون َكان وا

 ْدَعْونَ دعو ي  

 ءلى إِلَى

ودِ   سجد السُّج 

 هم َوه مْ 

ونَ   سلم َساِلم 

@ @ 

 وذر فَذَْرنِي

 من َوَمن

ب    كذب ي َكذ ِ

 هذا بَِهذَا

 حدث اْلَحِديثِ 

ه م  درج َسنَْستَْدِرج 

نْ   مـن م ِ

 حيث َحْيث  

 ال الَ 

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ملي َوأ ْمِلي

مْ   له لَه 

 ءن إِنَّ 

 كيد َكْيِدي

 متن َمتِين  

 @@ 

 ءم أَمْ 

 سءل تَْسئَل ه مْ 

 ءجر أَْجًرا

 هم فَه م

ن  مـن م ِ

ْغَرم    غرم مَّ

ثْقَل ونَ   ثقل مُّ

@ @ 

 ءم أَمْ 

 عند ِعنَده م  

 غيب اْلغَْيب  

 هم فَه مْ 

 كتب يَْكت ب ونَ 

@ @ 

 صبر فَاْصبِرْ 

ْكمِ   حكم ِلح 

 ربب َرب ِكَ 

 ال َوالَ 

 كون تَك ن

 صحب َكَصاِحبِ 

وتِ   حوت اْلح 

 ءذ إِذْ 

 اَدىندو نَ 

 هو َوه وَ 

 كظم َمْكظ وم  

@ @ 

 لو لَّْوالَ 

 ءن أَن

 درك تََداَرَكه  

 نعم نِْعَمة  

ن  مـن م ِ

ب ِهِ   ربب رَّ

 نبذ لَن بِذَ 

 عري بِاْلعََراءِ 

 هو َوه وَ 

وم    ذمم َمْذم 

@ @ 

 جبي فَاْجتَبَاه  

 ربب َربُّه  

 جعل فََجعَلَه  

 مـن ِمنَ 

اِلِحينَ   صلح الصَّ

@ @ 

 ءن َوإِن

 كود يََكاد  

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 زلق لَي ْزِلق ونَكَ 

 بصر بِأَْبَصاِرِهمْ 

ا  لم لَمَّ

 سمع َسِمع وا

ْكرَ   ذكر الذ ِ

 قول َويَق ول ونَ 

 ءن إِنَّه  

 جنن لََمْجن ون  

@ @ 

 ما َوَما

 هو ه وَ 

 ءن إِالَّ 

 ذكر ِذْكر  

 علم ل ِْلَعالَِمينَ 

# # 

@ @ 

 حقق اْلَحاقَّة  

@ @ 

 ما َما

 اقَّة  حقق اْلحَ 

@ @ 

 ما َوَما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

 حقق اْلَحاقَّة  

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

ود    ثمود ثَم 

 عاد َوَعاد  

 قرع بِاْلقَاِرَعةِ 

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

ود    ثمود ثَم 

 هلك فَأ ْهِلك وا

 طغو بِالطَّاِغيَةِ 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 عاد َعاد  

 هلك فَأ ْهِلك وا

 روح بِِريح  

 صرصر َصْرَصر  

 َعاتِيَة   عتو

@ @ 

َرَها  سخر َسخَّ

 على َعلَْيِهمْ 

 سبع َسْبعَ 

 ليل لَيَال  

 ثمن َوثََمانِيَةَ 

 يوم أَيَّام  

س وًما  حسم ح 

 رءي فَتََرى

 قوم اْلقَْومَ 

 في فِيَها

 صرع َصْرَعى

مْ   كأن َكأَنَّه 

 عجز أَْعَجاز  

 نخل نَْخل  

 خوي َخاِويَة  
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@ @ 

 هل فََهلْ 

 رءي تََرى

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 بقي بَاقِيَة  

@ @ 

 جيء َوَجاءَ 

 فرعون فِْرَعْون  

 من َوَمن

 قبل قَْبلَه  

ْؤتَِفَكات    ءفك َواْلم 

 خطء بِاْلَخاِطئَةِ 

@ @ 

 عصي فَعََصْوا

 رسل َرس ولَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 ءخذ فَأََخذَه مْ 

 ءخذ أَْخذَةً 

ابِيَةً   ربو رَّ

@ @ 

 ءن إِنَّا

ا  لم لَمَّ

 طغو َطغَا

 موه اْلَماء  

 ْلنَاك مْ حمل َحمَ 

 في فِي

 جري اْلَجاِريَةِ 

@ @ 

 جعل ِلنَْجعَلََها

 لك لَك مْ 

 ذكر تَْذِكَرةً 

 وعي َوتَِعيََها

 ءذن أ ذ ن  

 وعي َواِعيَة  

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 نفخ ن ِفخَ 

 في فِي

 صور الصُّورِ 

 نفخ نَْفَخة  

 وحد َواِحَدة  

@ @ 

ِملَتِ   حمل َوح 

 ءرض األَْرض  

 جبل َواْلِجبَال  

 ادكك فَد كَّتَ 

 دكك َدكَّةً 

 وحد َواِحَدةً 

@ @ 

 يوم فَيَْوَمئِذ  

 وقع َوقَعَتِ 

 وقع اْلَواقِعَة  

@ @ 

 شقق َوانَشقَّتِ 

 سمو السََّماء  

 هي فَِهيَ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 وهي َواِهيَة  

@ @ 

 ملك َواْلَملَك  

 على َعلَى

 رجو أَْرَجائَِها

 حمل َويَْحِمل  

 عرش َعْرشَ 

 ربب َرب ِكَ 

 فوق فَْوقَه مْ 

 م يَْوَمئِذ  يو

 ثمن ثََمانِيَة  

@ @ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 عرض ت ْعَرض ونَ 

 ال الَ 

 خفي تَْخفَى

 مـن ِمنك مْ 

 خفي َخافِيَة  

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 من َمنْ 

 ءتي أ وتِيَ 

 كتب ِكتَابَه  

 يمن بِيَِمينِهِ 

 قول فَيَق ول  

م    هءم َهاؤ 

وا  قرء اْقَرء 

 كتب ِكتَابِيَهْ 

@ @ 

 ءن إِن ِي

 ظنن َظنَنت  

 ءن أَن ِي

الَق    لقي م 

 حسب ِحَسابِيَهْ 

@ @ 

 هو فَه وَ 

 في فِي

 عيش ِعيَشة  

اِضيَة    رضي رَّ

@ @ 

 في فِي

 جنن َجنَّة  

 علو َعاِليَة  

@ @ 

 قطف ق ط وف َها

 دنو َدانِيَة  

@ @ 

 ءكل ك ل وا

 شرب َواْشَرب وا

 هنء َهنِيئًا

 ما بَِما

 سلف أَْسلَْفت مْ 

 في فِي

 يوم األَيَّامِ 

 َخاِليَةِ خلو الْ 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 من َمنْ 

 ءتي أ وتِيَ 

 كتب ِكتَابَه  

 شمل بِِشَماِلهِ 

 قول فَيَق ول  

 ليت يَالَْيتَنِي

 لم لَمْ 

 ءتي أ وتَ 

 كتب ِكتَابِيَهْ 

@ @ 

 لم َولَمْ 

 دري أَْدرِ 

 ما َما

 حسب ِحَسابِيَهْ 

@ @ 

 ليت يَالَْيتََها

 كون َكانَتِ 

 قضي اْلقَاِضيَةَ 

@ @ 

 ما َما

 ْغنَىغني أَ 

 عن َعن ِي

 مول َماِليَهْ 

@ @ 

 هلك َهلَكَ 

 عن َعن ِي

 سلط س ْلَطانِيَهْ 

@ @ 

ذ وه    ءخذ خ 

 غلل فَغ لُّوه  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 جحم اْلَجِحيمَ 

 صلو َصلُّوه  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 في فِي

 سلسل ِسْلِسلَة  

 ذرع ذَْرع َها

 سبع َسْبع ونَ 

 ذرع ِذَراًعا

 سلك فَاْسل ك وه  

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 ن َكانَ كو

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن  

 ءله بِاللَّهِ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 حضض يَح ضُّ 

 على َعلَى

 طعم َطعَامِ 

 سكن اْلِمْسِكينِ 

@ @ 

 ليس فَلَْيسَ 
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 له لَه  

 يوم اْليَْومَ 

 هنا َهاه نَا

 حمم َحِميم  

@ @ 

 ال َوالَ 

 طعم َطعَام  

 ءن إِالَّ 

 مـن ِمنْ 

 غسل ِغْسِلين  

@ @ 

 ال الَّ 

 كل يَأْك ل ه  ء

 ءن إِالَّ 

 خطء اْلَخاِطئ ونَ 

@ @ 

 ال فاَلَ 

 قسم أ ْقِسم  

 ما بَِما

ونَ   بصر ت ْبِصر 

@ @ 

 ما َوَما

 ال الَ 

ونَ   بصر ت ْبِصر 

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 قول لَقَْول  

 رسل َرس ول  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 ما َوَما

 هو ه وَ 

 قول بِقَْولِ 

 شعر َشاِعر  

 قلل قَِليالً 

ا  ما مَّ

 ِمن ونَ ءمن ت ؤْ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 قول بِقَْولِ 

 كهن َكاِهن  

 قلل قَِليالً 

ا  ما مَّ

ونَ   ذكر تَذَكَّر 

@ @ 

 نزل تَنِزيل  

ن  مـن م ِ

ب ِ   ربب رَّ

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 لو َولَوْ 

لَ   قول تَقَوَّ

 على َعلَْينَا

 بعض بَْعضَ 

 قول األَقَاِويلِ 

@ @ 

 ءخذ ألََخْذنَا

 مـن ِمْنه  

 يمن بِاْليَِمينِ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 قطع لَقََطْعنَا

 مـن ِمْنه  

 وتن اْلَوتِينَ 

@ @ 

 ما فََما

 مـن ِمنك م

نْ   مـن م ِ

 وحد أََحد  

 عن َعْنه  

 حجز َحاِجِزينَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّه  

 ذكر لَتَْذِكَرة  

تَِّقينَ   وقي ل ِْلم 

@ @ 

 ءن َوإِنَّا

 علم لَنَْعلَم  

 ءن أَنَّ 

 مـن ِمنك م

بِينَ  َكذ ِ  كذب مُّ

@ @ 

 إِنَّه  ءن وَ 

 حسر لََحْسَرة  

 على َعلَى

 كفر اْلَكافِِرينَ 

@ @ 

 ءن َوإِنَّه  

 حقق لََحقُّ 

 يقن اْليَِقينِ 

@ @ 

 سبح فََسب ِحْ 

 سمى بِاْسمِ 

 ربب َرب ِكَ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

# # 

@ @ 

 سءل َسأَلَ 

 سءل َسائِل  

 عذب بِعَذَاب  

 وقع َواقِع  

@ @ 

 كفر ل ِْلَكافِِرينَ 

 ليس لَْيسَ 

 له لَه  

 َدافِع   دفع

@ @ 

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 ذو ِذي

 عرج اْلَمعَاِرجِ 

@ @ 

ج    عرج تَْعر 

 ملك اْلَمالَئَِكة  

وح    روح َوالرُّ

 ءلى إِلَْيهِ 

 في فِي

 يوم يَْوم  

 كون َكانَ 

ه    قدر ِمْقَدار 

 خمس َخْمِسينَ 

 ءلف أَْلفَ 

 سنه َسنَة  

@ @ 

 صبر فَاْصبِرْ 

 صبر َصْبًرا

 جمل َجِميالً 

@ @ 

 ه مْ ءن إِنَّ 

 رءي يََرْونَه  

 بعد بَِعيًدا

@ @ 

 رءي َونََراه  

 قرب قَِريبًا

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 كون تَك ون  

 سمو السََّماء  

ْهلِ   مهل َكاْلم 

@ @ 

 كون َوتَك ون  

 جبل اْلِجبَال  

 عهن َكاْلِعْهنِ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 سءل يَْسئَل  

 حمم َحِميم  

 حمم َحِميًما

@ @ 

ونَه مْ  ر   بصر ي بَصَّ

 دُّ ودد يَوَ 

ْجِرم    جرم اْلم 

 لو لَوْ 

 فدي يَْفتَِدي

 مـن ِمنْ 

 عذب َعذَابِ 

 يوم يَْوِمئِذ  

 بنو بِبَنِيهِ 

@ @ 

 صحب َوَصاِحبَتِهِ 

 ءخو َوأَِخيهِ 

@ @ 

 فصل َوفَِصيلَتِهِ 

 ءلل الَّتِي

 ءوي ت ئِْويهِ 

@ @ 

 من َوَمن

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 جمع َجِميعًا

 ثم ث مَّ 

 نجو ي ْنِجيهِ 
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@ @ 

 الَّ كال كَ 

 ءن إِنََّها

 لظي لََظى

@ @ 

اَعةً   نزع نَزَّ

 شوي ل ِلشََّوى

@ @ 

 دعو تَْدع وا

 من َمنْ 

 دبر أَْدبَرَ 

 ولي َوتََولَّى

@ @ 

 جمع َوَجَمعَ 

 وعي فَأَْوَعى

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

ِلقَ   خلق خ 

 هلع َهل وًعا

@ @ 

 ءذ إِذَا

 مسس َمسَّه  

 شرر الشَّرُّ 

وًعا  جزع َجز 

@ @ 

 إِذَاءذ وَ 

 مسس َمسَّه  

 خير اْلَخْير  

 منع َمن وًعا

@ @ 

 ءن إِالَّ 

َصل ِينَ   صلو اْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 على َعلَى

 صلو َصالَتِِهمْ 

ونَ   دوم َدائِم 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 في فِي

 مول أَْمَواِلِهمْ 

 حقق َحق  

ْعل وم    علم مَّ

@ @ 

 سءل ل ِلسَّائِلِ 

ومِ   حرم َواْلَمْحر 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

ق ونَ   صدق ي َصد ِ

 يوم بِيَْومِ 

ينِ   دين الد ِ

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هم ه م

نْ   مـن م ِ

 عذب َعذَابِ 

 ربب َرب ِِهم

ْشِفق ونَ   شفق مُّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 عذب َعذَابَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 غير َغْير  

ون    ءمن َمأْم 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هم ه مْ 

وِجِهمْ   فرج ِلف ر 

 افِظ ونَ حفظ حَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 على َعلَى

 زوج أَْزَواِجِهمْ 

 ءو أَوْ 

 ما َما

 ملك َملََكتْ 

 يمن أَْيَمان ه مْ 

 ءن فَِإنَّه مْ 

 غير َغْير  

 لوم َمل وِمينَ 

@ @ 

 من فََمنِ 

 بغي اْبتَغَى

 وري َوَراءَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

 هم ه م  

 عدو اْلعَاد ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 ءمن ألََمانَاتِِهمْ 

 عهد َوَعْهِدِهمْ 

 رعي َراع ونَ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هم ه م

 شهد بَِشَهاَداتِِهمْ 

ونَ   قوم قَائِم 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 على َعلَى

 صلو َصالَتِِهمْ 

 حفظ ي َحافِظ ونَ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 في فِي

 جنن َجنَّات  

ونَ  ْكَرم   كرم مُّ

@ @ 

 ما فََمالِ 

 لل الَِّذينَ ء

وا  كفر َكفَر 

 قبل قِبَلَكَ 

ْهِطِعينَ   هطع م 

@ @ 

 عن َعنِ 

 يمن اْليَِمينِ 

 عن َوَعنِ 

َمالِ   شمل الش ِ

 عزي ِعِزينَ 

@ @ 

 طمع أَيَْطَمع  

 كل ك لُّ 

 مرء اْمِرئ  

ْنه مْ   مـن م ِ

 ءن أَن

 دخل ي ْدَخلَ 

 جنن َجنَّةَ 

 نعم نَِعيم  

@ @ 

 كال َكالَّ 

 ءن إِنَّا

 مخلق َخلَْقنَاه  

ا مَّ  ما م ِ

ونَ   علم يَْعلَم 

@ @ 

 ال فاَلَ 

 قسم أ ْقِسم  

 ربب بَِرب ِ 

 شرق اْلَمَشاِرقِ 

 غرب َواْلَمغَاِربِ 

 ءن إِنَّا

ونَ   قدر لَقَاِدر 

@ @ 

 على َعلَى

 ءن أَن

لَ   بدل نُّبَد ِ

 خير َخْيًرا

ْنه مْ   مـن م ِ

 ما َوَما

 نحن نَْحن  

 سبق بَِمْسب وقِينَ 

@ @ 

 وذر فَذَْره مْ 

وض واخوض يَ   خ 

 لعب َويَْلعَب وا

 حتى َحتَّى

 لقي ي الَق وا

 يوم يَْوَمه م  

 ءلل الَِّذي

 وعد ي وَعد ونَ 

@ @ 

 يوم يَْومَ 

ونَ  ج   خرج يَْخر 

 مـن ِمنَ 

 جدث األَْجَداثِ 

 سرع ِسَراًعا

مْ   كأن َكأَنَّه 
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 ءلى إِلَى

 نصب ن ص ب  

 وفض ي وفِض ونَ 

@ @ 

 خشع َخاِشعَةً 

ه مْ   بصر أَْبَصار 

 ْرَهق ه مْ رهق تَ 

 ذلل ِذلَّة  

 ذلك ذَِلكَ 

 يوم اْليَْوم  

 ءلل الَِّذي

 كون َكان وا

 وعد ي وَعد ونَ 

# # 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 رسل أَْرَسْلنَا

 نوح ن وًحا

 ءلى إِلَى

 قوم قَْوِمهِ 

 ءن أَنْ 

 نذر أَنِذرْ 

 قوم قَْوَمكَ 

 مـن ِمن

 قبل قَْبلِ 

 ءن أَن

 ءتي يَأْتِيَه مْ 

 عذب َعذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 قول قَالَ 

 قوم يَاقَْومِ 

 ءن إِن ِي

 لك لَك مْ 

 نذر نَِذير  

بِين    بين مُّ

@ @ 

 ءن أَنِ 

 عبد اْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

 وقي َواتَّق وه  

 طوع َوأَِطيع ونِ 

@ @ 

 غفر يَْغِفرْ 

 لك لَك م

ن  مـن م ِ

 ذنب ذ ن وبِك مْ 

ْرك مْ   ءخر َوي َؤخ ِ

 ءلى إِلَى

 ءجل أََجل  

َسمًّى  سمى مُّ

 ءن إِنَّ 

 ءجل أََجلَ 

 ءله اللَّهِ 

 ءذ إِذَا

 جيء َجاءَ 

 ال الَ 

ر    ءخر ي َؤخَّ

 لو لَوْ 

 كون ك نت مْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 قول قَالَ 

 ربب َرب ِ 

 ءن إِن ِي

 دعو َدَعْوت  

 قوم قَْوِمي

 ليل لَْيالً 

 نهر َونََهاًرا

@ @ 

 لم فَلَمْ 

 زيد يَِزْده مْ 

 دعو د َعاِءي

 ءن إِالَّ 

 فرر فَِراًرا

@ @ 

 ءن َوإِن ِي

 كل ك لََّما

 دعو َدَعْوت ه مْ 

 غفر ِلتَْغِفرَ 

مْ   له لَه 

 جعل َجعَل وا

مْ   صبع أََصابِعَه 

 في فِي

 ءذن َءاذَانِِهمْ 

 غيث َواْستَْغَشْوا

 ثوب ثِيَابَه مْ 

وا  صرر َوأََصرُّ

وا  كبر َواْستَْكبَر 

 كبر اْستِْكبَاًرا

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِن ِي

 دعو َدَعْوت ه مْ 

 َهاًراجهر جِ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِن ِي

 علن أَْعلَنت  

مْ   له لَه 

 سرر َوأَْسَرْرت  

مْ   له لَه 

 سرر إِْسَراًرا

@ @ 

 قول فَق ْلت  

وا  غفر اْستَْغِفر 

 ربب َربَّك مْ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 غفر َغفَّاًرا

@ @ 

 رسل ي ْرِسلِ 

 سمو السََّماءَ 

 على َعلَْيك م

ْدَراًرا  درر م ِ

@ @ 

 ِدْدك ممدد َوي مْ 

 مول بِأَْمَوال  

 بنو َوبَنِينَ 

 جعل َويَْجعَل

 لك لَّك مْ 

 جنن َجنَّات  

 جعل َويَْجعَل

 لك لَّك مْ 

 نهر أَْنَهاًرا

@ @ 

ا  ما مَّ

 لك لَك مْ 

 ال الَ 

ونَ   رجو تَْرج 

 ءله ِللَّهِ 

 وقر َوقَاًرا

@ @ 

 قد َوقَدْ 

 خلق َخلَقَك مْ 

 طور أَْطَواًرا

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تََرْوا

 ف َكْيفَ كي

 خلق َخلَقَ 

 ءله اللَّه  

 سبع َسْبعَ 

 سمو َسَماَوات  

 طبق ِطبَاقًا

@ @ 

 جعل َوَجعَلَ 

 قمر اْلقََمرَ 

 في فِيِهنَّ 

 نور ن وًرا

 جعل َوَجعَلَ 

 شمس الشَّْمسَ 

 سرج ِسَراًجا

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 نبت أَنبَتَك م

نَ   مـن م ِ

 ءرض األَْرِض 

 نبت نَبَاتًا

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 د ك مْ عود ي ِعي

 في فِيَها

ك مْ   خرج َوي ْخِرج 

 خرج إِْخَراًجا

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 جعل َجعَلَ 

 لك لَك م  

 ءرض األَْرضَ 

 بسط بَِساًطا

@ @ 
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 سلك ل ِتَْسل ك وا

 مـن ِمْنَها

 سبل س ب الً 

 فجج فَِجاًجا

@ @ 

 قول قَالَ 

 نوح ن وح  

ب ِ   ربب رَّ

مْ   ءن إِنَّه 

 عصي َعَصْونِي

 تبع َواتَّبَع وا

 َمن من

 لم لَّمْ 

 زيد يَِزْده  

 مول َمال ه  

 ولد َوَولَد ه  

 ءن إِالَّ 

 خسر َخَساًرا

@ @ 

وا  مكر َوَمَكر 

 مكر َمْكًرا

 كبر ك بَّاًرا

@ @ 

 قول َوقَال وا

 ال الَ 

نَّ   وذر تَذَر 

 ءله َءاِلَهتَك مْ 

 ال َوالَ 

نَّ   وذر تَذَر 

 ودد َودًّا

 ال َوالَ 

 سوع س َواًعا

 ال َوالَ 

 يغوث يَغ وثَ 

 يعوق َويَع وقَ 

 نسر َونَْسًرا

@ @ 

 قد َوقَدْ 

 ضلل أََضلُّوا

 كثر َكثِيًرا

 ال َوالَ 

 زيد تَِزدِ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

 ءن إِالَّ 

 ضلل َضالاَلً 

@ @ 

ا  ما ِممَّ

 خطء َخِطيئَاتِِهمْ 

 غرق أ ْغِرق وا

 دخل فَأ ْدِخل وا

 نور نَاًرا

 لم فَلَمْ 

 وجد يَِجد وا

 له لَه م

ن  مـن م ِ

 نِ دون د و

 ءله اللَّهِ 

 نصر أَنَصاًرا

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 نوح ن وح  

ب ِ   ربب رَّ

 ال الَ 

 وذر تَذَرْ 

 على َعلَى

 ءرض األَْرِض 

 مـن ِمنَ 

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 دور َديَّاًرا

@ @ 

 ءن إِنَّكَ 

 ءن إِن

 وذر تَذَْره مْ 

 ضلل ي ِضلُّوا

 عبد ِعبَاَدكَ 

 ال َوالَ 

 ولد يَِلد وا

 ءن إِالَّ 

 افجر فَاِجرً 

 كفر َكفَّاًرا

@ @ 

ب ِ   ربب رَّ

 غفر اْغِفرْ 

 لي ِلي

 ولد َوِلَواِلَديَّ 

 من َوِلَمن

 دخل َدَخلَ 

 بيت بَْيتِيَ 

ْؤِمنًا  ءمن م 

ْؤِمنِينَ   ءمن َوِلْلم 

ْؤِمنَاتِ   ءمن َواْلم 

 ال َوالَ 

 زيد تَِزدِ 

 ظلم الظَّاِلِمينَ 

 ءن إِالَّ 

 تبر تَبَاًرا

# # 

@ @ 

 قول ق لْ 

 وحي أ وِحيَ 

 لَيَّ ءلى إِ 

 ءن أَنَّه  

 سمع اْستََمعَ 

 نفر نَفَر  

 مـن ِمنَ 

 جنن اْلِجن ِ 

 قول فَقَال وا

 ءن إِنَّا

 سمع َسِمْعنَا

 قرء ق ْرَءانًا

 عجب َعَجبًا

@ @ 

 هدي يَْهِدي

 ءلى إِلَى

ْشدِ   رشد الرُّ

 ءمن فَأََمنَّا

 ب بِهِ 

 لن َولَن

 شرك نُّْشِركَ 

 ربب بَِرب ِنَا

 وحد أََحًدا

@ @ 

 ه  ءن َوأَنَّ 

 علو تَعَالَى

 جدد َجدُّ 

 ربب َرب ِنَا

 ما َما

 ءخذ اتََّخذَ 

 صحب َصاِحبَةً 

 ال َوالَ 

 ولد َولًَدا

@ @ 

 ءن َوأَنَّه  

 كون َكانَ 

 قول يَق ول  

نَا  سفه َسِفيه 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 شطط َشَطًطا

@ @ 

 ءن َوأَنَّا

 ظنن َظنَنَّا

 ءن أَن

 لن لَّن

 قول تَق ولَ 

 ءنس اإِلنس  

 اْلِجنُّ جنن وَ 

 على َعلَى

 ءله اللَّهِ 

 كذب َكِذبًا

@ @ 

 ءن َوأَنَّه  

 كون َكانَ 

 رجل ِرَجال  

نَ   مـن م ِ

 ءنس اإِلنِس 

 عوذ يَع وذ ونَ 

 رجل بِِرَجال  

نَ   مـن م ِ

 جنن اْلِجن ِ 

 زيد فََزاد وه مْ 

 رهق َرَهقًا

@ @ 

 ءن َوأَنَّه مْ 

 ظنن َظنُّوا

 كما َكَما

 ظنن َظنَنت مْ 

 ءن أَن

 لن لَّن

 عث يَْبعَثَ ب

 ءله اللَّه  

 وحد أََحًدا
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@ @ 

 ءن َوأَنَّا

 لمس لََمْسنَا

 سمو السََّماءَ 

 وجد فََوَجْدنَاَها

ِلئَتْ   ملء م 

 حرس َحَرًسا

 شدد َشِديًدا

بًا  شهب َوش ه 

@ @ 

 ءن َوأَنَّا

 كون ك نَّا

 قعد نَْقع د  

 مـن ِمْنَها

 قعد َمقَاِعدَ 

 سمع ِللسَّْمعِ 

 من فََمن

 سمع يَْستَِمعِ 

 ءين األَنَ 

 وجد يَِجدْ 

 له لَه  

 شهب ِشَهابًا

َصًدا  رصد رَّ

@ @ 

 ءن َوأَنَّا

 ال الَ 

 دري نَْدِري

 شرر أََشر  

 رود أ ِريد  

 من بَِمن

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 ءم أَمْ 

 رود أََرادَ 

 ب بِِهمْ 

 ربب َربُّه مْ 

 رشد َرَشًدا

@ @ 

 ءن َوأَنَّا

 مـن ِمنَّا

ونَ  اِلح   صلح الصَّ

 امـن َوِمنَّ 

 دون د ونَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 كون ك نَّا

 طرق َطَرائِقَ 

 قدد قَِدًدا

@ @ 

 ءن َوأَنَّا

 ظنن َظنَنَّا

 ءن أَن

 لن لَّن

 عجز نُّْعِجزَ 

 ءله اللَّهَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 لن َولَن

 عجز نُّْعِجَزه  

 هرب َهَربًا

@ @ 

 ءن َوأَنَّا

ا  لم لَمَّ

 سمع َسِمْعنَا

 هدي اْله َدى

 ءمن َءاَمنَّا

 بِهِ ب 

 من فََمن

 ءمن ي ْؤِمن

 ربب بَِرب ِهِ 

 ال فاَلَ 

 خوف يََخاف  

 بخس بَْخًسا

 ال َوالَ 

 رهق َرَهقًا

@ @ 

 ءن َوأَنَّا

 مـن ِمنَّا

ونَ  ْسِلم   سلم اْلم 

 مـن َوِمنَّا

 قسط اْلقَاِسط ونَ 

 من فََمنْ 

 سلم أَْسلَمَ 

 ءلي فَأ ولَئِكَ 

ْوا  حري تََحرَّ

 رشد َرَشًدا

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 اْلقَاِسط ونَ  قسط

 كون فََكان وا

 جهم ِلَجَهنَّمَ 

 حطب َحَطبًا

@ @ 

 ءن َوأَلَّوِ 

وا  قوم اْستَقَام 

 على َعلَى

 طرق الطَِّريقَةِ 

 سقي ألَْسقَْينَاه م

اءً   موه مَّ

 غدق َغَدقًا

@ @ 

نَْفتِنَه مْ   فتن ل ِ

 في فِيهِ 

 من َوَمن

 عرض ي ْعِرضْ 

 عن َعن

 ذكر ِذْكرِ 

 ربب َرب ِهِ 

 ْكه  سلك يَْسل  

 عذب َعذَابًا

 صعد َصعًَدا

@ @ 

 ءن َوأَنَّ 

 سجد اْلَمَساِجدَ 

 ءله ِللَّهِ 

 ال فاَلَ 

 دعو تَْدع وا

 مع َمعَ 

 ءله اللَّهِ 

 وحد أََحًدا

@ @ 

 ءن َوأَنَّه  

ا  لم لَمَّ

 قوم قَامَ 

 عبد َعْبد  

 ءله اللَّهِ 

 دعو يَْدع وه  

 كود َكاد وا

 كون يَك ون ونَ 

 على َعلَْيهِ 

 لبد ِلبًَدا

 @@ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنََّما

 دعو أَْدع وا

 ربب َرب ِي

 ال َوالَ 

 شرك أ ْشِرك  

 ب بِهِ 

 وحد أََحًدا

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِن ِي

 ال الَ 

 ملك أَْمِلك  

 لك لَك مْ 

ا  ضرر َضرًّ

 ال َوالَ 

 رشد َرَشًدا

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِن ِي

 لن لَن

 جور ي ِجيَرنِي

 مـن ِمنَ 

 ءله اللَّهِ 

 وحد أََحد  

 نْ لن َولَ 

 وجد أَِجدَ 

 مـن ِمن

 دون د ونِهِ 

ْلتََحًدا  لحد م 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 بلغ باَلًَغا

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 رسل َوِرَساالَتِهِ 

 من َوَمن

 عصي يَْعِص 

 ءله اللَّهَ 

 رسل َوَرس ولَه  

 ءن فَِإنَّ 
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 له لَه  

 نور نَارَ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ءبد أَبًَدا

@ @ 

 تَّىحتى حَ 

 ءذ إِذَا

 رءي َرأَْوا

ا  ما مَّ

 وعد ي وَعد ونَ 

ونَ   علم فََسيَْعلَم 

 من َمنْ 

 ضعف أَْضعَف  

 نصر نَاِصًرا

 قلل َوأَقَلُّ 

 عدد َعَدًدا

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءن إِنْ 

 دري أَْدِري

 قرب أَقَِريب  

 ما َما

 وعد ت وَعد ونَ 

 ءم أَمْ 

 جعل يَْجعَل  

 له لَه  

 ربب َرب ِي

 ءمد أََمًدا

@ @ 

 لم َعاِلم  ع

 غيب اْلغَْيبِ 

 ال فاَلَ 

 ظهر ي ْظِهر  

 على َعلَى

 غيب َغْيبِهِ 

 وحد أََحًدا

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 من َمنِ 

 رضي اْرتََضى

 مـن ِمن

س ول    رسل رَّ

 ءن فَِإنَّه  

 سلك يَْسل ك  

 مـن ِمن

 بين بَْينِ 

 يدي يََدْيهِ 

 مـن َوِمنْ 

 خلف َخْلِفهِ 

 رصد َرَصًدا

@ @ 

 علم ل ِيَْعلَمَ 

 نءن أَ 

 قد قَدْ 

 بلغ أَْبلَغ وا

 رسل ِرَساالَتِ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 حوط َوأََحاطَ 

 ما بَِما

 لدي لََدْيِهمْ 

 حصي َوأَْحَصى

 كل ك لَّ 

 شيء َشْيء  

 عدد َعَدًدا

# # 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

ل   م ِ زَّ  زمل اْلم 

@ @ 

 قوم ق مِ 

 ليل الَّْيلَ 

 ءن إِالَّ 

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 نصف ن ِْصفَه  

 ءو أَوِ 

 نقص انق صْ 

 مـن ِمْنه  

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 ءو أَوْ 

 زيد ِزدْ 

 على َعلَْيهِ 

 رتل َوَرت ِلِ 

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 رتل تَْرتِيالً 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 لقي َسن ْلِقي

 على َعلَْيكَ 

 قول قَْوالً 

 ثقل ثَِقيالً 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 نشء نَاِشئَةَ 

 ليل الَّْيلِ 

 هي ِهيَ 

 شدد أََشدُّ 

 وطء َوْطئًا

 َوأَْقَوم   قوم

 قول قِيالً 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 لك لَكَ 

 في فِي

 نهر النََّهارِ 

 سبح َسْبًحا

 طول َطِويالً 

@ @ 

 ذكر َواْذك رِ 

 سمى اْسمَ 

 ربب َرب ِكَ 

َّلْ   بتل َوتَبَت

 ءلى إِلَْيهِ 

 بتل تَْبتِيالً 

@ @ 

بُّ   ربب رَّ

 شرق اْلَمْشِرقِ 

 غرب َواْلَمْغِربِ 

 ال الَ 

 ءله إِلَهَ 

 ءن إِالَّ 

 وَ هو ه  

 ءخذ فَاتَِّخْذه  

 وكل َوِكيالً 

@ @ 

 صبر َواْصبِرْ 

 على َعلَى

 ما َما

 قول يَق ول ونَ 

ْره مْ   هجر َواْهج 

 هجر َهْجًرا

 جمل َجِميالً 

@ @ 

 وذر َوذَْرنِي

بِينَ  َكذ ِ  كذب َواْلم 

 ولي أ وِلي

 نعم النَّْعَمةِ 

ْله مْ   مهل َوَمه ِ

 قلل قَِليالً 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 لدي لََدْينَا

 أَنَكاالً نكل 

 جحم َوَجِحيًما

@ @ 

 طعم َوَطعَاًما

 ذو ذَا

ة    غصص غ صَّ

 عذب َوَعذَابًا

 ءلم أَِليًما

@ @ 

 يوم يَْومَ 

ف    رجف تَْرج 

 ءرض األَْرض  

 جبل َواْلِجبَال  

 كون َوَكانَتِ 

 جبل اْلِجبَال  

 كثب َكثِيبًا

ِهيالً   مهل مَّ

@ @ 

 ءن إِنَّا

 رسل أَْرَسْلنَا

 ءلى إِلَْيك مْ 

 س والً رسل رَ 

 شهد َشاِهًدا

 على َعلَْيك مْ 

 كما َكَما

 رسل أَْرَسْلنَا

 ءلى إِلَى
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 فرعون فِْرَعْونَ 

 رسل َرس والً 

@ @ 

 عصي فَعََصى

 فرعون فِْرَعْون  

س ولَ   رسل الرَّ

 ءخذ فَأََخْذنَاه  

 ءخذ أَْخذًا

 وبل َوبِيالً 

@ @ 

 كيف فََكْيفَ 

َّق ونَ   وقي تَت

 ءن إِن

 كفر َكفَْرت مْ 

 ايوم يَْومً 

 جعل يَْجعَل  

 ولد اْلِوْلَدانَ 

 شيب ِشيبًا

@ @ 

 سمو السََّماء  

نفَِطر    فطر م 

 ب بِهِ 

 كون َكانَ 

 وعد َوْعد ه  

 فعل َمْفع والً 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهِذهِ 

 ذكر تَْذِكَرة  

 من فََمن

 شيء َشاءَ 

 ءخذ اتََّخذَ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِهِ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 يَْعلَم  علم 

 ءن أَنَّكَ 

 قوم تَق وم  

 دنو أَْدنَى

 مـن ِمن

 ِ  ثلث ث ل ثَي

 ليل الَّْيلِ 

 نصف َونِْصفَه  

 ثلث َوث ل ثَه  

 طوف َوَطائِفَة  

نَ   مـن م ِ

 ءلل الَِّذينَ 

 مع َمعَكَ 

 ءله َواللَّه  

ر    قدر ي قَد ِ

 ليل الَّْيلَ 

 نهر َوالنََّهارَ 

 علم َعِلمَ 

 ءن أَن

 لن لَّن

وه    حصي ت ْحص 

 توب فَتَابَ 

 على َعلَْيك مْ 

وا  قرء فَاْقَرء 

 ما َما

 يسر تَيَسَّرَ 

 مـن ِمنَ 

 قرء اْلق ْرَءانِ 

 علم َعِلمَ 

 ءن أَن

 كون َسيَك ون  

 مـن ِمنك م

ْرَضى  مرض مَّ

ونَ   ءخر َوَءاَخر 

 ضرب يَْضِرب ونَ 

 في فِي

 ءرض األَْرِض 

 بغي يَْبتَغ ونَ 

 مـن ِمن

 فضل فَْضلِ 

 ءله اللَّهِ 

ونَ ءخر َوَءاخَ   ر 

 قتل ي قَاتِل ونَ 

 في فِي

 سبل َسبِيلِ 

 ءله اللَّهِ 

وا  قرء فَاْقَرء 

 ما َما

 يسر تَيَسَّرَ 

 مـن ِمْنه  

وا  قوم َوأَقِيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوَءات وا

َكاةَ   زكو الزَّ

وا  قرض َوأَْقِرض 

 ءله اللَّهَ 

 قرض قَْرًضا

 حسن َحَسنًا

 ما َوَما

وا م   قدم ت قَد ِ

 نفس ألَنف ِسك م

نْ   مـن م ِ

 خير َخْير  

 وجد تَِجد وه  

 عند ِعندَ 

 ءله اللَّهِ 

 هو ه وَ 

 خير َخْيًرا

 عظم َوأَْعَظمَ 

 ءجر أَْجًرا

وا  غفر َواْستَْغِفر 

 ءله اللَّهَ 

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 غفر َغف ور  

ِحيم    رحم رَّ

# # 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

ث ِر   دَّ  دثر اْلم 

@ @ 

 قوم ق مْ 

 نذر فَأَنِذرْ 

@ @ 

 ربب َوَربَّكَ 

 كبر فََكب ِرْ 

@ @ 

 ثوب َوثِيَابَكَ 

رْ   طهر فََطه ِ

@ @ 

ْجزَ   رجز َوالرُّ

رْ   هجر فَاْهج 

@ @ 

 ال َوالَ 

 منن تَْمن ن

 كثر تَْستَْكثِر  

@ @ 

 ربب َوِلَرب ِكَ 

 صبر فَاْصبِرْ 

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 نقر ن ِقرَ 

 في فِي

 نقر النَّاق ورِ 

@ @ 

 ذلك فَذَِلكَ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 يَْوم   يوم

 عسر َعِسير  

@ @ 

 على َعلَى

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 غير َغْير  

 يسر يَِسير  

@ @ 

 وذر ذَْرنِي

 من َوَمنْ 

 خلق َخلَْقت  

 وحد َوِحيًدا

@ @ 

 جعل َوَجعَْلت  

 له لَه  

 مول َماالً 

ْمد وًدا  مدد مَّ

@ @ 

 بنو َوبَنِينَ 

 شهد ش ه وًدا

@ @ 

 مهد َوَمهَّدتُّ 

 له لَه  

 مهد تَْمِهيًدا

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 طمع يَْطَمع  
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 ءن أَنْ 

 زيد أَِزيدَ 

@ @ 

 كال َكالَّ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 ءيه ألَيَاتِنَا

 عند َعنِيًدا

@ @ 

 رهق َسأ ْرِهق ه  

 صعد َصع وًدا

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 فكر فَكَّرَ 

 قدر َوقَدَّرَ 

@ @ 

 قتل فَق تِلَ 

 كيف َكْيفَ 

 قدر قَدَّرَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 قتل ق تِلَ 

 فَ كيف َكيْ 

 قدر قَدَّرَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 نظر نََظرَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 عبس َعبَسَ 

 بسر َوبََسرَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 دبر أَْدبَرَ 

 كبر َواْستَْكبَرَ 

@ @ 

 قول فَقَالَ 

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 سحر ِسْحر  

 ءثر ي ْؤثَر  

@ @ 

 ءن إِنْ 

 هذا َهذَا

 ءن إِالَّ 

 قول قَْول  

 بشر اْلبََشرِ 

@ @ 

 أ ْصِليهِ صلي سَ 

 سقر َسقَرَ 

@ @ 

 ما َوَما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

 سقر َسقَر  

@ @ 

 ال الَ 

 بقي ت ْبِقي

 ال َوالَ 

 وذر تَذَر  

@ @ 

اَحة    لوح لَوَّ

 بشر ل ِْلبََشرِ 

@ @ 

 على َعلَْيَها

 تسع تِْسعَةَ 

 عشر َعَشرَ 

@ @ 

 ما َوَما

 جعل َجعَْلنَا

 صحب أَْصَحابَ 

 نور النَّارِ 

 ءن إِالَّ 

 الَئَِكةً ملك مَ 

 ما َوَما

 جعل َجعَْلنَا

مْ  تَه   عدد ِعدَّ

 ءن إِالَّ 

 فتن فِتْنَةً 

 ءلل ل ِلَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 يقن ِليَْستَْيِقنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 زيد َويَْزَدادَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ءمن إِيَمانًا

 ال َوالَ 

 ريب يَْرتَابَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

ْؤِمن ونَ   ءمن َواْلم 

 قول َوِليَق ولَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 في فِي

 قلب ق ل وبِِهم

َرض    مرض مَّ

ونَ   كفر َواْلَكافِر 

 ماذا َماذَا

 رود أََرادَ 

 ءله اللَّه  

 هذا بَِهذَا

 مثل َمثاَلً 

 ذلك َكذَِلكَ 

 ضلل ي ِضلُّ 

 ءله اللَّه  

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ْهِديهدي َويَ 

 من َمن

 شيء يََشاء  

 ما َوَما

 علم يَْعلَم  

ن ودَ   جند ج 

 ربب َرب ِكَ 

 ءن إِالَّ 

 هو ه وَ 

 ما َوَما

 هي ِهيَ 

 ءن إِالَّ 

 ذكر ِذْكَرى

 بشر ِلْلبََشرِ 

@ @ 

 كال َكالَّ 

 قمر َواْلقََمرِ 

@ @ 

 ليل َوالَّْيلِ 

 ءذ إِذْ 

 دبر أَْدبَرَ 

@ @ 

ْبحِ   صبح َوالصُّ

 ءذ إِذَا

 سفر أَْسفَرَ 

@ @ 

 ءن إِنََّها

 وحد إِلْحَدى

 كبر اْلك بَرِ 

@ @ 

 نذر نَِذيًرا

 بشر ل ِْلبََشرِ 

@ @ 

 من ِلَمن

 شيء َشاءَ 

 مـن ِمنك مْ 

 ءن أَن

 قدم يَتَقَدَّمَ 

 ءو أَوْ 

رَ   ءخر يَتَأَخَّ

@ @ 

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

 ما بَِما

 كسب َكَسبَتْ 

 رهن َرِهينَة  

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 صحب أَْصَحابَ 

 ينِ يمن اْليَمِ 

@ @ 

 في فِي

 جنن َجنَّات  

 سءل يَتََساَءل ونَ 

@ @ 

 عن َعنِ 

ْجِرِمينَ   جرم اْلم 

@ @ 

 ما َما

 سلك َسلََكك مْ 
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 في فِي

 سقر َسقَرَ 

@ @ 

 قول قَال وا

 لم لَمْ 

 كون نَك  

 مـن ِمنَ 

َصل ِينَ   صلو اْلم 

@ @ 

 لم َولَمْ 

 كون نَك  

 طعم ن ْطِعم  

 سكن اْلِمْسِكينَ 

@ @ 

 كون َوك نَّا

 نَخ وض   خوض

 مع َمعَ 

 خوض اْلَخائِِضينَ 

@ @ 

 كون َوك نَّا

ب    كذب ن َكذ ِ

 يوم بِيَْومِ 

ينِ   دين الد ِ

@ @ 

 حتى َحتَّى

 ءتي أَتَانَا

 يقن اْليَِقين  

@ @ 

 ما فََما

 نفع تَنفَع ه مْ 

 شفع َشفَاَعة  

 شفع الشَّافِِعينَ 

@ @ 

 ما فََما

مْ   له لَه 

 عن َعنِ 

 ذكر التَّْذِكَرةِ 

ْعِرِض   ينَ عرض م 

@ @ 

مْ   كأن َكأَنَّه 

ر   م   حمر ح 

ْستَنِفَرة    نفر مُّ

@ @ 

تْ   فرر فَرَّ

 مـن ِمن

 قسر قَْسَوَرة  

@ @ 

 بل بَلْ 

 رود ي ِريد  

 كل ك لُّ 

 مرء اْمِرئ  

ْنه مْ   مـن م ِ

 ءن أَن

 ءتي ي ْؤتَى

فًا ح   صحف ص 

نَشََّرةً   نشر مُّ

@ @ 

 كال َكالَّ 

 بل بَل

 ال الَّ 

 خوف يََخاف ونَ 

 َرةَ ءخر األَخِ 

@ @ 

 كال َكالَّ 

 ءن إِنَّه  

 ذكر تَْذِكَرة  

@ @ 

 من فََمن

 شيء َشاءَ 

 ذكر ذََكَره  

@ @ 

 ما َوَما

ونَ   ذكر يَْذك ر 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 شيء يََشاءَ 

 ءله اللَّه  

 هو ه وَ 

 ءهل أَْهل  

 وقي التَّْقَوى

 ءهل َوأَْهل  

 غفر اْلَمْغِفَرةِ 

# # 

@ @ 

 ال الَ 

 قسم أ ْقِسم  

 يوم بِيَْومِ 

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 قسم أ ْقِسم  

 نفس بِالنَّْفِس 

اَمةِ   لوم اللَّوَّ

@ @ 

 حسب أَيَْحَسب  

 ءنس اإِلنَسان  

 ءن أَلَّن

 جمع نَّْجَمعَ 

 عظم ِعَظاَمه  

@ @ 

 بلو بَلَى

 قدر قَاِدِرينَ 

 على َعلَى

 ءن أَن

ِيَ   سوي نَُّسو 

 بنن بَنَانَه  

@ @ 

 بل بَلْ 

 رود ي ِريد  

 نَسان  ءنس اإلِ 

رَ   فجر ِليَْفج 

 ءمم أََماَمه  

@ @ 

 سءل يَْسئَل  

 ءيي أَيَّانَ 

 يوم يَْوم  

 قوم اْلِقيَاَمةِ 

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 برق بَِرقَ 

 بصر اْلبََصر  

@ @ 

 خسف َوَخَسفَ 

 قمر اْلقََمر  

@ @ 

ِمعَ   جمع َوج 

 شمس الشَّْمس  

 قمر َواْلقََمر  

@ @ 

 قول يَق ول  

 ءنس اإِلنَسان  

 ذ  يوم يَْوَمئِ 

 ءين أَْينَ 

 فرر اْلَمفَرُّ 

@ @ 

 كال َكالَّ 

 ال الَ 

 وزر َوَزرَ 

@ @ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِكَ 

 يوم يَْوَمئِذ  

ْستَقَرُّ   قرر اْلم 

@ @ 

ا  نبء ي نَبَّؤ 

 ءنس اإِلنَسان  

 يوم يَْوَمئِذ  

 ما بَِما

 قدم قَدَّمَ 

رَ   ءخر َوأَخَّ

@ @ 

 بل بَلِ 

 ءنس اإِلنَسان  

 على َعلَى

 نفس نَْفِسهِ 

 بصر بَِصيَرة  

@ @ 

 لو َولَوْ 

 لقي أَْلقَى

 عذر َمعَاِذيَره  

@ @ 

 ال الَ 

كْ   حرك ت َحر ِ

 ب بِهِ 

 لسن ِلَسانَكَ 

 عجل ِلتَْعَجلَ 

 ب بِهِ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 على َعلَْينَا

 جمع َجْمعَه  

 قرء َوق ْرَءانَه  
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@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 قرء قََرأْنَاه  

 تبع فَاتَّبِعْ 

 قرء ق ْرَءانَه  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِنَّ 

 على َعلَْينَا

 بين بَيَانَه  

@ @ 

 كال َكالَّ 

 بل بَلْ 

 حبب ت ِحبُّونَ 

 عجل اْلعَاِجلَةَ 

@ @ 

ونَ   وذر َوتَذَر 

 ءخر األَِخَرةَ 

@ @ 

وه   ج   وجه و 

 يوم يَْوَمئِذ  

 نضر نَّاِضَرة  

@ @ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب َِها

 نظر نَاِظَرة  

@ @ 

وه   ج   وجه َوو 

 يوم يَْوَمئِذ  

 اِسَرة  بسر بَ 

@ @ 

 ظنن تَظ نُّ 

 ءن أَن

 فعل ي ْفعَلَ 

 ب بَِها

 فقر فَاقَِرة  

@ @ 

 كال َكالَّ 

 ءذ إِذَا

 بلغ بَلَغَتِ 

 رقي التََّراقِيَ 

@ @ 

 قول َوقِيلَ 

 من َمنْ 

 رقي َراق  

@ @ 

 ظنن َوَظنَّ 

 ءن أَنَّه  

 فرق اْلِفَراق  

@ @ 

 لفف َواْلتَفَّتِ 

 سوق السَّاق  

 سوق بِالسَّاقِ 

@ @ 

 ىءلى إِلَ 

 ربب َرب ِكَ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 سوق اْلَمَساق  

@ @ 

 ال فاَلَ 

 صدق َصدَّقَ 

 ال َوالَ 

 صلو َصلَّى

@ @ 

 لكن َولَِكن

 كذب َكذَّبَ 

 ولي َوتََولَّى

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ذهب ذََهبَ 

 ءلى إِلَى

 ءهل أَْهِلهِ 

 مطو يَتََمطَّى

@ @ 

 ولي أَْولَى

 لك لَكَ 

 ولي فَأَْولَى

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ىولي أَْولَ 

 لك لَكَ 

 ءول فَأَْولَى

@ @ 

 حسب أَيَْحَسب  

 ءنس اإِلنَسان  

 ءن أَن

 ترك ي تَْركَ 

 سدي س ًدى

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 كون يَك  

 نطف ن ْطفَةً 

ن  مـن م ِ

نِي     مني مَّ

 مني ي ْمنَى

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 كون َكانَ 

 علق َعلَقَةً 

 خلق فََخلَقَ 

ى  سوي فََسوَّ

@ @ 

 جعل فََجعَلَ 

 مـن ِمْنه  

 ْوَجْينِ زوج الزَّ 

 ذكر الذََّكرَ 

 ءنث َواأل نثَى

@ @ 

 ليس أَلَْيسَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 قدر بِقَاِدر  

 على َعلَى

 ءن أَن

 حيي ي ْحيَ 

 موت اْلَمْوتَى

# # 

@ @ 

 هل َهلْ 

 ءتي أَتَى

 على َعلَى

 ءنس اإِلنَسانِ 

 حين ِحين  

نَ   مـن م ِ

 دهر الدَّْهرِ 

 لم لَمْ 

 كون يَك ن

 شيء َشْيئًا

ْذك وًرا  ذكر مَّ

@ @ 

 ءن إِنَّا

 خلق َخلَْقنَا

 ءنس اإِلنَسانَ 

 مـن ِمن

 نطف نُّْطفَة  

 مشج أَْمَشاج  

 بلو نَّْبتَِليهِ 

 جعل فََجعَْلنَاه  

 سمع َسِميعًا

 بصر بَِصيًرا

@ @ 

 ءن إِنَّا

 هدي َهَدْينَاه  

 سبل السَّبِيلَ 

ا  ءم إِمَّ

 شكر َشاِكًرا

ا  ءم َوإِمَّ

 كفر َكف وًرا

@ @ 

 ءن إِنَّا

 ْدنَاعتد أَْعتَ 

 كفر ِلْلَكافِِرينَ 

 سلسل َسالَِسالَ 

 غلل َوأَْغالاَلً 

 سعر َوَسِعيًرا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 برر األَْبَرارَ 

 شرب يَْشَرب ونَ 

 مـن ِمن

 كءس َكأْس  

 كون َكانَ 

َها  مزج ِمَزاج 

 كفر َكاف وًرا

@ @ 

 عين َعْينًا

 شرب يَْشَرب  

 ب بَِها

 عبد ِعبَاد  

 ءله اللَّهِ 

ونََها ر   فجر ي فَج ِ

 فجر تَْفِجيًرا

@ @ 
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 وفي ي وف ونَ 

 نذر بِالنَّْذرِ 

 خوف َويََخاف ونَ 

 يوم يَْوًما

 كون َكانَ 

ه    شرر َشرُّ

ْستَِطيًرا  سطر م 

@ @ 

ونَ   طعم َوي ْطِعم 

 طعم الطَّعَامَ 

 على َعلَى

ب ِهِ   حبب ح 

 سكن ِمْسِكينًا

 يتم َويَتِيًما

 ءسر َوأَِسيًرا

@ @ 

 ءن إِنََّما

ك مْ   طعم ن ْطِعم 

 ه ِلَوْجهِ وج

 ءله اللَّهِ 

 ال الَ 

 رود ن ِريد  

 مـن ِمنك مْ 

 جزي َجَزاءً 

 ال َوالَ 

 شكر ش ك وًرا

@ @ 

 ءن إِنَّا

 خوف نََخاف  

 مـن ِمن

ب ِنَا  ربب رَّ

 يوم يَْوًما

 عبس َعب وًسا

 قمطر قَْمَطِريًرا

@ @ 

 وقي فََوقَاه م  

 ءله اللَّه  

 شرر َشرَّ 

 ذلك ذَِلكَ 

 يوم اْليَْومِ 

 اه مْ لقي َولَقَّ 

 نضر نَْضَرةً 

وًرا  سرر َوس ر 

@ @ 

 جزي َوَجَزاه م

 ما بَِما

وا  صبر َصبَر 

 جنن َجنَّةً 

 حرر َوَحِريًرا

@ @ 

تَِّكئِينَ   وكء مُّ

 في فِيَها

 على َعلَى

 ءرك األََرائِكِ 

 ال الَ 

 رءي يََرْونَ 

 في فِيَها

 شمس َشْمًسا

 ال َوالَ 

 زمهر َزْمَهِريًرا

@ @ 

 دنو َوَدانِيَةً 

 لَْيِهمْ على عَ 

 ظلل ِظالَل َها

 ذلل َوذ ل ِلَتْ 

 قطف ق ط وف َها

 ذلل تَْذِليالً 

@ @ 

 طوف َوي َطاف  

 على َعلَْيِهم

 ءني بِأَنِيَة  

ن  مـن م ِ

ة    فضض فِضَّ

 كوب َوأَْكَواب  

 كون َكانَتْ 

 قرر قََواِريَرا

@ @ 

 قرر قََواِريَرا

 مـن ِمن

ة    فضض فِضَّ

وَها  قدر قَدَّر 

 قدر تَْقِديًرا

@ @ 

 سقي َوي ْسقَْونَ 

 في فِيَها

 كءس َكأًْسا

 كون َكانَ 

َها  مزج ِمَزاج 

 زنجبيل َزنَجبِيالً 

@ @ 

 عين َعْينًا

 في فِيَها

 سمى ت َسمَّى

 سلسبيل َسْلَسبِيالً 

@ @ 

 طوف َويَط وف  

 على َعلَْيِهمْ 

 ولد ِوْلَدان  

َخلَّد ونَ   خلد مُّ

 ءذ إِذَا

 رءي َرأَْيتَه مْ 

 حسب َحِسْبتَه مْ 

 ل ْؤل ًؤالؤلؤ 

نث وًرا  نثر مَّ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 رءي َرأَْيتَ 

 ثم ثَمَّ 

 رءي َرأَْيتَ 

 نعم نَِعيًما

ْلًكا  ملك َوم 

 كبر َكبِيًرا

@ @ 

مْ   علو َعاِليَه 

 ثوب ثِيَاب  

 سندس س ند س  

ْضر    خضر خ 

 برق َوإِْستَْبَرق  

لُّوا  حلي َوح 

 سور أََساِورَ 

 مـن ِمن

ة    فضض فِضَّ

 سقي َوَسقَاه مْ 

 ب َربُّه مْ رب

 شرب َشَرابًا

 طهر َطه وًرا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 كون َكانَ 

 لك لَك مْ 

 جزي َجَزاءً 

 كون َوَكانَ 

 سعي َسْعي ك م

ْشك وًرا  شكر مَّ

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نحن نَْحن  

ْلنَا  نزل نَزَّ

 على َعلَْيكَ 

 قرء اْلق ْرَءانَ 

 نزل تَنِزيالً 

@ @ 

 صبر فَاْصبِرْ 

ْكمِ   حكم ِلح 

 ب ِكَ ربب رَ 

 ال َوالَ 

 طوع ت ِطعْ 

 مـن ِمْنه مْ 

 ءثم َءاثًِما

 ءو أَوْ 

 كفر َكف وًرا

@ @ 

 ذكر َواْذك رِ 

 سمى اْسمَ 

 ربب َرب ِكَ 

 بكر ب ْكَرةً 

 ءصل َوأَِصيالً 

@ @ 

 مـن َوِمنَ 

 ليل الَّْيلِ 

دْ   سجد فَاْسج 

 له لَه  

 سبح َوَسب ِْحه  

 ليل لَْيالً 

 طول َطِويالً 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

الَ   ءِ ءلي َهؤ 

 حبب ي ِحبُّونَ 

 عجل اْلعَاِجلَةَ 

ونَ   وذر َويَذَر 
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 وري َوَراَءه مْ 

 يوم يَْوًما

 ثقل ثَِقيالً 

@ @ 

 نحن نَّْحن  

 خلق َخلَْقنَاه مْ 

 شدد َوَشَدْدنَا

 ءسر أَْسَره مْ 

 ءذ َوإِذَا

 شيء ِشئْنَا

ْلنَا  بدل بَدَّ

مْ   مثل أَْمثَالَه 

 بدل تَْبِديالً 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهِذهِ 

 تَْذِكَرة  ذكر 

 من فََمن

 شيء َشاءَ 

 ءخذ اتََّخذَ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِهِ 

 سبل َسبِيالً 

@ @ 

 ما َوَما

 شيء تََشاء ونَ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 شيء يََشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ءن إِنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 كون َكانَ 

 علم َعِليًما

 حكم َحِكيًما

@ @ 

 دخل ي ْدِخل  

 من َمن

 شيء يََشاء  

 في فِي

 تِهِ رحم َرْحمَ 

 ظلم َوالظَّاِلِمينَ 

 عدد أََعدَّ 

مْ   له لَه 

 عذب َعذَابًا

 ءلم أَِليًما

# # 

@ @ 

ْرَسالَتِ   رسل َواْلم 

 عرف ع ْرفًا

@ @ 

 عصف فَاْلعَاِصفَاتِ 

 عصف َعْصفًا

@ @ 

 نشر َوالنَّاِشَراتِ 

 نشر نَْشًرا

@ @ 

 فرق فَاْلفَاِرقَاتِ 

 فرق فَْرقًا

@ @ 

ْلِقيَاتِ   لقي فَاْلم 

 ًراذكر ِذكْ 

@ @ 

 عذر ع ْذًرا

 ءو أَوْ 

 نذر ن ْذًرا

@ @ 

 ءن إِنََّما

 وعد ت وَعد ونَ 

 وقع لََواقِع  

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

وم    نجم النُّج 

 طمس ط ِمَستْ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 سمو السََّماء  

 فرج ف ِرَجتْ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 جبل اْلِجبَال  

 نسف ن ِسفَتْ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

س ل    رسل الرُّ

 وقت أ ق ِتَتْ 

@ @ 

 ِ  ءيي ألَي 

 يوم يَْوم  

لَتْ   ءجل أ ج ِ

@ @ 

 يوم ِليَْومِ 

 فصل اْلفَْصلِ 

@ @ 

 ما َوَما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

 يوم يَْوم  

 فصل اْلفَْصلِ 

@ @ 

 ويل َوْيل  

 يوم يَْوَمئِذ  

بِينَ  َكذ ِ  كذب ل ِْلم 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 هلك ن ْهِلكِ 

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 تبع ن تْبِع ه م  

 ءخر األَِخِرينَ 

@ @ 

 ذلك َكذَِلكَ 

 فعل نَْفعَل  

ْجِرِمينَ   جرم بِاْلم 

@ @ 

 ويل َوْيل  

 يوم يَْوَمئِذ  

بِينَ  َكذ ِ  كذب ل ِْلم 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 خلق نَْخل قكُّم

ن  مـن م ِ

اء    موه مَّ

ِهين    هون مَّ

@ @ 

 جعل فََجعَْلنَاه  

 في فِي

 قرر قََرار  

ِكين    مكن مَّ

@ @ 

 ءلى إِلَى

 َدر  قدر قَ 

ْعل وم    علم مَّ

@ @ 

 قدر فَقََدْرنَا

 نعم فَنِْعمَ 

ونَ   قدر اْلقَاِدر 

@ @ 

 ويل َوْيل  

 يوم يَْوَمئِذ  

بِينَ  َكذ ِ  كذب ل ِْلم 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 جعل نَْجعَلِ 

 ءرض األَْرضَ 

 كفت ِكفَاتًا

@ @ 

 حيي أَْحيَاءً 

 موت َوأَْمَواتًا

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 في فِيَها

 رسو َرَواِسيَ 

 شمخ َشاِمَخات  

 سقي َوأَْسقَْينَاك م

اءً   موه مَّ

 فرت ف َراتًا

@ @ 

 ويل َوْيل  

 يوم يَْوَمئِذ  

بِينَ  َكذ ِ  كذب ل ِْلم 

@ @ 

 طلق انَطِلق وا

 ءلى إِلَى

 ما َما

 كون ك نت م

 ب بِهِ 

ب ونَ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 طلق انَطِلق وا

 ءلى إِلَى
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 ظلل ِظل   

 ذو ِذي

 ثلث ثاَلَثِ 

 شعب ش عَب  

@ @ 

 ال الَّ 

 ظلل َظِليل  

 ال َوالَ 

 غني ي ْغنِي

 مـن ِمنَ 

 لهب اللََّهبِ 

@ @ 

 ءن إِنََّها

 رمي تَْرِمي

 شرر بَِشَرر  

 قصر َكاْلقَْصرِ 

@ @ 

 كأن َكأَنَّه  

 جمل ِجَمالَت  

ْفر    صفر ص 

@ @ 

 ويل َوْيل  

 يوم يَْوَمئِذ  

بِينَ  َكذ ِ  كذب ل ِْلم 

@ @ 

 هذا َهذَا

 يوم يَْوم  

 ال الَ 

 ق ونَ نطق يَنطِ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 ءذن ي ْؤذَن  

مْ   له لَه 

ونَ   عذر فَيَْعتَِذر 

@ @ 

 ويل َوْيل  

 يوم يَْوَمئِذ  

بِينَ  َكذ ِ  كذب ل ِْلم 

@ @ 

 هذا َهذَا

 يوم يَْوم  

 فصل اْلفَْصلِ 

 جمع َجَمْعنَاك مْ 

ِلينَ   ءول َواألَوَّ

@ @ 

 ءن فَِإن

 كون َكانَ 

 لك لَك مْ 

 كيد َكْيد  

 كيد فَِكيد ونِ 

@ @ 

 ل َوْيل  وي

 يوم يَْوَمئِذ  

بِينَ  َكذ ِ  كذب ل ِْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

تَِّقينَ   وقي اْلم 

 في فِي

 ظلل ِظالَل  

 عين َوع ي ون  

@ @ 

 فكه َوفََواِكهَ 

ا  ما ِممَّ

 شهو يَْشتَه ونَ 

@ @ 

 ءكل ك ل وا

 شرب َواْشَرب وا

 هنء َهنِيئًا

 ما بَِما

 كون ك نت مْ 

 عمل تَْعَمل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 ذَِلكَ ذلك كَ 

 جزي نَْجِزي

ْحِسنِينَ   حسن اْلم 

@ @ 

 ويل َوْيل  

 يوم يَْوَمئِذ  

بِينَ  َكذ ِ  كذب ل ِْلم 

@ @ 

 ءكل ك ل وا

 متع َوتََمتَّع وا

 قلل قَِليالً 

 ءن إِنَّك م

ونَ  ْجِرم   جرم مُّ

@ @ 

 ويل َوْيل  

 يوم يَْوَمئِذ  

بِينَ  َكذ ِ  كذب ل ِْلم 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قول قِيلَ 

م    له لَه 

 اْرَكع وا ركع

 ال الَ 

 ركع يَْرَكع ونَ 

@ @ 

 ويل َوْيل  

 يوم يَْوَمئِذ  

بِينَ  َكذ ِ  كذب ل ِْلم 

@ @ 

 ِ  ءيي فَبِأَي 

 حدث َحِديث  

 بعد بَْعَده  

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

# # 

@ @ 

 عمم َعمَّ 

 سءل يَتََساَءل ونَ 

@ @ 

 عن َعنِ 

 نبء النَّبَإِ 

 عظم اْلعَِظيمِ 

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 هم ه مْ 

 في فِيهِ 

ْختَِلف ونَ   خلف م 

@ @ 

 كال َكالَّ 

ونَ   علم َسيَْعلَم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 كال َكالَّ 

ونَ   علم َسيَْعلَم 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 جعل نَْجعَلِ 

 ءرض األَْرضَ 

 مهد ِمَهاًدا

@ @ 

 جبل َواْلِجبَالَ 

 وتد أَْوتَاًدا

@ @ 

 خلق َوَخلَْقنَاك مْ 

 زوج أَْزَواًجا

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 نوم نَْوَمك مْ 

 سبت س بَاتًا

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 ليل الَّْيلَ 

 لبس ِلبَاًسا

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 نهر النََّهارَ 

 عيش َمعَاًشا

@ @ 

 بني َوبَنَْينَا

 فوق فَْوقَك مْ 

 سبع َسْبعًا

 شدد ِشَداًدا

@ @ 

 جعل َوَجعَْلنَا

 سرج ِسَراًجا

 وهج َوهَّاًجا

@ @ 

 نزل َوأَنَزْلنَا

 مـن ِمنَ 

ْعِص   َراتِ عصر اْلم 

 موه َماءً 

اًجا  ثجج ثَجَّ

@ @ 

 خرج ل ِن ْخِرجَ 

 ب بِهِ 

 حبب َحبًّا

 نبت َونَبَاتًا

@ @ 

 جنن َوَجنَّات  

 لفف أَْلفَافًا
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@ @ 

 ءن إِنَّ 

 يوم يَْومَ 

 فصل اْلفَْصلِ 

 كون َكانَ 

 وقت ِميقَاتًا

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 نفخ ي نفَخ  

 في فِي

 صور الصُّورِ 

 ءتي فَتَأْت ونَ 

 افوج أَْفَواجً 

@ @ 

 فتح َوف تَِحتِ 

 سمو السََّماء  

 كون فََكانَتْ 

 بوب أَْبَوابًا

@ @ 

 سير َوس ي َِرتِ 

 جبل اْلِجبَال  

 كون فََكانَتْ 

 سرب َسَرابًا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 كون َكانَتْ 

 رصد ِمْرَصاًدا

@ @ 

 طغو ل ِلطَّاِغينَ 

 ءوب َمئَابًا

@ @ 

 لبث الَّبِثِينَ 

 في فِيَها

 ابًاحقب أَْحقَ 

@ @ 

 ال الَّ 

 ذوق يَذ وق ونَ 

 في فِيَها

 برد بَْرًدا

 ال َوالَ 

 شرب َشَرابًا

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 حمم َحِميًما

 غسق َوَغسَّاقًا

@ @ 

 جزي َجَزاءً 

 وفق ِوفَاقًا

@ @ 

مْ   ءن إِنَّه 

 كون َكان وا

 ال الَ 

ونَ   رجو يَْرج 

 حسب ِحَسابًا

@ @ 

 كذب َوَكذَّب وا

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 ابًاكذب ِكذَّ 

@ @ 

 كل َوك لَّ 

 شيء َشْيء  

 حصي أَْحَصْينَاه  

 كتب ِكتَابًا

@ @ 

 ذوق فَذ وق وا

 لن فَلَن

 زيد نَِّزيَدك مْ 

 ءن إِالَّ 

 عذب َعذَابًا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

تَِّقينَ   وقي ِلْلم 

 فوز َمفَاًزا

@ @ 

 حدق َحَدائِقَ 

 عنب َوأَْعنَابًا

@ @ 

 كعب َوَكَواِعبَ 

 ترب أَتَْرابًا

@ @ 

 أًْساكءس َوكَ 

 دهق ِدَهاقًا

@ @ 

 ال الَّ 

 سمع يَْسَمع ونَ 

 في فِيَها

 لغو لَْغًوا

 ال َوالَ 

 كذب ِكذَّابًا

@ @ 

 جزي َجَزاءً 

ن  مـن م ِ

ب ِكَ   ربب رَّ

 عطو َعَطاءً 

 حسب ِحَسابًا

@ @ 

ب ِ   ربب رَّ

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

َما  بين بَْينَه 

ْحَمنِ   رحم الرَّ

 ال الَ 

 يَْمِلك ونَ ملك 

 مـن ِمْنه  

 خطب ِخَطابًا

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 قوم يَق وم  

وح    روح الرُّ

 ملك َواْلَمالَئَِكة  

 صفف َصفًّا

 ال الَّ 

ونَ   كلم يَتََكلَّم 

 ءن إِالَّ 

 من َمنْ 

 ءذن أَِذنَ 

 له لَه  

ْحَمن    رحم الرَّ

 قول َوقَالَ 

 صوب َصَوابًا

@ @ 

 ذلك ذَِلكَ 

 يوم اْليَْوم  

 حقق اْلَحقُّ 

 ن فََمنم

 شيء َشاءَ 

 ءخذ اتََّخذَ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِهِ 

 ءوب َمئَابًا

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نذر أَنذَْرنَاك مْ 

 عذب َعذَابًا

 قرب قَِريبًا

 يوم يَْومَ 

 نظر يَنظ ر  

 مرء اْلَمْرء  

 ما َما

 قدم قَدََّمتْ 

 يدي يََداه  

 قول َويَق ول  

 كفر اْلَكافِر  

 ليت يَالَْيتَنِي

 كون ك نت  

 َرابًاترب ت  

# # 

@ @ 

 نزع َوالنَّاِزَعاتِ 

 غرق َغْرقًا

@ @ 

 نشط َوالنَّاِشَطاتِ 

 نشط نَْشًطا

@ @ 

 سبح َوالسَّابَِحاتِ 

 سبح َسْبًحا

@ @ 

 سبق فَالسَّابِقَاتِ 

 سبق َسْبقًا

@ @ 

َدب َِراتِ   دبر فَاْلم 

 ءمر أَْمًرا

@ @ 

 يوم يَْومَ 

ف    رجف تَْرج 

اِجفَة    رجف الرَّ

@ @ 

 اتبع تَتْبَع هَ 

اِدفَة    ردف الرَّ

@ @ 
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 قلب ق ل وب  

 يوم يَْوَمئِذ  

 وجف َواِجفَة  

@ @ 

َها  بصر أَْبَصار 

 خشع َخاِشعَة  

@ @ 

 قول يَق ول ونَ 

 ءن أَِءنَّا

 ردد لََمْرد ود ونَ 

 في فِي

 حفر اْلَحافَِرةِ 

@ @ 

 ءذ أَِءذَا

 كون ك نَّا

 عظم ِعَظاًما

 نخر نَِّخَرةً 

@ @ 

 قول قَال وا

 تلك تِْلكَ 

 إِذًا ءذ

ة    كرر َكرَّ

 خسر َخاِسَرة  

@ @ 

 ءن فَِإنََّما

 هي ِهيَ 

 زجر َزْجَرة  

 وحد َواِحَدة  

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 هم ه م

 سهر بِالسَّاِهَرةِ 

@ @ 

 هل َهلْ 

 ءتي أَتَاكَ 

 حدث َحِديث  

وَسى  موسى م 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 ندو نَاَداه  

 ربب َربُّه  

 ودي بِاْلَوادِ 

قَدَِّس   قدس اْلم 

 طوي ط ًوى

 @@ 

 ذهب اْذَهبْ 

 ءلى إِلَى

 فرعون فِْرَعْونَ 

 ءن إِنَّه  

 طغو َطغَى

@ @ 

 قول فَق لْ 

 هل َهل

 لك لَّكَ 

 ءلى إِلَى

 ءن أَن

 زكو تََزكَّى

@ @ 

 هدي َوأَْهِديَكَ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِكَ 

 خشي فَتَْخَشى

@ @ 

 رءي فَأََراه  

 ءيه األَيَةَ 

 كبر اْلك ْبَرى

@ @ 

 كذب فََكذَّبَ 

 عصي َوَعَصى

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 دبر أَْدبَرَ 

 سعي يَْسعَى

@ @ 

 حشر فََحَشرَ 

 ندو فَنَاَدى

@ @ 

 قول فَقَالَ 

 ءنا أَنَا

 ربب َربُّك م  

 علو األَْعلَى

@ @ 

 ءخذ فَأََخذَه  

 ءله اللَّه  

 نكل نََكالَ 

 ءخر األَِخَرةِ 

 ءول َواأل ولَى

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 عبر لَِعْبَرةً 

 من ل َِمن

 ْخَشىخشي يَ 

@ @ 

 ءنت َءأَنت مْ 

 شدد أََشدُّ 

 خلق َخْلقًا

 ءم أَمِ 

 سمو السََّماء  

 بني بَنَاَها

@ @ 

 رفع َرفَعَ 

 سمك َسْمَكَها

اَها  سوي فََسوَّ

@ @ 

 غطش َوأَْغَطشَ 

 ليل لَْيلََها

 خرج َوأَْخَرجَ 

َحاَها  ضحو ض 

@ @ 

 ءرض َواألَْرضَ 

 بعد بَْعدَ 

 ذلك ذَِلكَ 

 دحو َدَحاَها

@ @ 

 َرجَ خرج أَخْ 

 مـن ِمْنَها

 موه َماَءَها

 رعي َوَمْرَعاَها

@ @ 

 جبل َواْلِجبَالَ 

 رسو أَْرَساَها

@ @ 

 متع َمتَاًعا

 لك لَّك مْ 

 نعم َوألَْنعَاِمك مْ 

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 جيء َجاَءتِ 

ة    طمم الطَّامَّ

 كبر اْلك ْبَرى

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 ذكر يَتَذَكَّر  

 ءنس اإِلنَسان  

 ما َما

 سعي َسعَى

 @@ 

َزتِ   برز َوب ر ِ

 جحم اْلَجِحيم  

 من ِلَمن

 رءي يََرى

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 من َمن

 طغو َطغَى

@ @ 

 ءثر َوَءاثَرَ 

 حيي اْلَحيَاةَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

@ @ 

 ءن فَِإنَّ 

 جحم اْلَجِحيمَ 

 هي ِهيَ 

 ءوي اْلَمأَْوى

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 من َمنْ 

 خوف َخافَ 

 قوم َمقَامَ 

 ربب َرب ِهِ 

 نهي َونََهى

 نفس النَّْفسَ 

 عن َعنِ 

 هوي اْلَهَوى

@ @ 

 ءن فَِإنَّ 

 جنن اْلَجنَّةَ 

 هي ِهيَ 

 ءوي اْلَمأَْوى

@ @ 
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 سءل يَْسئَل ونَكَ 

 عن َعنِ 

 سوع السَّاَعةِ 

 ءيي أَيَّانَ 

ْرَساَها  رسو م 

@ @ 

 في فِيمَ 

 ءنت أَنتَ 

 مـن ِمن

 ذكر ِذْكَراَها

@ @ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِكَ 

نتََهاَها  نهي م 

@ @ 

 إِنََّماءن 

 ءنت أَنتَ 

نِذر    نذر م 

 من َمن

 خشي يَْخَشاَها

@ @ 

مْ   كأن َكأَنَّه 

 يوم يَْومَ 

 رءي يََرْونََها

 لم لَمْ 

 لبث يَْلبَث وا

 ءن إِالَّ 

 عشو َعِشيَّةً 

 ءو أَوْ 

َحاَها  ضحو ض 

# # 

@ @ 

 عبس َعبَسَ 

 ولي َوتََولَّى

@ @ 

 ءن أَن

 جيء َجاَءه  

 عمي األَْعَمى

@ @ 

 ما َوَما

 ي ْدِريكَ دري 

 لعل لَعَلَّه  

كَّى  زكو يَزَّ

@ @ 

 ءو أَوْ 

 ذكر يَذَّكَّر  

 نفع فَتَنفَعَه  

ْكَرى  ذكر الذ ِ

@ @ 

ا  ءم أَمَّ

 من َمنِ 

 غني اْستَْغنَى

@ @ 

 ءنت فَأَنتَ 

 له لَه  

 صدد تََصدَّى

@ @ 

 ما َوَما

 على َعلَْيكَ 

 ءن أاَلَّ 

كَّى  زكو يَزَّ

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 من َمن

 جيء َجاَءكَ 

 عي يَْسعَىس

@ @ 

 هو َوه وَ 

 خشي يَْخَشى

@ @ 

 ءنت فَأَنتَ 

 عن َعْنه  

 لهو تَلَهَّى

@ @ 

 كال َكالَّ 

 ءن إِنََّها

 ذكر تَْذِكَرة  

@ @ 

 من فََمن

 شيء َشاءَ 

 ذكر ذََكَره  

@ @ 

 في فِي

ف    صحف ص ح 

َمة   َكرَّ  كرم مُّ

@ @ 

ْرف وَعة    رفع مَّ

َرة   َطهَّ  طهر مُّ

@ @ 

 يدي بِأَْيِدي

 َرة  سفر َسفَ 

@ @ 

 كرم ِكَرام  

 برر بََرَرة  

@ @ 

 قتل ق تِلَ 

 ءنس اإِلنَسان  

 ما َما

 كفر أَْكفََره  

@ @ 

 مـن ِمنْ 

 ِ  ءيي أَي 

 شيء َشْيء  

 خلق َخلَقَه  

@ @ 

 مـن ِمن

 نطف نُّْطفَة  

 خلق َخلَقَه  

 قدر فَقَدََّره  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 سبل السَّبِيلَ 

 يسر يَسََّره  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 موت أََماتَه  

 قبر فَأَْقبََره  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءذ إِذَا

 شيء َشاءَ 

 نشر أَنَشَره  

@ @ 

 كال َكالَّ 

ا  لم لَمَّ

 قضي يَْقِض 

 ما َما

 ءمر أََمَره  

@ @ 

 نظر فَْليَنظ رِ 

 ءنس اإِلنَسان  

 ءلى إِلَى

 طعم َطعَاِمهِ 

@ @ 

 ءن أَنَّا

 صبب َصبَْبنَا

 موه اْلَماءَ 

 صبب َصبًّا

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 اشقق َشقَْقنَ 

 ءرض األَْرضَ 

 شقق َشقًّا

@ @ 

 نبت فَأَنبَتْنَا

 في فِيَها

 حبب َحبًّا

@ @ 

 عنب َوِعنَبًا

 قضب َوقَْضبًا

@ @ 

 زيت َوَزْيت ونًا

 نخل َونَْخالً 

@ @ 

 حدق َوَحَدائِقَ 

 غلب غ ْلبًا

@ @ 

 فكه َوفَاِكَهةً 

 ءبب َوأَبًّا

@ @ 

 متع َمتَاًعا

 لك لَّك مْ 

 نعم َوألَْنعَاِمك مْ 

@ @ 

 فَِإذَا ءذ

 جيء َجاَءتِ 

ة   اخَّ  صخخ الصَّ

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 فرر يَِفرُّ 

 مرء اْلَمْرء  

 مـن ِمنْ 
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 ءخو أَِخيهِ 

@ @ 

هِ   ءمم َوأ م ِ

 ءبو َوأَبِيهِ 

@ @ 

 صحب َوَصاِحبَتِهِ 

 بنو َوبَنِيهِ 

@ @ 

 كل ِلك ل ِ 

 مرء اْمِرئ  

ْنه مْ   مـن م ِ

 يوم يَْوَمئِذ  

 شءن َشأْن  

 غني ي ْغنِيهِ 

@ @ 

وه  وجه  ج   و 

 يوم يَْوَمئِذ  

ْسِفَرة    سفر مُّ

@ @ 

 ضحك َضاِحَكة  

ْستَْبِشَرة    بشر مُّ

@ @ 

وه   ج   وجه َوو 

 يوم يَْوَمئِذ  

 على َعلَْيَها

 غبر َغبََرة  

@ @ 

 رهق تَْرَهق َها

 قتر قَتََرة  

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه م  

 كفر اْلَكفََرة  

 فجر اْلفََجَرة  

# # 

@ @ 

 ءذ إِذَا

 س  شمس الشَّمْ 

َرتْ  ِ  كور ك و 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

وم    نجم النُّج 

 كدر انَكَدَرتْ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 جبل اْلِجبَال  

 سير س ي َِرتْ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 عشر اْلِعَشار  

لَتْ   عطل ع ط ِ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

وش   ح   وحش اْلو 

ِشَرتْ   حشر ح 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 بحر اْلبَِحار  

َرتْ   سجر س ج ِ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 النُّف وس  نفس 

َجتْ  ِ و   زوج ز 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

َدة    وءد اْلَمْوء 

 سءل س ئِلَتْ 

@ @ 

 ِ  ءيي بِأَي 

 ذنب ذَنب  

 قتل ق تِلَتْ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

ف    صحف الصُّح 

 نشر ن ِشَرتْ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 سمو السََّماء  

 كشط ك ِشَطتْ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 جحم اْلَجِحيم  

َرتْ   سعر س ع ِ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 ن اْلَجنَّة  جن

 زلف أ ْزِلفَتْ 

@ @ 

 علم َعِلَمتْ 

 نفس نَْفس  

ا  ما مَّ

 حضر أَْحَضَرتْ 

@ @ 

 ال فاَلَ 

 قسم أ ْقِسم  

نَِّس   خنس بِاْلخ 

@ @ 

 جري اْلَجَوارِ 

 كنس اْلك نَِّس 

@ @ 

 ليل َوالَّْيلِ 

 ءذ إِذَا

 عسعس َعْسعَسَ 

@ @ 

ْبحِ   صبح َوالصُّ

 ءذ إِذَا

 نفس تَنَفَّسَ 

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 قول لَقَْول  

 رسل َرس ول  

 كرم َكِريم  

@ @ 

 ذو ِذي

ة    قوي ق وَّ

 عند ِعندَ 

 ذو ِذي

 عرش اْلعَْرِش 

 مكن َمِكين  

@ @ 

َطاع    طوع مُّ

 ثم ثَمَّ 

 ءمن أَِمين  

@ @ 

 ما َوَما

 صحب َصاِحب ك م

 جنن بَِمْجن ون  

@ @ 

 قد َولَقَدْ 

 رءي َرَءاه  

 ءفق بِاأل ف قِ 

بِينِ   بين اْلم 

@ @ 

 ما َوَما

 هو ه وَ 

 على َعلَى

 غيب اْلغَْيبِ 

 ضنن بَِضنِين  

@ @ 

 ما َوَما

 هو ه وَ 

 قول بِقَْولِ 

 شطن َشْيَطان  

ِجيم    رجم رَّ

@ @ 

 ءين فَأَْينَ 

 ذهب تَْذَهب ونَ 

@ @ 

 ءن إِنْ 

 هو ه وَ 

 ءن إِالَّ 

 ذكر ِذْكر  

 علم ل ِْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 من ِلَمن

 شيء َشاءَ 

 مـن ِمنك مْ 

 ءن أَن

 مَ قوم يَْستَِقي

@ @ 

 ما َوَما

 شيء تََشاء ونَ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 شيء يََشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ربب َربُّ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

# # 

@ @ 

 ءذ إِذَا

 سمو السََّماء  
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 فطر انفََطَرتْ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 كوكب اْلَكَواِكب  

 نثر انتَثََرتْ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 بحر اْلبَِحار  

َرتْ   فجر ف ج ِ

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 ر اْلق ب ور  قب

 بعثر ب ْعثَِرتْ 

@ @ 

 علم َعِلَمتْ 

 نفس نَْفس  

ا  ما مَّ

 قدم قَدََّمتْ 

َرتْ   ءخر َوأَخَّ

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءنس اإِلنَسان  

 ما َما

كَ   غرر َغرَّ

 ربب بَِرب ِكَ 

 كرم اْلَكِريمِ 

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَكَ 

اكَ   سوي فََسوَّ

 عدل فَعََدلَكَ 

@ @ 

 في فِي

 ِ  ءيي أَي 

 صور ص وَرة  

ا  ما مَّ

 شيء َشاءَ 

 ركب َركَّبَكَ 

@ @ 

 كال َكالَّ 

 بل بَلْ 

ب ونَ   كذب ت َكذ ِ

ينِ   دين بِالد ِ

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 على َعلَْيك مْ 

 حفظ لََحافِِظينَ 

@ @ 

 كرم ِكَراًما

 كتب َكاتِبِينَ 

@ @ 

ونَ   علم يَْعلَم 

 ما َما

 فعل تَْفعَل ونَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 برر األَْبَرارَ 

 ِفيفي لَ 

 نعم نَِعيم  

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

ارَ   فجر اْلف جَّ

 في لَِفي

 جحم َجِحيم  

@ @ 

 صلي يَْصلَْونََها

 يوم يَْومَ 

ينِ   دين الد ِ

@ @ 

 ما َوَما

 هم ه مْ 

 عن َعْنَها

 غيب بِغَائِبِينَ 

@ @ 

 ما َوَما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

 يوم يَْوم  

ينِ   دين الد ِ

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ما َما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

 يوم يَْوم  

ينِ   دين الد ِ

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 ال الَ 

 ملك تَْمِلك  

 نفس نَْفس  

 نفس ل ِنَْفس  

 شيء َشْيئًا

 ءمر َواألَْمر  

 يوم يَْوَمئِذ  

 ءله ل ِلَّهِ 

# # 

@ @ 

 ويل َوْيل  

َطف ِِفينَ   طفف ل ِْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءذ إِذَا

 كيل اْكتَال وا

 على َعلَى

 نوس النَّاِس 

 يَْستَْوف ونَ وفي 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 كيل َكال وه مْ 

 ءو أَو

َزن وه مْ   وزن وَّ

ونَ   خسر ي ْخِسر 

@ @ 

 ال أاَلَ 

 ظنن يَظ نُّ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 ءن أَنَّه م

ْبع وث ونَ   بعث مَّ

@ @ 

 يوم ِليَْوم  

 عظم َعِظيم  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 قوم يَق وم  

 نوس النَّاس  

 ربب ِلَرب ِ 

 علم اْلَعالَِمينَ 

@ @ 

 كال َكالَّ 

 ءن إِنَّ 

 كتب ِكتَابَ 

ارِ   فجر اْلف جَّ

 في لَِفي

ين    سجن ِسج ِ

@ @ 

 ما َوَما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

ين    سجن ِسج ِ

@ @ 

 كتب ِكتَاب  

ْرق وم    رقم مَّ

@ @ 

 ويل َوْيل  

 يوم يَْوَمئِذ  

بِينَ  َكذ ِ  كذب ل ِْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

ب ونَ   كذب ي َكذ ِ

 يوم بِيَْومِ 

 ينِ دين الد ِ 

@ @ 

 ما َوَما

ب    كذب ي َكذ ِ

 ب بِهِ 

 ءن إِالَّ 

 كل ك لُّ 

ْعتَد    عدو م 

 ءثم أَثِيم  

@ @ 

 ءذ إِذَا

 تلو ت تْلَى

 على َعلَْيهِ 

 ءيه َءايَات نَا

 قول قَالَ 

 سطر أََساِطير  

ِلينَ   ءول األَوَّ

@ @ 

 كال َكالَّ 

 بل بَلْ 

 رين َرانَ 
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 على َعلَى

 قلب ق ل وبِِهم

ا  ما مَّ

 كون َكان وا

 كسب يَْكِسب ونَ 

@ @ 

 كال َكالَّ 

مْ   ءن إِنَّه 

 عن َعن

ب ِِهمْ   ربب رَّ

 يوم يَْوَمئِذ  

وب ونَ   حجب لََّمْحج 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

مْ   ءن إِنَّه 

 صلي لََصال وا

 جحم اْلَجِحيمِ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 قول ي قَال  

 هذا َهذَا

 ءلل الَِّذي

 كون ك نت م

 ب بِهِ 

ب ونَ   كذب ت َكذ ِ

@ @ 

 كال َكالَّ 

 إِنَّ  ءن

 كتب ِكتَابَ 

 برر األَْبَرارِ 

 في لَِفي

ي ِينَ   علو ِعل ِ

@ @ 

 ما َوَما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

 علو ِعل ِيُّونَ 

@ @ 

 كتب ِكتَاب  

ْرق وم    رقم مَّ

@ @ 

 شهد يَْشَهد ه  

ب ونَ  قَرَّ  قرب اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 برر األَْبَرارَ 

 في لَِفي

 نعم نَِعيم  

@ @ 

 على َعلَى

 كِ ءرك األََرائِ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

@ @ 

 عرف تَْعِرف  

 في فِي

وِهِهمْ  ج   وجه و 

 نضر نَْضَرةَ 

 نعم النَِّعيمِ 

@ @ 

 سقي ي ْسقَْونَ 

 مـن ِمن

ِحيق    رحق رَّ

ْخت وم    ختم مَّ

@ @ 

ه    ختم ِختَام 

 مسك ِمْسك  

 في َوفِي

 ذلك ذَِلكَ 

 نفس فَْليَتَنَافَِس 

تَنَافِس ونَ   نفس اْلم 

@ @ 

ه    مزج َوِمَزاج 

 ِمن مـن

 سنم تَْسنِيم  

@ @ 

 عين َعْينًا

 شرب يَْشَرب  

 ب بَِها

ب ونَ  قَرَّ  قرب اْلم 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  جرم أَْجَرم 

 كون َكان وا

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ضحك يَْضَحك ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

وا  مرر َمرُّ

 ب بِِهمْ 

ونَ   غمز يَتَغَاَمز 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 انقَلَب وا قلب

 ءلى إِلَى

 ءهل أَْهِلِهم  

 قلب انقَلَب وا

 فكه فَِكِهينَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 رءي َرأَْوه مْ 

 قول قَال وا

 ءن إِنَّ 

الَءِ   ءلي َهؤ 

 ضلل لََضالُّونَ 

@ @ 

 ما َوَما

 رسل أ ْرِسل وا

 على َعلَْيِهمْ 

 حفظ َحافِِظينَ 

@ @ 

 يوم فَاْليَْومَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ِمنَ  مـن

 كفر اْلك فَّارِ 

 ضحك يَْضَحك ونَ 

@ @ 

 على َعلَى

 ءرك األََرائِكِ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

@ @ 

 هل َهلْ 

ِبَ   ثوب ث و 

 كفر اْلك فَّار  

 ما َما

 كون َكان وا

 فعل يَْفعَل ونَ 

# # 

@ @ 

 ءذ إِذَا

 سمو السََّماء  

 شقق انَشقَّتْ 

@ @ 

 ءذن َوأَِذنَتْ 

 ربب ِلَرب َِها

قَّتْ   حقق َوح 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 ءرض األَْرض  

دَّتْ   مدد م 

@ @ 

 لقي َوأَْلقَتْ 

 ما َما

 في فِيَها

 خلو َوتََخلَّتْ 

@ @ 

 ءذن َوأَِذنَتْ 

 ربب ِلَرب َِها

قَّتْ   حقق َوح 

@ @ 

 ءيي يَاأَيَُّها

 ءنس اإِلنَسان  

 ءن إِنَّكَ 

 كدح َكاِدح  

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِكَ 

 كدح َكْدًحا

الَقِيهِ   لقي فَم 

@ @ 

 َ اءم فَأ  مَّ

 من َمنْ 

 ءتي أ وتِيَ 

 كتب ِكتَابَه  

 يمن بِيَِمينِهِ 

@ @ 

 سوف فََسْوفَ 

 حسب ي َحاَسب  

 حسب ِحَسابًا

 يسر يَِسيًرا
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@ @ 

 قلب َويَنقَِلب  

 ءلى إِلَى

 ءهل أَْهِلهِ 

وًرا  سرر َمْسر 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 من َمنْ 

 ءتي أ وتِيَ 

 كتب ِكتَابَه  

 وري َوَراءَ 

 ظهر َظْهِرهِ 

@ @ 

 ْوفَ سوف فَسَ 

 دعو يَْدع وا

 ثبر ث ب وًرا

@ @ 

 صلي َويَْصلَى

 سعر َسِعيًرا

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

 في فِي

 ءهل أَْهِلهِ 

وًرا  سرر َمْسر 

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 ظنن َظنَّ 

 ءن أَن

 لن لَّن

ورَ   حور يَح 

@ @ 

 بلو بَلَى

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّه  

 كون َكانَ 

 ب بِهِ 

 بصر بَِصيًرا

@ @ 

 ال فاَلَ 

 أ ْقِسم   قسم

 شفق بِالشَّفَقِ 

@ @ 

 ليل َوالَّْيلِ 

 ما َوَما

 وسق َوَسقَ 

@ @ 

 قمر َواْلقََمرِ 

 ءذ إِذَا

 وسق اتََّسقَ 

@ @ 

 ركب لَتَْرَكب نَّ 

 طبق َطبَقًا

 عن َعن

 طبق َطبَق  

@ @ 

 ما فََما

مْ   له لَه 

 ال الَ 

 ءمن ي ْؤِمن ونَ 

@ @ 

 ءذ َوإِذَا

 قرء ق ِرئَ 

 على َعلَْيِهم  

 َءان  قرء اْلق رْ 

 ال الَ 

د ونَ   سجد يَْسج 

@ @ 

 بل بَلِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

ب ونَ   كذب ي َكذ ِ

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 علم أَْعلَم  

 ما بَِما

 وعي ي وع ونَ 

@ @ 

ْره م  بشر فَبَش ِ

 عذب بِعَذَاب  

 ءلم أَِليم  

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلحَ   اتِ صلح الصَّ

مْ   له لَه 

 ءجر أَْجر  

 غير َغْير  

 منن َمْمن ون  

# # 

@ @ 

 سمو َوالسََّماءِ 

 ذو ذَاتِ 

وجِ   برج اْلب ر 

@ @ 

 يوم َواْليَْومِ 

 وعد اْلَمْوع ودِ 

@ @ 

 شهد َوَشاِهد  

 شهد َوَمْشه ود  

@ @ 

 قتل ق تِلَ 

 صحب أَْصَحاب  

 خدد األ ْخد ودِ 

@ @ 

 نور النَّارِ 

 ذو ذَاتِ 

 وقد اْلَوق ودِ 

@ @ 

 ءذ إِذْ 

 هم ه مْ 

 على َعلَْيَها

 قعد ق ع ود  

@ @ 

 هم َوه مْ 

 على َعلَى

 ما َما

 فعل يَْفعَل ونَ 

ْؤِمنِينَ   ءمن بِاْلم 

 شهد ش ه ود  

@ @ 

 ما َوَما

وا  نقم نَقَم 

 مـن ِمْنه مْ 

 ءن إِالَّ 

 ءن أَن

 ءمن ي ْؤِمن وا

 ءله بِاللَّهِ 

 عزز اْلعَِزيزِ 

 حمد اْلَحِميدِ 

@ @ 

 يءلل الَّذِ 

 له لَه  

ْلك    ملك م 

 سمو السََّماَواتِ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ءله َواللَّه  

 على َعلَى

 كل ك ل ِ 

 شيء َشْيء  

 شهد َشِهيد  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 فتن فَتَن وا

ْؤِمنِينَ   ءمن اْلم 

ْؤِمنَاتِ   ءمن َواْلم 

 ثم ث مَّ 

 لم لَمْ 

 توب يَت وب وا

مْ   له فَلَه 

 عذب َعذَاب  

 مَ جهم َجَهنَّ 

مْ   له َولَه 

 عذب َعذَاب  

 حرق اْلَحِريقِ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

مْ   له لَه 

 جنن َجنَّات  

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 ذلك ذَِلكَ 

 فوز اْلفَْوز  



481 

 

 كبر اْلَكبِير  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 بطش بَْطشَ 

 َرب ِكَ  ربب

 شدد لََشِديد  

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 هو ه وَ 

 بدي ي ْبِدئ  

 عود َوي ِعيد  

@ @ 

 هو َوه وَ 

 غفر اْلغَف ور  

 ودد اْلَود ود  

@ @ 

 ذو ذ و

 عرش اْلعَْرِش 

 مجد اْلَمِجيد  

@ @ 

 فعل فَعَّال  

 لم ل َِما

 رود ي ِريد  

@ @ 

 هل َهلْ 

 ءتي أَتَاكَ 

 حدث َحِديث  

ن ودِ   جند اْلج 

@ @ 

 فِْرَعْونَ  فرعون

ودَ   ثمود َوثَم 

@ @ 

 بل بَلِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 في فِي

 كذب تَْكِذيب  

@ @ 

 ءله َواللَّه  

 مـن ِمن

 وري َوَرائِِهم

ِحيط    حوط مُّ

@ @ 

 بل بَلْ 

 هو ه وَ 

 قرء ق ْرَءان  

ِجيد    مجد مَّ

@ @ 

 في فِي

 لوح لَْوح  

ْحف وظ    حفظ مَّ

# # 

@ @ 

 سمو َوالسََّماءِ 

 الطَّاِرقِ طرق وَ 

@ @ 

 ما َوَما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

 طرق الطَّاِرق  

@ @ 

 نجم النَّْجم  

 ثقب الثَّاقِب  

@ @ 

 ءن إِن

 كل ك لُّ 

 نفس نَْفس  

ا  لم لَّمَّ

 على َعلَْيَها

 حفظ َحافِظ  

@ @ 

 نظر فَْليَنظ رِ 

 ءنس اإِلنَسان  

 مـن ِممَّ 

ِلقَ   خلق خ 

@ @ 

ِلقَ   خلق خ 

 مـن ِمن

اء    موه مَّ

 افِق  دفق دَ 

@ @ 

ج    خرج يَْخر 

 مـن ِمن

 بين بَْينِ 

ْلبِ   صلب الصُّ

 ترب َوالتََّرائِبِ 

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 على َعلَى

 رجع َرْجِعهِ 

 قدر لَقَاِدر  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 بلو ت ْبلَى

 سرر السََّرائِر  

@ @ 

 ما فََما

 له لَه  

 مـن ِمن

ة    قوي ق وَّ

 ال َوالَ 

 نصر نَاِصر  

@ @ 

 سمو َوالسََّماءِ 

 و ذَاتِ ذ

ْجعِ   رجع الرَّ

@ @ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ذو ذَاتِ 

ْدعِ   صدع الصَّ

@ @ 

 ءن إِنَّه  

 قول لَقَْول  

 فصل فَْصل  

@ @ 

 ما َوَما

 هو ه وَ 

 هزل بِاْلَهْزلِ 

@ @ 

مْ   ءن إِنَّه 

 كيد يَِكيد ونَ 

 كيد َكْيًدا

@ @ 

 كيد َوأَِكيد  

 كيد َكْيًدا

@ @ 

لِ   مهل فََمه ِ

 كفر اْلَكافِِرينَ 

 ْمِهْله مْ مهل أَ 

َوْيًدا  رود ر 

# # 

@ @ 

 سبح َسب ِحِ 

 سمى اْسمَ 

 ربب َرب ِكَ 

 علو األَْعلَى

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

ى  سوي فََسوَّ

@ @ 

 ءلل َوالَِّذي

 قدر قَدَّرَ 

 هدي فََهَدى

@ @ 

 ءلل َوالَِّذي

 خرج أَْخَرجَ 

 رعي اْلَمْرَعى

@ @ 

 جعل فََجعَلَه  

 غثث غ ثَاءً 

 حوي أَْحَوى

@ @ 

 قرء َسن ْقِرئ كَ 

 ال فاَلَ 

 نسي تَنَسى

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ما َما

 شيء َشاءَ 

 ءله اللَّه  

 ءن إِنَّه  

 علم يَْعلَم  

 جهر اْلَجْهرَ 

 ما َوَما

 خفي يَْخفَى

@ @ 

كَ  ر   يسر َون يَس ِ

 يسر ِلْلي ْسَرى

@ @ 

رْ   ذكر فَذَك ِ

 ءن إِن
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 نفع نَّفَعَتِ 

ْكَرى  ذكر الذ ِ

@ @ 

 ذكر َسيَذَّكَّر  

 نمن مَ 

 خشي يَْخَشى

@ @ 

 جنب َويَتََجنَّب َها

 شقي األَْشقَى

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 صلي يَْصلَى

 نور النَّارَ 

 كبر اْلك ْبَرى

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ال الَ 

وت    موت يَم 

 في فِيَها

 ال َوالَ 

 حيي يَْحيَى

@ @ 

 قد قَدْ 

 فلح أَْفلَحَ 

 من َمن

 زكو تََزكَّى

@ @ 

 ذكر َوذََكرَ 

 سمى اْسمَ 

 ربب َرب ِهِ 

 صلو فََصلَّى

@ @ 

 بل بَلْ 

ونَ   ءثر ت ْؤثِر 

 حيي اْلَحيَاةَ 

ْنيَا  دنو الدُّ

@ @ 

 ءخر َواألَِخَرة  

 خير َخْير  

 بقي َوأَْبقَى

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 هذا َهذَا

 في لَِفي

فِ   صحف الصُّح 

 ءول األ ولَى

@ @ 

فِ   صحف ص ح 

 إبراهيم إِْبَراِهيمَ 

وَسى  موسى َوم 

# # 

@ @ 

 هل َهلْ 

 ءتي أَتَاكَ 

 دث َحِديث  ح

 غشو اْلغَاِشيَةِ 

@ @ 

وه   ج   وجه و 

 يوم يَْوَمئِذ  

 خشع َخاِشعَة  

@ @ 

 عمل َعاِملَة  

 نصو نَّاِصبَة  

@ @ 

 صلي تَْصلَى

 نور نَاًرا

 حمو َحاِميَةً 

@ @ 

 سقي ت ْسقَى

 مـن ِمنْ 

 عين َعْين  

 ءني َءانِيَة  

@ @ 

 ليس لَّْيسَ 

مْ   له لَه 

 طعم َطعَام  

 ءن إِالَّ 

 مـن ِمن

 َضِريع   ضرع

@ @ 

 ال الَّ 

 سمن ي ْسِمن  

 ال َوالَ 

 غني ي ْغنِي

 مـن ِمن

وع    جوع ج 

@ @ 

وه   ج   وجه و 

 يوم يَْوَمئِذ  

 نعم نَّاِعَمة  

@ @ 

 سعي ل َِسْعيَِها

 رضي َراِضيَة  

@ @ 

 في فِي

 جنن َجنَّة  

 علو َعاِليَة  

@ @ 

 ال الَّ 

 سمع تَْسَمع  

 في فِيَها

 لغو الَِغيَةً 

@ @ 

 في فِيَها

 ن َعْين  عي

 جري َجاِريَة  

@ @ 

 في فِيَها

ر    سرر س ر 

ْرف وَعة    رفع مَّ

@ @ 

 كوب َوأَْكَواب  

ْوض وَعة    وضع مَّ

@ @ 

 نمرق َونََماِرق  

 صفف َمْصف وفَة  

@ @ 

 زرب َوَزَرابِيُّ 

 بثث َمْبث وثَة  

@ @ 

 ال أَفاَلَ 

ونَ   نظر يَنظ ر 

 ءلى إِلَى

 ءبل اإِلبِلِ 

 كيف َكْيفَ 

ِلقَتْ   خلق خ 

@ @ 

 ءلى َوإِلَى

 سمو السََّماءِ 

 كيف َكْيفَ 

فِعَتْ   رفع ر 

@ @ 

 ءلى َوإِلَى

 جبل اْلِجبَالِ 

 كيف َكْيفَ 

 نصب ن ِصبَتْ 

@ @ 

 ءلى َوإِلَى

 ءرض األَْرِض 

 كيف َكْيفَ 

 سطح س ِطَحتْ 

@ @ 

رْ   ذكر فَذَك ِ

 ءن إِنََّما

 ءنت أَنتَ 

ر   ذَك ِ  ذكر م 

@ @ 

 ليس لَّْستَ 

 على َعلَْيِهم

َصيْ   ِطر  سطر بِم 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 من َمن

 ولي تََولَّى

 كفر َوَكفَرَ 

@ @ 

ب ه    عذب فَي عَذ ِ

 ءله اللَّه  

 عذب اْلعَذَابَ 

 كبر األَْكبَرَ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلى إِلَْينَا

 ءوب إِيَابَه مْ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ءن إِنَّ 

 على َعلَْينَا

 حسب ِحَسابَه م

# # 

@ @ 

 فجر َواْلفَْجرِ 
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@ @ 

 ليل َولَيَال  

 َعْشر  عشر 

@ @ 

 شفع َوالشَّْفعِ 

 وتر َواْلَوتْرِ 

@ @ 

 ليل َوالَّْيلِ 

 ءذ إِذَا

 سري يَْسرِ 

@ @ 

 هل َهلْ 

 في فِي

 ذلك ذَِلكَ 

 قسم قََسم  

 ذو ل ِِذي

 حجر ِحْجر  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 كيف َكْيفَ 

 فعل فَعَلَ 

 ربب َربُّكَ 

 عاد بِعَاد  

@ @ 

 ءرم إَِرمَ 

 ذو ذَاتِ 

 عمد اْلِعَمادِ 

@ @ 

 ءلل الَّتِي

 لم لَمْ 

 خلق ي ْخلَقْ 

 مثل ِمثْل َها

 في فِي

 بلد اْلباِلَدِ 

@ @ 

ودَ   ثمود َوثَم 

 ءلل الَِّذينَ 

 جوب َجاب وا

ْخرَ   صخر الصَّ

 ودي بِاْلَوادِ 

@ @ 

 فرعون َوفِْرَعْونَ 

 ذو ِذي

 وتد األَْوتَادِ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 طغو َطغَْوا

 في فِي

 بلد اْلباِلَدِ 

@ @ 

واكثر فَأَْكثَ   ر 

 في فِيَها

 فسد اْلفََسادَ 

@ @ 

 صبب فََصبَّ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ربب َربُّكَ 

 سوط َسْوطَ 

 عذب َعذَاب  

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 رصد لَبِاْلِمْرَصادِ 

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 ءنس اإِلنَسان  

 ءذ إِذَا

 ما َما

 بلو اْبتاَلَه  

 ربب َربُّه  

 كرم فَأَْكَرَمه  

 نعم َونَعََّمه  

 يَق ول  قول فَ 

 ربب َرب ِي

 كرم أَْكَرَمنِ 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 ءذ إِذَا

 ما َما

 بلو اْبتاَلَه  

 قدر فَقََدرَ 

 على َعلَْيهِ 

 رزق ِرْزقَه  

 قول فَيَق ول  

 ربب َرب ِي

 هون أََهانَنِ 

@ @ 

 كال َكالَّ 

 بل بَل

 ال الَّ 

ونَ   كرم ت ْكِرم 

 يتم اْليَتِيمَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 حضض تََحاضُّونَ 

 ىعلى َعلَ 

 طعم َطعَامِ 

 سكن اْلِمْسِكينِ 

@ @ 

 ءكل َوتَأْك ل ونَ 

 ورث التَُّراثَ 

 ءكل أَْكالً 

ا  لم لَّمًّ

@ @ 

 حبب َوت ِحبُّونَ 

 مول اْلَمالَ 

بًّا  حبب ح 

ا  جمم َجمًّ

@ @ 

 كال َكالَّ 

 ءذ إِذَا

 دكك د كَّتِ 

 ءرض األَْرض  

 دكك َدكًّا

 دكك َدكًّا

@ @ 

 جيء َوَجاءَ 

 ربب َربُّكَ 

 َملَك  ملك َوالْ 

 صفف َصفًّا

 صفف َصفًّا

@ @ 

 جيء َوِجايءَ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 جهم بَِجَهنَّمَ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 ذكر يَتَذَكَّر  

 ءنس اإِلنَسان  

 ءن َوأَنَّى

 له لَه  

ْكَرى  ذكر الذ ِ

@ @ 

 قول يَق ول  

 ليت يَالَْيتَنِي

 قدم قَدَّْمت  

 حيي ِلَحيَاتِي

@ @ 

 يوم فَيَْوَمئِذ  

 ال الَّ 

ب  عذب ي عَ   ذ ِ

 عذب َعذَابَه  

 وحد أََحد  

@ @ 

 ال َوالَ 

 وثق ي وثِق  

 وثق َوثَاقَه  

 وحد أََحد  

@ @ 

 ءيي يَاأَيَّت َها

 نفس النَّْفس  

ْطَمئِنَّة    طمءن اْلم 

@ @ 

 رجع اْرِجِعي

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِكَ 

 رضي َراِضيَةً 

ْرِضيَّةً   رضي مَّ

@ @ 

ِلي  دخل فَاْدخ 

 في فِي

 عبد ِعبَاِدي

@ @ 

ِلي دخل  َواْدخ 

 جنن َجنَّتِي

# # 

@ @ 

 ال الَ 

 قسم أ ْقِسم  

 هذا بَِهذَا

 بلد اْلبَلَدِ 

@ @ 
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 ءنت َوأَنتَ 

 حلل ِحل  

 هذا بَِهذَا

 بلد اْلبَلَدِ 

@ @ 

 ولد َوَواِلد  

 ما َوَما

 ولد َولَدَ 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 خلق َخلَْقنَا

 ءنس اإِلنَسانَ 

 في فِي

 كبد َكبَد  

@ @ 

 حسب أَيَْحَسب  

 ءن أَن

 لن لَّن

 قدر يَْقِدرَ 

 على َعلَْيهِ 

 وحد أََحد  

@ @ 

 قول يَق ول  

 هلك أَْهلَْكت  

 مول َماالً 

 لبد لُّبًَدا

@ @ 

 حسب أَيَْحَسب  

 ءن أَن

 لم لَّمْ 

 رءي يََره  

 وحد أََحد  

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 جعل نَْجعَل

 له لَّه  

 عين َعْينَْينِ 

@ @ 

 لسن َوِلَسانًا

 شفه َوَشفَتَْينِ 

@ @ 

 ْينَاه  هدي َوَهدَ 

 نجد النَّْجَدْينِ 

@ @ 

 ال فاَلَ 

 قحم اْقتََحمَ 

 عقب اْلعَقَبَةَ 

@ @ 

 ما َوَما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

 عقب اْلعَقَبَة  

@ @ 

 فكك فَكُّ 

 رقب َرقَبَة  

@ @ 

 ءو أَوْ 

 طعم إِْطعَام  

 في فِي

 يوم يَْوم  

 ذو ِذي

 سغب َمْسغَبَة  

@ @ 

 يتم يَتِيًما

 ذو ذَا

 قرب َمْقَربَة  

@ @ 

 ءو أَوْ 

 سكن ِمْسِكينًا

 ذو ذَا

 ترب َمتَْربَة  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 كون َكانَ 

 مـن ِمنَ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 وصي َوتََواَصْوا

ْبرِ   صبر بِالصَّ

 وصي َوتََواَصْوا

 رحم بِاْلَمْرَحَمةِ 

@ @ 

 ءلي أ ولَئِكَ 

 صحب أَْصَحاب  

 يمن اْلَمْيَمنَةِ 

@ @ 

 ءلل َوالَِّذينَ 

و  اكفر َكفَر 

 ءيه بِأَيَاتِنَا

 هم ه مْ 

 صحب أَْصَحاب  

 شءم اْلَمْشئََمةِ 

@ @ 

 على َعلَْيِهمْ 

 نور نَار  

ْؤَصَدة    وصد مُّ

# # 

@ @ 

 شمس َوالشَّْمِس 

َحاَها  ضحو َوض 

@ @ 

 قمر َواْلقََمرِ 

 ءذ إِذَا

 تلو تاَلََها

@ @ 

 نهر َوالنََّهارِ 

 ءذ إِذَا

 جلو َجالََّها

@ @ 

 ليل َوالَّْيلِ 

 ءذ إِذَا

 غشو يَْغَشاَها

@ @ 

 سمو َوالسََّماءِ 

 ما َوَما

 بني بَنَاَها

@ @ 

 ءرض َواألَْرِض 

 ما َوَما

 طحي َطَحاَها

@ @ 

 نفس َونَْفس  

 ما َوَما

اَها  سوي َسوَّ

@ @ 

 لهم فَأَْلَهَمَها

وَرَها  فجر ف ج 

 وقي َوتَْقَواَها

@ @ 

 قد قَدْ 

 فلح أَْفلَحَ 

 من َمن

 زكو َزكَّاَها

@ @ 

 قد َوقَدْ 

 ب َخابَ خي

 من َمن

 دسس َدسَّاَها

@ @ 

 كذب َكذَّبَتْ 

ود    ثمود ثَم 

 طغو بَِطْغَواَها

@ @ 

 ءذ إِذِ 

 بعث انبَعَثَ 

 شقي أَْشقَاَها

@ @ 

 قول فَقَالَ 

مْ   له لَه 

 رسل َرس ول  

 ءله اللَّهِ 

 نوق نَاقَةَ 

 ءله اللَّهِ 

 سقي َوس ْقيَاَها

@ @ 

 كذب فََكذَّب وه  

وَها  عقر فَعَقَر 

 َدمَ دمدم فََدمْ 

 على َعلَْيِهمْ 

 ربب َربُّه م

 ذنب بِذَنبِِهمْ 

اَها  سوي فََسوَّ

@ @ 

 ال َوالَ 

 خوف يََخاف  

 عقب ع ْقبَاَها

# # 

@ @ 

 ليل َوالَّْيلِ 

 ءذ إِذَا

 غشو يَْغَشى

@ @ 



485 

 

 نهر َوالنََّهارِ 

 ءذ إِذَا

 جلو تََجلَّى

@ @ 

 ما َوَما

 خلق َخلَقَ 

 ذكر الذََّكرَ 

 ءنث َواأل نثَى

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 سعي َسْعيَك مْ 

 شتت لََشتَّى

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 من َمنْ 

 عطو أَْعَطى

 وقي َواتَّقَى

@ @ 

 صدق َوَصدَّقَ 

ْسنَى  حسن بِاْلح 

@ @ 

ه   ر   يسر فََسن يَس ِ

 يسر ِلْلي ْسَرى

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 من َمن

 بخل بَِخلَ 

 غني َواْستَْغنَى

@ @ 

 كذب َوَكذَّبَ 

ْسنَى  حسن بِاْلح 

@ @ 

ه  يسر فََسن   ر   يَس ِ

 عسر لَْلع ْسَرى

@ @ 

 ما َوَما

 غني ي ْغنِي

 عن َعْنه  

 مول َمال ه  

 ءذ إِذَا

 ردي تََردَّى

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 على َعلَْينَا

 هدي لَْله َدى

@ @ 

 ءن َوإِنَّ 

 لنا لَنَا

 ءخر لأَلَِخَرةَ 

 ءول َواأل ولَى

@ @ 

 نذر فَأَنذَْرت ك مْ 

 نور نَاًرا

 لظي تَلَظَّى

@ @ 

 ال الَ 

 ْصالََهاصلي يَ 

 ءن إِالَّ 

 شقي األَْشقَى

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 كذب َكذَّبَ 

 ولي َوتََولَّى

@ @ 

 جنب َوَسي َجنَّب َها

 وقي األَتْقَى

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 ءتي ي ْؤتِي

 مول َمالَه  

 زكو يَتََزكَّى

@ @ 

 ما َوَما

 وحد ألََحد  

 عند ِعنَده  

 مـن ِمن

 نعم ن ِْعَمة  

 جزي ت ْجَزى

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 بغي اْبتِغَاءَ 

 وجه َوْجهِ 

 ربب َرب ِهِ 

 علو األَْعلَى

@ @ 

 سوف َولََسْوفَ 

 رضي يَْرَضى

# # 

@ @ 

 ضحو َوالضَُّحى

@ @ 

 ليل َوالَّْيلِ 

 ءذ إِذَا

 سجي َسَجى

@ @ 

 ما َما

 ودع َودََّعكَ 

 ربب َربُّكَ 

 ما َوَما

 قلو قَلَى

@ @ 

 ءخر َولأَلَِخَرة  

 خير َخْير  

 لك لَّكَ 

 مـن ِمنَ 

 أل ولَىءول ا

@ @ 

 سوف َولََسْوفَ 

 عطو ي ْعِطيكَ 

 ربب َربُّكَ 

 رضي فَتَْرَضى

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 وجد يَِجْدكَ 

 يتم يَتِيًما

 ءوي فَأََوى

@ @ 

 وجد َوَوَجَدكَ 

 ضلل َضاالًّ 

 هدي فََهَدى

@ @ 

 وجد َوَوَجَدكَ 

 عيل َعائاِلً 

 غني فَأَْغنَى

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 يتم اْليَتِيمَ 

 ال فاَلَ 

 َهرْ قهر تَقْ 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 سءل السَّائِلَ 

 ال فاَلَ 

 نهر تَْنَهرْ 

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 نعم بِنِْعَمةِ 

 ربب َرب ِكَ 

ثْ   حدث فََحد ِ

# # 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 شرح نَْشَرحْ 

 لك لَكَ 

 صدر َصْدَركَ 

@ @ 

 وضع َوَوَضْعنَا

 عن َعنكَ 

 وزر ِوْزَركَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 نقض أَنقَضَ 

 ظهر َظْهَركَ 

@ @ 

 ع َوَرفَْعنَارف

 لك لَكَ 

 ذكر ِذْكَركَ 

@ @ 

 ءن فَِإنَّ 

 مع َمعَ 

 عسر اْلع ْسرِ 

 يسر ي ْسًرا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 مع َمعَ 

 عسر اْلع ْسرِ 

 يسر ي ْسًرا

@ @ 

 ءذ فَِإذَا

 فرغ فََرْغتَ 

 نصب فَانَصبْ 

@ @ 
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 ءلى َوإِلَى

 ربب َرب ِكَ 

 رغب فَاْرَغب

# # 

@ @ 

 تين َوالت ِينِ 

ْيت ونِ   زيت َوالزَّ

@ @ 

 طور َوط ورِ 

 سنن ِسينِينَ 

@ @ 

 هذا َوَهذَا

 بلد اْلبَلَدِ 

 ءمن األَِمينِ 

@ @ 

 قد لَقَدْ 

 خلق َخلَْقنَا

 ءنس اإِلنَسانَ 

 في فِي

 حسن أَْحَسنِ 

 قوم تَْقِويم  

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 ردد َرَدْدنَاه  

 سفل أَْسفَلَ 

 سفل َسافِِلينَ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 ِمل واعمل َوعَ 

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

مْ   له فَلَه 

 ءجر أَْجر  

 غير َغْير  

 منن َمْمن ون  

@ @ 

 ما فََما

ب كَ   كذب ي َكذ ِ

 بعد بَْعد  

ينِ   دين بِالد ِ

@ @ 

 ليس أَلَْيسَ 

 ءله اللَّه  

 حكم بِأَْحَكمِ 

 حكم اْلَحاِكِمينَ 

# # 

@ @ 

 قرء اْقَرأْ 

 سمى بِاْسمِ 

 ربب َرب ِكَ 

 ءلل الَِّذي

 خلق َخلَقَ 

@ @ 

 خلق َخلَقَ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

 مـن ِمنْ 

 علق َعلَق  

@ @ 

 قرء اْقَرأْ 

 ربب َوَربُّكَ 

 كرم األَْكَرم  

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 علم َعلَّمَ 

 قلم بِاْلقَلَمِ 

@ @ 

 علم َعلَّمَ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

 ما َما

 لم لَمْ 

 علم يَْعلَمْ 

@ @ 

 كال َكالَّ 

 ءن إِنَّ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

 طغو لَيَْطغَى

@ @ 

 ءن أَن

َءاه    رءي رَّ

 غني اْستَْغنَى

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلى إِلَى

 ربب َرب ِكَ 

ْجعَى  رجع الرُّ

@ @ 

 رءي أََرَءْيتَ 

 ءلل الَِّذي

 نهي يَْنَهى

@ @ 

 عبد َعْبًدا

 ءذ إِذَا

 صلو َصلَّى

@ @ 

 رءي أََرَءْيتَ 

 ءن إِن

 كون َكانَ 

 على َعلَى

 هدي اْله َدى

@ @ 

 ءو أَوْ 

 ءمر أََمرَ 

 ْقَوىوقي بِالتَّ 

@ @ 

 رءي أََرَءْيتَ 

 ءن إِن

 كذب َكذَّبَ 

 ولي َوتََولَّى

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 علم يَْعلَم

 ءن بِأَنَّ 

 ءله اللَّهَ 

 رءي يََرى

@ @ 

 كال َكالَّ 

 ءن لَئِن

 لم لَّمْ 

 نهي يَنتَهِ 

 سفع لَنَْسفَعًا

 نصو بِالنَّاِصيَةِ 

@ @ 

 نصو نَاِصيَة  

 كذب َكاِذبَة  

 خطء َخاِطئَة  

@ @ 

 يَْدع  دعو فَلْ 

 ندو نَاِديَه  

@ @ 

 دعو َسنَْدع  

بَانِيَةَ   زبن الزَّ

@ @ 

 كال َكالَّ 

 ال الَ 

 طوع ت ِطْعه  

دْ   سجد َواْسج 

 قرب َواْقتَِرب

# # 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 نزل أَنَزْلنَاه  

 في فِي

 ليل لَْيلَةِ 

 قدر اْلقَْدرِ 

@ @ 

 ما َوَما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

 ليل لَْيلَة  

 قدر اْلقَْدرِ 

@ @ 

 ليل لَْيلَة  

 قدر اْلقَْدرِ 

 خير َخْير  

نْ   مـن م ِ

 ءلف أَْلفِ 

 شهر َشْهر  

@ @ 

ل    نزل تَنَزَّ

 ملك اْلَمالَئَِكة  

وح    روح َوالرُّ

 في فِيَها

 ءذن بِِإْذنِ 

 ربب َرب ِِهم

ن  مـن م ِ

 كل ك ل ِ 

 ءمر أَْمر  

@ @ 

 سلم َسالَم  

 هي ِهيَ 

 حتى َحتَّى
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 طلع َمْطلَعِ 

 فجر اْلفَْجرِ 

# # 

@ @ 

 لم لَمْ 

 كون يَك نِ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمنْ 

 ءهل أَْهلِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

ْشِرِكينَ   شرك َواْلم 

ينَ  نفَك ِ  فكك م 

 حتى َحتَّى

 ءتي تَأْتِيَه م  

 بين اْلبَي ِنَة  

@ @ 

 رسل َرس ول  

نَ   مـن م ِ

 ءله اللَّهِ 

 تلو يَتْل وا

فًا ح   صحف ص 

َرةً  َطهَّ  طهر مُّ

@ @ 

 افي فِيهَ 

 كتب ك ت ب  

 قوم قَي َِمة  

@ @ 

 ما َوَما

قَ   فرق تَفَرَّ

 ءلل الَِّذينَ 

 ءتي أ وت وا

 كتب اْلِكتَابَ 

 ءن إِالَّ 

 مـن ِمن

 بعد بَْعدِ 

 ما َما

 جيء َجاَءتْه م  

 بين اْلبَي ِنَة  

@ @ 

 ما َوَما

وا  ءمر أ ِمر 

 ءن إِالَّ 

 عبد ِليَْعب د وا

 ءله اللَّهَ 

ْخِلِصينَ   خلص م 

 له لَه  

ينَ  دين  الد ِ

نَفَاءَ   حنف ح 

وا  قوم َوي ِقيم 

 صلو الصَّالَةَ 

 ءتي َوي ْؤت وا

َكاةَ   زكو الزَّ

 ذلك َوذَِلكَ 

 دين ِدين  

 قوم اْلقَي َِمةِ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

وا  كفر َكفَر 

 مـن ِمنْ 

 ءهل أَْهلِ 

 كتب اْلِكتَابِ 

ْشِرِكينَ   شرك َواْلم 

 في فِي

 نور نَارِ 

 جهم َجَهنَّمَ 

 َخاِلِدينَ خلد 

 في فِيَها

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه مْ 

 شرر َشرُّ 

 بري اْلبَِريَّةِ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 ءلي أ ولَئِكَ 

 هم ه مْ 

 خير َخْير  

 بري اْلبَِريَّةِ 

@ @ 

ه مْ   جزي َجَزاؤ 

 عند ِعندَ 

 ربب َرب ِِهمْ 

 جنن َجنَّات  

 ْدن  عدن عَ 

 جري تَْجِري

 مـن ِمن

 تحت تَْحتَِها

 نهر األَْنَهار  

 خلد َخاِلِدينَ 

 في فِيَها

 ءبد أَبًَدا

ِضيَ   رضي رَّ

 ءله اللَّه  

مْ   عن َعْنه 

وا  رضي َوَرض 

 عن َعْنه  

 ذلك ذَِلكَ 

 من ِلَمنْ 

 خشي َخِشيَ 

 ربب َربَّه  

# # 

@ @ 

 ءذ إِذَا

ْلِزلَتِ   زلزل ز 

 ءرض األَْرض  

 َهازلزل ِزْلَزالَ 

@ @ 

 خرج َوأَْخَرَجتِ 

 ءرض األَْرض  

 ثقل أَثْقَالََها

@ @ 

 قول َوقَالَ 

 ءنس اإِلنَسان  

 ما َما

 له لََها

@ @ 

 يوم يَْوَمئِذ  

ث    حدث ت َحد ِ

 خبر أَْخبَاَرَها

@ @ 

 ءن بِأَنَّ 

 ربب َربَّكَ 

 وحي أَْوَحى

 له لََها

@ @ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 صدر يَْصد ر  

 نوس النَّاس  

 تًاشتت أَْشتَا

 رءي ل ِي َرْوا

مْ   عمل أَْعَمالَه 

@ @ 

 من فََمن

 عمل يَْعَملْ 

 ثقل ِمثْقَالَ 

ة    ذرر ذَرَّ

 خير َخْيًرا

 رءي يََره  

@ @ 

 من َوَمن

 عمل يَْعَملْ 

 ثقل ِمثْقَالَ 

ة    ذرر ذَرَّ

ا  شرر َشرًّ

 رءي يََره  

# # 

@ @ 

 عدو َواْلعَاِديَاتِ 

 ضبح َضْبًحا

@ @ 

وِريَاتِ   وري فَاْلم 

 ْدًحاقدح قَ 

@ @ 

ِغيَراتِ   غير فَاْلم 

ْبًحا  صبح ص 

@ @ 

 ءثر فَأَثَْرنَ 

 ب بِهِ 

 نقع نَْقعًا

@ @ 

 وسط فََوَسْطنَ 

 ب بِهِ 

 جمع َجْمعًا

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

 ربب ِلَرب ِهِ 
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 كند لََكن ود  

@ @ 

 ءن َوإِنَّه  

 على َعلَى

 ذلك ذَِلكَ 

 شهد لََشِهيد  

@ @ 

 ءن َوإِنَّه  

ب ِ   حبب ِلح 

 ير اْلَخْيرِ خ

 شدد لََشِديد  

@ @ 

 ال أَفاَلَ 

 علم يَْعلَم  

 ءذ إِذَا

 بعثر ب ْعثِرَ 

 ما َما

 في فِي

 قبر اْلق ب ورِ 

@ @ 

لَ  ص ِ  حصل َوح 

 ما َما

 في فِي

د ورِ   صدر الصُّ

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ربب َربَّه م

 ب بِِهمْ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 خبر لََّخبِير  

# # 

@ @ 

 قرع اْلقَاِرَعة  

@ @ 

 ما َما

 رع اْلقَاِرَعة  ق

@ @ 

 ما َوَما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

 قرع اْلقَاِرَعة  

@ @ 

 يوم يَْومَ 

 كون يَك ون  

 نوس النَّاس  

 فرش َكاْلفََراِش 

 بثث اْلَمْبث وثِ 

@ @ 

 كون َوتَك ون  

 جبل اْلِجبَال  

 عهن َكاْلِعْهنِ 

 نفش اْلَمنف وِش 

@ @ 

ا  ءم فَأَمَّ

 من َمن

 ثقل ثَق لَتْ 

 ه  وزن َمَواِزين  

@ @ 

 هو فَه وَ 

 في فِي

 عيش ِعيَشة  

اِضيَة    رضي رَّ

@ @ 

ا  ءم َوأَمَّ

 من َمنْ 

 خفف َخفَّتْ 

 وزن َمَواِزين ه  

@ @ 

ه    ءمم فَأ مُّ

 هوي َهاِويَة  

@ @ 

 ما َوَما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

 هي ِهيَهْ 

@ @ 

 نور نَار  

 حمو َحاِميَة  

# # 

@ @ 

 لهو أَْلَهاك م  

 كثر التََّكاث ر  

@ @ 

 َحتَّى حتى

ْرت م    زور ز 

 قبر اْلَمقَابِرَ 

@ @ 

 كال َكالَّ 

 سوف َسْوفَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 كال َكالَّ 

 سوف َسْوفَ 

ونَ   علم تَْعلَم 

@ @ 

 كال َكالَّ 

 لو لَوْ 

ونَ   علم تَْعلَم 

 علم ِعْلمَ 

 يقن اْليَِقينِ 

@ @ 

نَّ   رءي لَتََرو 

 جحم اْلَجِحيمَ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 نََّهارءي لَتََرو  

 عين َعْينَ 

 يقن اْليَِقينِ 

@ @ 

 ثم ث مَّ 

 سءل لَت ْسئَل نَّ 

 يوم يَْوَمئِذ  

 عن َعنِ 

 نعم النَِّعيمِ 

# # 

@ @ 

 عصر َواْلعَْصرِ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 ءنس اإِلنَسانَ 

 في لَِفي

ْسر    خسر خ 

@ @ 

 ءن إِالَّ 

 ءلل الَِّذينَ 

 ءمن َءاَمن وا

 عمل َوَعِمل وا

اِلَحاتِ   صلح الصَّ

 َواَصْواوصي َوتَ 

 حقق بِاْلَحق ِ 

 وصي َوتََواَصْوا

ْبرِ   صبر بِالصَّ

# # 

@ @ 

 ويل َوْيل  

 كل ل ِك ل ِ 

 همز ه َمَزة  

 لمز لَُّمَزة  

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 جمع َجَمعَ 

 مول َماالً 

َده    عدد َوَعدَّ

@ @ 

 حسب يَْحَسب  

 ءن أَنَّ 

 مول َمالَه  

 خلد أَْخلََده  

@ @ 

 كال َكالَّ 

 نبذ لَي نبَذَنَّ 

 ي فِيف

َطَمةِ   حطم اْلح 

@ @ 

 ما َوَما

 دري أَْدَراكَ 

 ما َما

َطَمة    حطم اْلح 

@ @ 

 نور نَار  

 ءله اللَّهِ 

وقََدة    وقد اْلم 

@ @ 

 ءلل الَّتِي

 طلع تَطَِّلع  

 على َعلَى

 فءد األَْفئَِدةِ 

@ @ 

 ءن إِنََّها

 على َعلَْيِهم

ْؤَصَدة    وصد مُّ
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@ @ 

 في فِي

 عمد َعَمد  

َدة   َمدَّ  مدد مُّ

# # 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 رءي تَرَ 

 كيف َكْيفَ 

 فعل فَعَلَ 

 ربب َربُّكَ 

 صحب بِأَْصَحابِ 

 فيل اْلِفيلِ 

@ @ 

 لم أَلَمْ 

 جعل يَْجعَلْ 

 كيد َكْيَده مْ 

 في فِي

 ضلل تَْضِليل  

@ @ 

 رسل َوأَْرَسلَ 

 على َعلَْيِهمْ 

 طير َطْيًرا

 ءبل أَبَابِيلَ 

@ @ 

 رمي تَْرِميِهم

 حجر بِِحَجاَرة  

 نمـن م ِ 

يل    سجل ِسج ِ

@ @ 

مْ   جعل فََجعَلَه 

 عصف َكعَْصف  

أْك ول    ءكل مَّ

# # 

@ @ 

 ءلف إِليالَفِ 

 قرش ق َرْيش  

@ @ 

 ءلف إِالَفِِهمْ 

 رحل ِرْحلَةَ 

تَاءِ   شتو الش ِ

ْيفِ   صيف َوالصَّ

@ @ 

 عبد فَْليَْعب د وا

 ربب َربَّ 

 هذا َهذَا

 بيت اْلبَْيتِ 

@ @ 

 ءلل الَِّذي

 طعم أَْطعََمه م

ن مـن  م ِ

وع    جوع ج 

 ءمن َوَءاَمنَه م

نْ   مـن م ِ

 خوف َخْوف  

# # 

@ @ 

 رءي أََرَءْيتَ 

 ءلل الَِّذي

ب    كذب ي َكذ ِ

ينِ   دين بِالد ِ

@ @ 

 ذلك فَذَِلكَ 

 ءلل الَِّذي

 دعع يَد عُّ 

 يتم اْليَتِيمَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 حضض يَح ضُّ 

 على َعلَى

 طعم َطعَامِ 

 سكن اْلِمْسِكينِ 

@ @ 

 ويل فََوْيل  

َصل ِينَ ص  لو ل ِْلم 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 عن َعن

 صلو َصالَتِِهمْ 

 سهو َساه ونَ 

@ @ 

 ءلل الَِّذينَ 

 هم ه مْ 

 رءي ي َراء ونَ 

@ @ 

 منع َويَْمنَع ونَ 

 عون اْلَماع ونَ 

# # 

@ @ 

 ءن إِنَّا

 عطو أَْعَطْينَاكَ 

 كثر اْلَكْوثَرَ 

@ @ 

 صلو فََصل ِ 

 ربب ِلَرب ِكَ 

 نحر َواْنَحرْ 

@ @ 

 ءن إِنَّ 

 شنء َشانِئَكَ 

 هو ه وَ 

 بتر األَْبتَر  

# # 

@ @ 

 قول ق لْ 

 ءيي يَاأَيَُّها

ونَ   كفر اْلَكافِر 

@ @ 

 ال الَ 

 عبد أَْعب د  

 ما َما

 عبد تَْعب د ونَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 ءنت أَنت مْ 

 عبد َعابِد ونَ 

 ما َما

 عبد أَْعب د  

@ @ 

 ال َوالَ 

 ءنا أَنَا

 عبد َعابِد  

ا  ما مَّ

 بَدتُّمْ عبد عَ 

@ @ 

 ال َوالَ 

 ءنت أَنت مْ 

 عبد َعابِد ونَ 

ا  ما مَّ

 عبد أَْعب د  

@ @ 

 لك لَك مْ 

 دين ِدين ك مْ 

 ل َوِليَ 

 دين ِدينِ 

# # 

@ @ 

 ءذ إِذَا

 جيء َجاءَ 

 نصر نَْصر  

 ءله اللَّهِ 

 فتح َواْلفَتْح  

@ @ 

 رءي َوَرأَْيتَ 

 نوس النَّاسَ 

ل ونَ   دخل يَْدخ 

 في فِي

 دين ِدينِ 

 هِ ءله اللَّ 

 فوج أَْفَواًجا

@ @ 

 سبح فََسب ِحْ 

 حمد بَِحْمدِ 

 ربب َرب ِكَ 

 غفر َواْستَْغِفْره  

 ءن إِنَّه  

 كون َكانَ 

ابًا  توب تَوَّ

# # 

@ @ 

 تبب تَبَّتْ 

 يدي يََدا

 ءبو أَبِي

 لهب لََهب  

 تبب َوتَبَّ 

@ @ 

 ما َما

 غني أَْغنَى

 عن َعْنه  

 مول َمال ه  

 ما َوَما

 كسب َكَسبَ 
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@ @ 

 يَْصلَىصلي سَ 

 نور نَاًرا

 ذو ذَاتَ 

 لهب لََهب  

@ @ 

 مرء َواْمَرأَت ه  

الَةَ   حمل َحمَّ

 حطب اْلَحَطبِ 

@ @ 

 في فِي

 جود ِجيِدَها

 حبل َحْبل  

ن  مـن م ِ

َسد    مسد مَّ

# # 

@ @ 

 قول ق لْ 

 هو ه وَ 

 ءله اللَّه  

 وحد أََحد  

@ @ 

 ءله اللَّه  

َمد    صمد الصَّ

@ @ 

 لم لَمْ 

 ولد يَِلدْ 

 لم َولَمْ 

 ولد ي ولَدْ 

@ @ 

 لم َولَمْ 

 كون يَك ن

 له لَّه  

 كفف ك ف ًوا

 وحد أََحد  

# # 

@ @ 

 قول ق لْ 

 عوذ أَع وذ  

 ربب بَِرب ِ 

 فلق اْلفَلَقِ 

@ @ 

 مـن ِمن

 شرر َشر ِ 

 ما َما

 خلق َخلَقَ 

@ @ 

 مـن َوِمن

 شرر َشر ِ 

 غسق َغاِسق  

 ءذ إِذَا

 وقب َوقَبَ 

@ @ 

 مـن َوِمن

 شرر َشر ِ 

 اثَاتِ نفث النَّفَّ 

 في فِي

 عقد اْلع قَدِ 

@ @ 

 مـن َوِمن

 شرر َشر ِ 

 حسد َحاِسد  

 ءذ إِذَا

 حسد َحَسدَ 

# # 

@ @ 

 قول ق لْ 

 عوذ أَع وذ  

 ربب بَِرب ِ 

 نوس النَّاِس 

@ @ 

 ملك َمِلكِ 

 نوس النَّاِس 

@ @ 

 ءله إِلَهِ 

 نوس النَّاِس 

@ @ 

 مـن ِمن

 شرر َشر ِ 

 وسوس اْلَوْسَواِس 

 خنس اْلَخنَّاِس 

@ @ 

 ل الَِّذيءل

 وسوس ي َوْسِوس  

 في فِي

د ورِ   صدر ص 

 نوس النَّاِس 

@ @ 

 مـن ِمنَ 

 جنن اْلِجنَّةِ 

 نوس َوالنَّاِس 
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 مرتبة هجائياكلمات القرآن الكريم مع جذورها ( 2)الجدول 

 مع أعداد تكرارها 
 

 1ءبب َوأَبًّا 

  22ءبد أَبًَدا 

  1ءبق أَبََق 

  1ءبل أَبَابِيَل 

  2ءبل اإِلبِِل 

  3ءبو َءابَاَءك م 

  11ءبو َءابَاَءنَا 

  3ءبو َءابَاَءه م 

  1 ءبو َءابَاَءه م  

  1ءبو َءابَاِء 

  1ءبو َءابَاِءي 

ك م    5ءبو َءابَاؤ 

نَا    9ءبو َءابَاؤ 

ه م    4ءبو َءابَاؤ 

  1ءبو َءابَائَِك 

  1ءبو َءابَائِك م 

  3ءبو َءابَائِك م  

  2ءبو َءابَائِنَا 

  3ءبو َءابَائِِهم 

  2ءبو َءابَائِِهنَّ 

  1ءبو أَبًا 

  1ءبو أَبَا 

  1ءبو أَبَاك م 

  1أَبَانَا  ءبو

  1ءبو أَبَاه  

  1ءبو أَبَاه م 

  2ءبو أَبََواه  

  1ءبو أَبََوْيَك 

  1ءبو أَبََوْيك م 

  2ءبو أَبََوْيِه 

  1ءبو أَب وِك 

  2ءبو أَب وه م 

  1ءبو أَب وه َما 

  4ءبو أَبِي 

  4ءبو أَبِيك م 

  1ءبو أَبِينَا 

  1ءبو أَبِيِهم 

  2ءبو بِأَبَائِنَا 

  2ئِِهم ءبو ألَبَا

  1ءبو ألَبِي 

  9ءبو ألَبِيِه 

  3ءبو َوَءابَاَءه م 

ك م    4ءبو َوَءابَاؤ 

ك م     1ءبو َوَءابَاؤ 

نَا    3ءبو َوَءابَاؤ 

  1ءبو َوأَب ونَا 

  1ءبو َوأَبِيِه 

  1ءبو َوألَبََوْيِه 

  6ءبو يَاأَبَانَا 

  2ءبو يَاأَبَِت 

  3ءبي أَبَى 

  1ءبي فَأَبَْوا 

  3ى ءبي فَأَبَ 

  1ءبي فَأَبَْيَن 

  1ءبي َوأَبَى 

  1ءبي َوتَأْبَى 

  1ءبي َويَأْبَى 

  2ءبي يَأَْب 

  1ءتي َءاتَاَك 

  5ءتي َءاتَاك م 

  1ءتي َءاتَاك م  

  1ءتي َءاتَانَا 

  1ءتي َءاتَاِن 

  1ءتي َءاتَانَِي 

  1ءتي َءاتَاَها 

  2ءتي َءاتَاه  

  3ءتي َءاتَاه م 

  2ءتي َءاتَاه َما 

  5ءتي َءاتَاه م  

  1ءتي َءاتَت 

  1ءتي َءاتَْوا 

  1ءتي َءاتَْوه  

  2ءتي َءاتَْيَت 

  1ءتي َءاتَْيتَنَا 

  1ءتي َءاتَْيتَنِي 

  1ءتي َءاتَْيتَه نَّ 

  1ءتي َءاتَْيت َك 

  1ءتي َءاتَْيت ك م 

  3ءتي َءاتَْيت م 

وه نَّ    4ءتي َءاتَْيت م 

  19ءتي َءاتَْينَا 

  2نَاَك ءتي َءاتَيْ 

  3ءتي َءاتَْينَاك م 

  1ءتي َءاتَْينَاَها 

  5ءتي َءاتَْينَاه  

  2ءتي َءاتَْينَاه م 

  2ءتي َءاتَْينَاه م  

  2ءتي َءات ونِي 

  4ءتي َءاتِنَا 

  1ءتي َءاتِِهم 

  1ءتي َءاتِي 

  2ءتي َءاتِيَك 

  4ءتي َءاتِيك م 

  1ءتي َءاتِيِه 

  1ءتي َءاتِيِهم 

  2 ءتي َءاتِيَة  

  3ءتي أَتَأْت وَن 

  6ءتي أَتَاَك 

  3ءتي أَتَاك م 

  1ءتي أَتَانَا 

  3ءتي أَتَاَها 

  5ءتي أَتَاه م 

  1ءتي أَتَت 

  1ءتي أَتَتَْك 

  1ءتي أَتَتْك م  

  1ءتي أَتَتْه م 

  3ءتي أَتَْوا 

  1ءتي أَتَْوَك 

  1ءتي أَتَْوه  

  6ءتي أَتَى 

  1ءتي أَتَيَا 

  1ءتي أَتَْيَت 

  1ءتي أَتَْيَن 

  2ءتي أَتَْينَا 

  2ءتي أَتَْينَاه م 

  1ءتي أَفَتَأْت وَن 

  1ءتي أ وَت 

  32ءتي أ وت وا 

  1ءتي أ وت وه  

  1ءتي أ وتِيَت 

  5ءتي أ وتِيت م 

  2ءتي أ وتِيت ه  

  14ءتي أ وتَِي 

  2ءتي ائْت وا 

  5ءتي ائْت ونِي 

  2ءتي ائِْت 

  4ءتي ائْتِنَا 

  1تِيَا ءتي ائْ 

  1ءتي تَأْت وا 

  1ءتي تَأْت ونَنَا 

  1ءتي تَأْت ونِي 

  1ءتي تَأْتِنَا 

  2ءتي تَأْتِِهم 

  2ءتي تَأْتِي 

  2ءتي تَأْتِيك م 

  2ءتي تَأْتِينَا 

  7ءتي تَأْتِيِهم 

  1ءتي تَأْتَِي 

  2ءتي تَأْتِيَنَا 

  4ءتي تَأْتِيَه م 

م     5ءتي تَأْتِيَه 

  1ءتي ت ْؤتَْوه  

  1ءتي ت ْؤت وا 

  1ءتي ت ْؤت ونَه نَّ 

  1ءتي ت ْؤت وِن 

  2ءتي ت ْؤتِي 

  1ءتي َسأَتِيك م 

  1ءتي َسن ْؤتِيِهم 

  1ءتي َسي ْؤتِينَا 

  1ءتي فئَات وا 

  3ءتي فَأَتَاه م  

  1ءتي فَأَتَت 

  1ءتي فَأَتَْوا 

  1ءتي فَأَتَى 

  1ءتي فَأَتَْينَا 

  1ءتي فَأَت وه م 
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 َ   2ت وه نَّ ءتي فَأ

  1ءتي فَأَِت 

  1ءتي فَأَتِِهم 

  9ءتي فَأْت وا 

  1ءتي فَأْت ونَا 

  1ءتي فَأْت وه نَّ 

  4ءتي فَأِْت 

  3ءتي فَأْتِنَا 

  1ءتي فَأْتِيَا 

  1ءتي فَأْتِيَاه  

  1ءتي فَئَاتَت 

  1ءتي فَتَأْت وَن 

  1ءتي فَتَأْتِيَه م 

  1ءتي فََسيَأْتِيِهم 

  1يِه ءتي فََسي ْؤتِ 

  1ءتي فَلَنَأْتِيَنََّك 

  1ءتي فَلَنَأْتِيَنَّه م 

  2ءتي فَْليَأْت وا 

  1ءتي فَْليَأِْت 

  1ءتي فَْليَأْتِك م 

  1ءتي فَْليَأْتِنَا 

  1ءتي فَيَأْتِيَه م 

  2ءتي ألَت  

  1ءتي ألَتَْوَها 

  1ءتي ألَتَْينَا 

  1ءتي ألَتَْينَاه م 

  2ءتي ألَتِيَة  

  1يَنَّه م ءتي ألَتِ 

  1ءتي أل وتَيَنَّ 

  1ءتي لَتَأْت نَّنِي 

  4ءتي لَتَأْت وَن 

  1ءتي لَتَأْتِيَنَّك م 

  1ءتي لَيَأْتِيَن ِي 

  1ءتي َمأْتِيًّا 

  1ءتي نَأِْت 

  2ءتي نَأْتِي 

  1ءتي نَأْتِيَك م 

  1ءتي ن ْؤتَى 

  1ءتي ن ْؤتَِها 

  3ءتي ن ْؤتِِه 

  2ءتي ن ْؤتِيِه 

  2اتَاك م ءتي َوءَ 

  2ءتي َوَءاتَانِي 

  1ءتي َوَءاتَاه  

  1ءتي َوَءاتَاه م 

  1ءتي َوَءاتَت 

ا    4ءتي َوَءاتَو 

  3ءتي َوَءاتَى 

  1ءتي َوَءاتَْيت م 

  1ءتي َوَءاتَْيت م  

  7ءتي َوَءاتَْينَا 

  9ءتي َوَءاتَْينَاه  

  4ءتي َوَءاتَْينَاه م 

  1ءتي َوَءاتَْينَاه َما 

  11ات وا ءتي َوءَ 

  2ءتي َوَءات وه م 

  1ءتي َوَءات وه نَّ 

  1ءتي َوَءاِت 

  1ءتي َوَءاتِنَا 

  1ءتي َوَءاتِيَن 

  1ءتي َوأَتَاه م  

  1ءتي َوأَتَْينَاَك 

  1ءتي َوأ ت وا 

  2ءتي َوأ وتِينَا 

  1ءتي َوأ وتِيَت 

  1ءتي َوأْت وا 

  2ءتي َوأْت ونِي 

  1ءتي َوإِيتَاَء 

  1تَاِء ءتي َوإِي

  1ءتي َوإِيتَاِءي 

ْؤت وَن    1ءتي َواْلم 

  1ءتي َوتَأْت وَن 

  1ءتي َوت ْؤت وَها 

  1ءتي َولَيَأْتِيَنَّه م 

  1ءتي َوْلتَأِْت 

  1ءتي َويَأْت وك م 

  3ءتي َويَأِْت 

  1ءتي َويَأْتِينَا 

  1ءتي َويَأْتِيِه 

  1ءتي َوي ْؤت وا 

  5ءتي َوي ْؤت وَن 

  2 ءتي َوي ْؤتِ 

  5ءتي يَأْت وا 

  4ءتي يَأْت وَك 

  1ءتي يَأْت وك م 

  4ءتي يَأْت وَن 

  1ءتي يَأْت ونََك 

  1ءتي يَأْت ونَنَا 

  1ءتي يَأْت ونِي 

  11ءتي يَأِْت 

  1ءتي يَأْتَِك 

  6ءتي يَأْتِك م 

  1ءتي يَأْتِِه 

  3ءتي يَأْتِِهم 

  2ءتي يَأْتِي 

  5ءتي يَأْتِيك م 

  1َما ءتي يَأْتِيك  

  5ءتي يَأْتِيَن 

  1ءتي يَأْتِينَا 

  1ءتي يَأْتِينََك 

  1ءتي يَأْتِينِي 

  1ءتي يَأْتِيَها 

  4ءتي يَأْتِيِه 

  7ءتي يَأْتِيِهم 

  1ءتي يَأْتِيِهم  

  14ءتي يَأْتَِي 

  1ءتي يَأْتِيَانَِها 

  1ءتي يَأْتِيََك 

  1ءتي يَأْتِيَك َما 

  3ءتي يَأْتِيَك م  

  1أْتِيَنَا ءتي يَ 

  1ءتي يَأْتِيَنِي 

  3ءتي يَأْتِيَنَّك م 

  4ءتي يَأْتِيَه م 

م     3ءتي يَأْتِيَه 

  2ءتي ي ْؤَت 

  1ءتي ي ْؤتَْوَن 

  2ءتي ي ْؤتَى 

  1ءتي ي ْؤت وا 

  3ءتي ي ْؤت وَن 

  2ءتي ي ْؤِت 

  3ءتي ي ْؤتِك م 

  1ءتي ي ْؤتِك م  

  3ءتي ي ْؤتِي 

  5ءتي ي ْؤتِيِه 

  1ي ي ْؤتِيِهم ءت

  1ءتي ي ْؤتِيَِن 

  1ءتي ي ْؤتِيَه  

م     1ءتي ي ْؤتِيَه 

  2ءثث أَثَاثًا 

  1ءثر َءاثَاِر 

  6ءثر َءاثَاِرِهم 

  1ءثر َءاثَاِرِهَما 

  1ءثر َءاثََرَك 

  1ءثر أَثَاَرة  

  2ءثر أَثَِر 

  1ءثر أَثَِري 

وَن    1ءثر ت ْؤثِر 

  1ءثر ن ْؤثَِرَك 

  2ًرا ءثر َوَءاثَا

  1ءثر َوَءاثَاَره م 

  1ءثر َوَءاثََر 

وَن    1ءثر َوي ْؤثِر 

  1ءثر ي ْؤثَر  

  1ءثل َوأَثْل  

  1ءثم َءاثًِما 

  1ءثم َءاثِم  

  1ءثم أَثَاًما 

  1ءثم أَثِيًما 

  5ءثم أَثِيم  

  7ءثم إِثًْما 

  2ءثم إِثْم  

  4ءثم إِثَْم 

ه     1ءثم إِثْم 

  1ءثم األَثِِميَن 

  1م األَثِيِم ءث

  2ءثم اإِلثَْم 

  6ءثم اإِلثِْم 

  1ءثم بِِإثِْمي 

  5ءثم بِاإِلثِْم 

  1ءثم تَأْثِيًما 

  1ءثم تَأْثِيم  

  1ءثم إِلثْم  

  3ءثم َوإِثًْما 

َما  ه    1ءثم َوإِثْم 

  1ءثم َوإِثِْمَك 

  1ءثم َواإِلثَْم 

  1ءجج أ َجاًجا 

  2ءجج أ َجاج  

  22ءجر أَْجًرا 

  11أَْجر   ءجر

  11ءجر أَْجر  
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  2ءجر أَْجَر 

  1ءجر أَْجَرَها 

  1ءجر أَْجَره  

  6ءجر أَْجَره م 

  3ءجر أَْجر  

ه     2ءجر أَْجر 

ه م    6ءجر أَْجر 

  9ءجر أَْجِرَي 

وَرك م    2ءجر أ ج 

وَره م    4ءجر أ ج 

وَره نَّ    6ءجر أ ج 

  1ءجر اْستَئَْجْرَت 

  1ءجر اْستَئِْجْره  

َرنِي ءجر    1تَأْج 

  1ءجر فَأَِجْره  

ه     1ءجر فَأَْجر 

  3ءجر ألَْجًرا 

  2ءجر َوأَْجًرا 

  5ءجر َوأَْجر  

  1ءجر َوأَْجر  

  2ءجر َوألَْجر  

  3ءجل أََجالً 

  4ءجل أََجل  

  16ءجل أََجل  

  2ءجل أََجَل 

  1ءجل أََجلَنَا 

  2ءجل أََجلََها 

  1ءجل أََجلَه  

  4 ءجل أََجلَه نَّ 

  1ءجل أََجل َها 

  6ءجل أََجل ه م 

  1ءجل أََجل ه نَّ 

  1ءجل أََجِلِه 

ْلَت    1ءجل أَجَّ

  1ءجل أَْجِل 

لَت    1ءجل أ ج ِ

  1ءجل األََجَل 

  1ءجل األََجلَْيِن 

  4ءجل ألََجل  

الً  َؤجَّ   1ءجل م 

  2ءجل َوأََجل  

  2ءجل َوأََجل  

َِّخذ     1ءخذ َءأَت

  1ءخذ َءاِخذ  

  1خذ َءاِخِذيَن ء

ذ ونَه     1ءخذ أَتَأْخ 

َِّخذ     1ءخذ أَتَت

َِّخذ نَا    1ءخذ أَتَت

ََّخْذت م    1ءخذ أَت

ََّخْذنَاه م    1ءخذ أَت

َِّخذ    1ءخذ أَت

َِّخذ     1ءخذ أَت

  9ءخذ أََخذَ 

  1ءخذ أََخذَِت 

  2ءخذ أََخذَتْه  

م     1ءخذ أََخذَتْه 

  1ءخذ أََخْذت  

  1ءخذ أََخْذت م 

  1ءخذ أََخْذت َها 

  2ءخذ أََخْذت ه م 

  12ءخذ أََخْذنَا 

  2ءخذ أََخْذنَاه م 

  1ءخذ أَْخذًا 

  1ءخذ أَْخذَ 

  1ءخذ أَْخذَةً 

  1ءخذ أَْخذَه  

  1ءخذ أَْخذ  

  1ءخذ أَفَاتََّخْذت م 

َِّخذ ونَه     1ءخذ أَفَتَت

  1ءخذ أ ِخذَ 

  1ءخذ أ ِخذ وا 

  15ءخذ اتََّخذَ 

  1َخذَت ءخذ اتَّ 

  1ءخذ اتََّخذََها 

  21ءخذ اتََّخذ وا 

  1ءخذ اتََّخذ وَها 

  1ءخذ اتََّخذ وه  

  1ءخذ اتََّخذ وه م 

  1ءخذ اتََّخْذَت 

  1ءخذ اتََّخْذت  

  2ءخذ اتََّخْذت م 

  2ءخذ اتََّخْذت م  

  1ءخذ اتَِّخذ ونِي 

  1ءخذ اتَِّخِذي 

  1ءخذ بِأَِخِذيِه 

  1 ءخذ بِات َِخاِذك م  

ذ    1ءخذ تَأْخ 

ذ ه     1ءخذ تَأْخ 

ذ ه م    1ءخذ تَأْخ 

ذ وا    2ءخذ تَأْخ 

ذ ونََها    1ءخذ تَأْخ 

ذ ونَه     1ءخذ تَأْخ 

ْذك م    1ءخذ تَأْخ 

َِّخذَ    1ءخذ تَت

َِّخذ وا    13ءخذ تَت

َِّخذ وَن    3ءخذ تَت

  1ءخذ ت َؤاِخْذنَا 

  1ءخذ ت َؤاِخْذنِي 

ذ    1ءخذ خ 

ذ وا    5ءخذ خ 

ذ وه     2ءخذ خ 

ِذ    2ءخذ خ 

ْذَها    1ءخذ خ 

  1ءخذ فَأََخذَتْك م  

  1ءخذ فَأََخذَتْه م 

م     2ءخذ فَأََخذَتْه 

  1ءخذ فَأََخذَه  

  2ءخذ فَأََخذَه م 

  7ءخذ فَأََخذَه م  

  1ءخذ فَأََخْذت ه م 

  3ءخذ فَأََخْذنَاه  

  4ءخذ فَأََخْذنَاه م 

  1ءخذ فَاتََّخذَ 

  1تََّخذَت ءخذ فَا

وه م    1ءخذ فَاتََّخْذت م 

  1ءخذ فَاتَِّخذ وه  

  1ءخذ فَاتَِّخْذه  

ذ    3ءخذ فَخ 

ذ وه     2ءخذ فَخ 

ذ وه م    2ءخذ فَخ 

ْذَها    1ءخذ فَخ 

ذَك م    3ءخذ فَيَأْخ 

  1ءخذ فَي ْؤَخذ  

َِّخذَنَّ    1ءخذ ألَت

  1ءخذ ألََخْذنَا 

  1ءخذ الَّتََّخذ وَك 

  1ْذنَاه  ءخذ الَّتَّخَ 

  1ءخذ لَتََّخْذَت 

  1ءخذ لَنَتَِّخذَنَّ 

ذ وَها    1ءخذ ِلتَأْخ 

ذَ    1ءخذ ِليَأْخ 

ذ وه     1ءخذ ِليَأْخ 

  1ءخذ ِليَتَِّخذَ 

تَِّخذَ    1ءخذ م 

تَِّخذَاِت    1ءخذ م 

تَِّخِذي    1ءخذ م 

ذَ    1ءخذ نَأْخ 

  2ءخذ نَتَِّخذَ 

  2ءخذ نَتَِّخذَه  

  2ءخذ َوأََخذَ 

  1ءخذ َوأََخذَِت 

  1ءخذ َوأََخْذت م 

  1ءخذ َوأََخْذَن 

  3ءخذ َوأََخْذنَا 

  1ءخذ َوأََخْذنَاه م 

  1ءخذ َوأَْخِذِهم  

  1ءخذ َوأ ِخذ وا 

  4ءخذ َواتََّخذَ 

  5ءخذ َواتََّخذ وا 

وه     1ءخذ َواتََّخْذت م 

  1ءخذ َواتَِّخذ وا 

َِّخذ وَن    1ءخذ َوتَت

ذ    1ءخذ َوخ 

ذ وا ءخذ    1َوخ 

ذ وه م    1ءخذ َوخ 

ذ وا    2ءخذ َوْليَأْخ 

ذ     1ءخذ َويَأْخ 

  1ءخذ َويَتَِّخذَ 

  1ءخذ َويَتَِّخذََها 

  1ءخذ َويَتَِّخذ  

ذَه م    2ءخذ يَأْخ 

ذ     1ءخذ يَأْخ 

ذ وا    1ءخذ يَأْخ 

ذ وَن    1ءخذ يَأْخ 

ذ ونََها    1ءخذ يَأْخ 

ذ وه     1ءخذ يَأْخ 

ْذه     1 ءخذ يَأْخ 

  2ءخذ يَتَِّخذ 

  5ءخذ يَتَِّخذَ 

  2ءخذ يَتَِّخذ  

  3ءخذ يَتَِّخذ وا 

  1ءخذ يَتَِّخذ وَن 
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  2ءخذ يَتَِّخذ ونََك 

  2ءخذ يَتَِّخذ وه  

  2ءخذ يَتَِّخِذ 

  2ءخذ ي َؤاِخذ  

  2ءخذ ي َؤاِخذ ك م 

  2ءخذ ي َؤاِخذ ك م  

  1ءخذ ي َؤاِخذ ه م 

  2ءخذ ي ْؤَخذ 

  2ذ  ءخذ ي ْؤخَ 

  11ءخر َءاَخَر 

  1ءخر َءاَخَراِن 

وَن    1ءخر َءاَخر 

  2ءخر َءاَخِريَن 

  1ءخر َءاِخَره  

ْرتَنَا    1ءخر أَخَّ

ْرتَِن    1ءخر أَخَّ

ْرتَنِي    1ءخر أَخَّ

ْرنَا    1ءخر أَخَّ

ْرنَا    1ءخر أَخ ِ

  2ءخر أ َخَر 

  1ءخر أ ْخَراك م 

  1ءخر أ ْخَراه م 

  15ءخر أ ْخَرى 

  2ر األََخر  ءخ

  1ءخر األََخِر 

  5ءخر األََخِريَن 

  3ءخر األَِخَر 

  11ءخر األَِخَرةَ 

  5ءخر األَِخَرة  

  55ءخر األَِخَرِة 

  23ءخر األَِخِر 

  2ءخر األَِخِريَن 

  5ءخر األ ْخَرى 

ْستَئِْخِريَن    1ءخر اْلم 

  1ءخر بِأََخِريَن 

  21ءخر بِاألَِخَرِة 

َر    2ءخر تَأَخَّ

وَن    1ءخر تَْستَئِْخر 

  1ءخر فَأََخَراِن 

  1ءخر أل ْخَراه م 

  1ءخر لأَلَِخَرةَ 

  1ءخر ِلألَِخِريَن 

ه   ر    1ءخر ن َؤخ ِ

  1ءخر َوَءاَخَر 

  1ءخر َوَءاَخر  

وَن    4ءخر َوَءاَخر 

  3ءخر َوَءاَخِريَن 

  1ءخر َوَءاِخر  

  1ءخر َوَءاِخِرنَا 

َر    1ءخر َوأَخَّ

َرت ءخر َوأَ    1خَّ

  2ءخر َوأ َخَر 

  1ءخر َوأ َخر  

  3ءخر َوأ ْخَرى 

  1ءخر َواألَِخَرةَ 

  3ءخر َواألَِخَرة  

  15ءخر َواألَِخَرِة 

  1ءخر َواألَِخر  

  1ءخر َواألَِخِريَن 

  1ءخر َوبِاألَِخَرِة 

  2ءخر َولأَلَِخَرة  

َرك م    1ءخر َوي َؤخ ِ

ْرك م    1ءخر َوي َؤخ ِ

 َ َر ءخر يَتَأ   1خَّ

وَن    1ءخر يَْستَأِْخر 

وَن    4ءخر يَْستَئِْخر 

ر     1ءخر ي َؤخَّ

َر    1ءخر ي َؤخ ِ

ه م  ر    3ءخر ي َؤخ ِ

  2ءخو أَخ  

  1ءخو أََخا 

  2ءخو أََخانَا 

  4ءخو أََخاه  

  2ءخو أََخاه م 

  1ءخو أََخَواتِك م 

  2ءخو أََخَواتِِهنَّ 

  1ءخو أََخَوْيك م 

وَك    1ءخو أَخ 

وه م    4ءخو أَخ 

  4ءخو أَِخي 

  11ءخو أَِخيِه 

  2ءخو أ ْخت  

  1ءخو أ ْختََها 

  1ءخو أ ْخت َك 

  1ءخو أ ْختَِها 

  2ءخو إِْخَوانًا 

  1ءخو إِْخَواَن 

  1ءخو إِْخَوانَه م 

  1ءخو إِْخَوانِك م 

  4ءخو إِْخَوانِِهنَّ 

  1ءخو إِْخَوةً 

  2ءخو إِْخَوة  

  1ءخو إِْخَوة  

  1خو إِْخَوتَِك ء

  1ءخو إِْخَوتِي 

  1ءخو األَخِ 

  1ءخو األ ْختَْيِن 

  1ءخو األ ْخِت 

  1ءخو بِأَخ  

  1ءخو بِأَِخيَك 

  3ءخو فَِإْخَوان ك م 

  1ءخو ألَِخيِه 

  1ءخو أل ْختِِه 

  3ءخو إِلْخَوانِِهم 

  1ءخو إِلْخَوانِِهم  

  3ءخو َوأََخاه  

  2ءخو َوأََخَوات ك م 

وَك ءخو    1َوأَخ 

وه     1ءخو َوأَخ 

  2ءخو َوأَِخي 

  4ءخو َوأَِخيِه 

  1ءخو َوإِْخَوانَك م 

  1ءخو َوإِْخَوان  

  1ءخو َوإِْخَوان ك م 

  1ءخو َوإِْخَوان ه م 

  1ءخو َوإِْخَوانِِهم 

  1ءخو َوإِْخَوتِِه 

  1ءخو َوألَِخي 

  1ءخو َوإِلْخَوانِنَا 

  1ءخو يَاأ ْخَت 

  1ءدد إِدًّا 

  13ءدم َءاَدَم 

  2ءدم َءاَدم  

  5ءدم ألََدَم 

  1ءدم َويَاَءاَدم  

  4ءدم يَاَءاَدم  

  1ءدي أَدُّوا 

  1ءدي ت َؤدُّوا 

  1ءدي فَْلي َؤد ِ 

  1ءدي َوأََداء  

ِه    2ءدي ي َؤد ِ

  11ءذ أَِءذَا 

  1ءذ أَئِذَا 

  156ءذ إِذ 

  26ءذ إِذًا 

  195ءذ إِذَا 

  9ءذ إِِذ 

  2ِإذ ءذ فَ 

  1ءذ فَِإذًا 

  26ءذ فَِإذَا 

  69ءذ َوإِذ 

  4ءذ َوإِذًا 

  131ءذ َوإِذَا 

  3ءذ َوإِِذ 

  3ءذن َءاذَان  

  1ءذن َءاذَاَن 

  1ءذن َءاذَانِنَا 

  7ءذن َءاذَانِِهم 

  1ءذن َءاذَنت ك م 

  3ءذن َءاذََن 

  1ءذن َءاذَنَّاَك 

  1ءذن أَِذنَت 

  5ءذن أَِذَن 

  1ءذن أَذََّن 

  2ءذن أ ذ ن  

  1ءذن أ ذ نَْيِه 

  1ءذن أ ذ ن  

  1ءذن أ ِذَن 

  1ءذن إِْذنِِه 

  1ءذن ائْذَن 

  1ءذن اْستَئْذََن 

  1ءذن اْستَئْذَنََك 

  1ءذن اْستَئْذَن وَك 

  23ءذن بِِإْذِن 

  9ءذن بِِإْذنِِه 

  4ءذن بِِإْذنِي 

  1ءذن بِاأل ذ ِن 

  2ءذن تَأَذََّن 

  1ءذن فَأَذََّن 

  1ءذن فَأْذَن 

  1ءذن فَأْذَن وا 

  1ءذن فَاْستَئْذَن وَك 
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  2ءذن فَبِِإْذِن 

  1ءذن فَْليَْستَئِْذن وا 

  1ءذن ِليَْستَئِْذنك م  

  1ءذن ِلي ْؤذََن 

ن   َؤذ ِ   2ءذن م 

  1ءذن َوأَذَان  

  2ءذن َوأَِذنَت 

ن    1ءذن َوأَذ ِ

  1ءذن َواأل ذ َن 

  1ءذن َويَْستَئِْذن  

  1ن يَأْذَن ءذ

  2ءذن يَأْذََن 

  2ءذن يَْستَئِْذن َك 

  2ءذن يَْستَئِْذن ونََك 

  1ءذن يَْستَئِْذن وه  

  2ءذن ي ْؤذََن 

  2ءذن ي ْؤذَن  

  1ءذي َءاذَْوا 

ونَا    1ءذي َءاذَْيت م 

  7ءذي أَذًى 

  1ءذي أَذَاه م 

  1ءذي أ وِذينَا 

  1ءذي أ وِذَي 

  1ءذي ت ْؤذ وا 

  1ونَنِي ءذي ت ْؤذ  

  1ءذي فَأَذ وه َما 

  2ءذي َوأ وذ وا 

  1ءذي َواألَذَى 

  1ءذي ي ْؤذَْيَن 

  4ءذي ي ْؤذ وَن 

  1ءذي ي ْؤِذي 

  1ءرب اإِلْربَِة 

  1ءرب َمئَاِرب  

  1ءرض أَْرًضا 

  1ءرض أَْرض  

  1ءرض أَْرَضه م 

  1ءرض أَْرض  

  2ءرض أَْرِض 

  3ءرض أَْرِضك م 

  3ءرض أَْرِضنَا 

  1ءرض أَْرِضي 

  45ءرض األَْرَض 

  23ءرض األَْرض  

  219ءرض األَْرِض 

  1ءرض َوأَْرًضا 

  1ءرض َوأَْرض  

  41ءرض َواألَْرَض 

  2ءرض َواألَْرض  

ءرض َواألَْرِض 
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  1ءرض َوِلألَْرِض 

  1ءرض يَاأَْرض  

  5ءرك األََرائِِك 

  1ءرم إَِرَم 

  1ءزر َءاَزَر 

  1ءزر أَْزِري 

  1ءزر فَأََزَره  

ا    1ءزز أَزًّ

ه م  زُّ   1ءزز تَؤ 

  1ءزف أَِزفَِت 

  1ءزف األَِزفَة  

  1ءزف األَِزفَِة 

  1ءسر أَْسَره م 

  1ءسر أ َساَرى 

  1ءسر األَْسَرى 

  1ءسر َوأَِسيًرا 

وَن    1ءسر َوتَأِْسر 

 ءسر أَْسَرى 

  2ءسس أَسََّس 

َس    1ءسس أ س ِ

  1ءسف َءاَسف ونَا 

  1سف أََسفًا ء

  2ءسف أَِسفًا 

  1ءسف يَاأََسفَى 

  1ءسن َءاِسن  

  1ءسي َءاَسى 

  2ءسي تَأَْس 

  1ءسي تَأَْسْوا 

  1ءشر أَِشر  

  1ءشر األَِشر  

  1ءصر إِْصًرا 

  1ءصر إِْصَره م 

  1ءصر إِْصِري 

  1ءصل أَْصل َها 

  1ءصل أَْصِل 

وِلَها    1ءصل أ ص 

  4ءصل َوأَِصيالً 

  3األََصاِل ءصل وَ 

  3ءفف أ ف   

  2ءفق بِاأل ف ِق 

  1ءفق األَفَاِق 

  1ءفك أَئِْفًكا 

  2ءفك أَفَّاك  

  1ءفك أ فَِك 

  1ءفك إِْفًكا 

  4ءفك إِْفك  

  1ءفك إِْفك ه م 

  1ءفك إِْفِكِهم 

  1ءفك بِاإِلْفِك 

  4ءفك ت ْؤفَك وَن 

  1ءفك ِلتَأْفَِكنَا 

ْؤتَِفَكات     1ءفك َواْلم 

ْؤتَِفَكاِت    1ءفك َواْلم 

ْؤتَِفَكةَ    1ءفك َواْلم 

  2ءفك يَأْفِك وَن 

  2ءفك ي ْؤفَك  

  6ءفك ي ْؤفَك وَن 

  2ءفل أَفََل 

  1ءفل أَفَلَت 

  1ءفل األَفِِليَن 

  1ءكل أََكَل 

  1ءكل أََكلَه  

  1ءكل أَكَّال وَن 

  1ءكل أَْكالً 

  1ءكل أ ك ل  

  3ءكل أ ك لََها 

  1ل َها ءكل أ ك  

  1ءكل أ ك ل ه  

  1ءكل األ ك ِل 

  2ءكل تَأْك ل 

  4ءكل تَأْك ل  

  1ءكل تَأْك ل ه  

  2ءكل تَأْك ل وا 

  11ءكل تَأْك ل وَن 

  1ءكل تَأْك ل وَها 

  1ءكل فَأََكالَ 

  1ءكل فَأََكلَه  

  1ءكل فَتَأْك ل  

  1ءكل فَك الَ 

  1ءكل فَك الًّ 

  7ءكل فَك ل وا 

  1ل وه  ءكل فَك  

  1ءكل فَك ِلي 

  1ءكل فَْليَأْك ل 

  15ءكل ك ل وا 

  1ءكل ك ِلي 

  1ءكل ألََكل وا 

  2ءكل ألَِكل وَن 

  2ءكل لَيَأْك ل وَن 

  2ءكل ِلتَأْك ل وا 

  1ءكل ِلألَِكِليَن 

  1ءكل ِليَأْك ل وا 

  1ءكل َمأْك ول  

  1ءكل نَأْك َل 

  1ءكل َوأَْكِلِهم 

  2ءكل َوأَْكِلِهم  

  1ءكل َوتَأْك ل وَن 

  1ءكل َوك الَ 

  5ءكل َوك ل وا 

  1ءكل َويَأْك ل وَن 

  1ءكل يَأْك الَِن 

  1ءكل يَأْك َل 

  1ءكل يَأْك لَه  

  4ءكل يَأْك ل  

  1ءكل يَأْك ل ه  

  2ءكل يَأْك ل ه نَّ 

  1ءكل يَأْك ل وا 

  7ءكل يَأْك ل وَن 

  1ءكل يَأْك ْلَن 

  1ءلت أَلَتْنَاه م 

  1ءلت يَِلتْك م 

  2ءلف َءاالَف  

  1ءلف أَلََّف 

  1ءلف أَلَّْفَت 

  1ءلف أَْلفًا 

  1ءلف أَْلف  

  1ءلف أَْلف  

  4ءلف أَْلَف 

  1ءلف أَْلفَْيِن 

  1ءلف أَْلِف 

  1ءلف أ ل وف  

  1ءلف إِالَفِِهم 
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  1ءلف بِأَْلف  

  1ءلف فَأَلََّف 

  1ءلف َكأَْلِف 

  1ءلف إِليالَِف 

  1ءلف َوأَلََّف 

َؤلَّفَِة    1ءلف َواْلم 

  1ءلف ي َؤل ِف  

  2ءلل إِالًّ 

  57ءلل الَّتِي 

  1ءلل الَّذَْيِن 

  262ءلل الَِّذي 

  211ءلل الَِّذيَن 

  2ءلل الَّالئِي 

  2ءلل الَّالتِي 

  7ءلل بِالَّتِي 

  11ءلل بِالَِّذي 

  6ءلل بِالَِّذيَن 

  11ءلل فَالَِّذيَن 

  1الَّتِي ءلل كَ 

  5ءلل َكالَِّذي 

  9ءلل َكالَِّذيَن 

  1ءلل لَلَِّذي 

  1ءلل لَلَِّذيَن 

  1ءلل ِللَّتِي 

  3ءلل ِللَِّذي 

  79ءلل ِللَِّذيَن 

  2ءلل َوالَّتِي 

  1ءلل َوالَّذَاِن 

  15ءلل َوالَِّذي 

  1ءلل َوالَِّذين 

  163ءلل َوالَِّذيَن 

  2ءلل َوالَّالئِي 

  2تِي ءلل َوالَّال

  1ءلل َوبِالَِّذي 

  1ءلل َوِللَِّذيَن 

  14ءلم أَِليًما 

  32ءلم أَِليم  

  14ءلم أَِليم  

  4ءلم األَِليَم 

  1ءلم األَِليم  

  1ءلم األَِليِم 

وَن    2ءلم تَأْلَم 

وَن    1ءلم يَأْلَم 

  1ءله َءأَاِلَهت نَا 

  5ءله َءإِلَه  

  2ءله َءاللَّه  

  13ءله َءاِلَهةً 

  4ءله َءاِلَهة  

  3ءله َءاِلَهتَك م 

  1ءله َءاِلَهتَنَا 

م     1ءله َءاِلَهت ه 

  1ءله َءاِلَهتِك م 

  4ءله َءاِلَهتِنَا 

  1ءله َءاِلَهتِِهم 

  1ءله َءاِلَهتِي 

  1ءله أَبِاللَِّه 

  16ءله إِلًَها 

  12ءله إِلَه  

  15ءله إِلَه  

  37ءله إِلَهَ 

  1ءله إِلََهَك 

  2إِلََهك م  ءله

  2ءله إِلََهه  

  2ءله إِلََهْيِن 

ك م    4ءله إِلَه 

ك م     1ءله إِلَه 

  3ءله إِلَِه 

  1ءله إِلَِهَك 

  1ءله األَِلَهةَ 

  592ءله اللَّهَ 

  733ءله اللَّه  

مَّ    5ءله اللَّه 

  222ءله اللَِّه 

  2ءله بِأَِلَهتِنَا 

  139ءله بِاللَِّه 

  2ءله تَاللَِّه 

ك م    1ءله فَِإلَه 

  6ءله فَاللَّه  

  6ءله فَِللَِّه 

  116ءله ِللَِّه 

  1ءله َوَءاِلَهتََك 

  1ءله َوإِلَهَ 

  1ءله َوإِلَه  

ك م    2ءله َوإِلَه 

نَا    1ءله َوإِلَه 

  239ءله َواللَّه  

  1ءله َواللَِّه 

  1ءله َوتَاللَِّه 

  27ءله َوِللَِّه 

  1ءلو يَأْل ونَك م 

  1لو ي ْؤل وَن ء

  1ءلو يَأْتَِل 

  415ءلى إِلَى 

  25ءلى إِلَيَّ 

  74ءلى إِلَْيَك 

  26ءلى إِلَْيك م 

  1ءلى إِلَْيك َما 

  6ءلى إِلَْيك م  

  3ءلى إِلَْيِك 

  19ءلى إِلَْينَا 

  4ءلى إِلَْيَها 

  76ءلى إِلَْيِه 

  37ءلى إِلَْيِهم 

  3ءلى إِلَْيِهم  

  2ءلى إِلَْيِهنَّ 

  2ءلى فَِإلَْينَا 

  1ءلى فَِإلَْيِه 

  2ءلى إِللَى 

  27ءلى َوإِلَى 

  1ءلى َوإِلَيَّ 

  3ءلى َوإِلَْيَك 

  3ءلى َوإِلَْينَا 

  22ءلى َوإِلَْيِه 

  2ءلي َءاالََء 

  32ءلي َءاالَِء 

  11ءلي َءاَل 

  2ءلي َءال  

  9ءلي َءاِل 

الَِء    4ءلي أََهؤ 

  1ءلي أ والَِت 

  133ولَئَِك ءلي أ  

  1ءلي أ ولَئِك م 

  13ءلي أ ول وا 

  1ءلي بِأَِل 

  46ءلي فَأ ولَئَِك 

الَِء    41ءلي َهؤ 

  2ءلي َوَءاَل 

  1ءلي َوَءال  

  1ءلي َوأ والَت  

  25ءلي َوأ ولَئَِك 

  1ءلي َوأ ولَئِك م 

  4ءلي َوأ ول وا 

الَِء    1ءلي َوَهؤ 

  119ءم أَم 

  12ءم أَِم 

ا   2 ءم أَمَّ

ن    12ءم أَمَّ

ا    9ءم إِمَّ

ا    22ءم فَأَمَّ

ا    7ءم فَِإمَّ

ا    22ءم َوأَمَّ

ا    13ءم َوإِمَّ

  1ءمت أَْمتًا 

  3ءمد أََمًدا 

  1ءمد األََمد  

ه   ر    1ءمر َءام 

وَن  ر    1ءمر أَتَأْم 

  7ءمر أََمَر 

  1ءمر أََمَرك م  

  1ءمر أََمَرنَا 

  1ءمر أََمَره  

  1 ءمر أََمَره م

  1ءمر أََمْرتَنِي 

  1ءمر أََمْرتَه م 

  1ءمر أََمْرت َك 

  1ءمر أََمْرنَا 

  17ءمر أَْمًرا 

  1ءمر أَْمر  

  7ءمر أَْمر  

  4ءمر أَْمَر 

  1ءمر أَْمَرك م 

  1ءمر أَْمَرنَا 

  1ءمر أَْمَرَها 

  6ءمر أَْمَره م 

  13ءمر أَْمر  

ك م    1ءمر أَْمر 

نَا    2ءمر أَْمر 

ه  ءمر    2أَْمر 

ه م    1ءمر أَْمر 

  9ءمر أَْمِر 

  1ءمر أَْمِرك م 

  5ءمر أَْمِرنَا 
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  2ءمر أَْمِرَها 

  7ءمر أَْمِرِه 

  4ءمر أَْمِرِهم 

  2ءمر أَْمِري 

ك م  ر    1ءمر أَيَأْم 

وا    3ءمر أ ِمر 

  2ءمر أ ِمْرَت 

  5ءمر أ ِمْرت  

  1ءمر إِْمًرا 

وَن    1ءمر األَِمر 

  7 ءمر األَْمرَ 

  12ءمر األَْمر  

  13ءمر األَْمِر 

ور     2ءمر األ م 

وِر    5ءمر األ م 

  2ءمر بِأَْمِر 

  2ءمر بِأَْمِرنَا 

  12ءمر بِأَْمِرِه 

  1ءمر بِأَْمِرِهم 

َك  ر    1ءمر تَأْم 

نَا  ر    1ءمر تَأْم 

ه م  ر    1ءمر تَأْم 

وَن  ر    3ءمر تَأْم 

ونَنَا  ر    1ءمر تَأْم 

و ر    1ن ِي ءمر تَأْم 

ِريَن    1ءمر تَأْم 

  2ءمر ت ْؤَمر  

وَن    2ءمر ت ْؤَمر 

اَرة     1ءمر ألَمَّ

  1ءمر ألَْمِر 

وا    1ءمر َوأََمر 

ه     1ءمر َوأَْمر 

ه م    1ءمر َوأَْمر 

  6ءمر َوأ ِمْرت  

  1ءمر َوأ ِمْرنَا 

وا    1ءمر َوأْتَِمر 

ر    4ءمر َوأْم 

  3ءمر َواألَْمر  

َرنَّ    2ه م ءمر َوألَم 

ك م  ر    1ءمر َويَأْم 

وَن  ر    4ءمر َويَأْم 

وَن    1ءمر يَأْتَِمر 

َرك م    1ءمر يَأْم 

ر     5ءمر يَأْم 

ك م  ر    4ءمر يَأْم 

ه م  ر    1ءمر يَأْم 

وَن  ر    3ءمر يَأْم 

وَن    2ءمر ي ْؤَمر 

  1ءمل أََمالً 

  1ءمل األََمل  

يَن    1ءمم َءام ِ

ةً    4ءمم أَئِمَّ

  1ةَ ءمم أَئِمَّ 

  1ءمم أََماَمه  

  2ءمم أ َمًما 

  3ءمم أ َمم  

  6ءمم أ َمم  

  3ءمم أ مَّ 

ةً    14ءمم أ مَّ

ة     11ءمم أ مَّ

ة     25ءمم أ مَّ

ت ك م    2ءمم أ مَّ

َهات ك م    1ءمم أ مَّ

َهات ه م    2ءمم أ مَّ

َهاتِك م    5ءمم أ مَّ

َهاتِِهم    1ءمم أ مَّ

  2ءمم أ مُّ 

ِك    1ءمم أ مُّ

ه     2ءمم أ مُّ

  3ءمم أ م ِ 

َك    2ءمم أ م ِ

َها    1ءمم أ م ِ

ِه    1ءمم أ م ِ

يُّوَن    1ءمم أ م ِ

  4ءمم إَِماًما 

  1ءمم إَِمام  

  1ءمم األ َمِم 

يَّ    1ءمم األ م ِ

 ِ ي    1ءمم األ م ِ

ي َِن    2ءمم األ م ِ

  1ءمم بِِإَماِمِهم 

ه     1ءمم فَأ مُّ

ِه    2ءمم فأَل م ِ

  1م لَبِِإَمام  ءم

  1ءمم َوأ َمم  

َهات     1ءمم َوأ مَّ

َهات ك م     1ءمم َوأ مَّ

ه     2ءمم َوأ مَّ

ه     1ءمم َوأ مُّ

ِه    1ءمم َوأ م ِ

َي    1ءمم َوأ م ِ

  1ءمم َوإَِمائِك م 

ي َِن    1ءمم َواأل م ِ

  1ءمم َوألََمة  

مَّ    1ءمم يَْبنَؤ 

  1ءمن َءأَِمنت م 

  3ءمن َءاَمنت  

  2ءمن َءاَمنت م 

  26ءمن َءاَمَن 

  4ءمن َءاَمنَت 

  1ءمن َءاَمن ك م 

  253ءمن َءاَمن وا 

  31ءمن َءاَمنَّا 

  1ءمن َءاِمن 

  6ءمن َءاِمنًا 

  1ءمن َءاِمنَةً 

  11ءمن َءاِمن وا 

  2ءمن َءاِمن وَن 

  7ءمن َءاِمنِيَن 

  1ءمن أَفَأَِمنت م 

  2ءمن أَفَأَِمَن 

  2ن وا ءمن أَفَأَمِ 

  1ءمن أَفَت ْؤِمن وَن 

  1ءمن أََمانَاتِك م 

  1ءمن أََمانَتَه  

  2ءمن أََمنَةً 

  1ءمن أَِمنت ك م 

  4ءمن أَِمنت م 

  2ءمن أَِمَن 

  9ءمن أَِمين  

  2ءمن أَِمين  

  1ءمن أَْمنًا 

  3ءمن أَن ْؤِمن  

  7ءمن إِيَمانًا 

  1ءمن إِيَمانَك م 

  1ءمن إِيَمانَه  

  1إِيَمانَه م ءمن 

  1ءمن إِيَمان ك م 

  2ءمن إِيَمان َها 

  2ءمن إِيَمان ه م 

  4ءمن إِيَمانِك م 

  1ءمن إِيَمانَِها 

  1ءمن إِيَمانِِه 

  3ءمن إِيَمانِِهم 

  1ءمن اْؤت ِمَن 

  1ءمن األََمانَاِت 

  1ءمن األََمانَةَ 

  1ءمن األَِمنِيَن 

  2ءمن األَِمين  

  1ءمن األَِميِن 

  1ءمن األَْمن  

  1ءمن األَْمِن 

  2ءمن اإِليَماَن 

  2ءمن اإِليَمان  

  3ءمن اإِليَماِن 

ْؤِمنَات     2ءمن اْلم 

ْؤِمنَاِت    5ءمن اْلم 

ْؤِمن     1ءمن اْلم 

ْؤِمن وَن    22ءمن اْلم 

ْؤِمنِيَن    72ءمن اْلم 

  1ءمن بِِإيَمان  

  1ءمن بِِإيَمانِك م 

  1ءمن بِِإيَمانِِهم 

  1من بِِإيَمانِِهنَّ ء

  1ءمن بِاألَْمِن 

  5ءمن بِاإِليَماِن 

ْؤِمنِيَن    6ءمن بِاْلم 

ْؤِمن     1ءمن بِم 

ْؤِمنِيَن    6ءمن بِم 

  1ءمن تَأَْمنَّا 

  2ءمن تَأَْمْنه  

  2ءمن ت ْؤِمن 

  1ءمن ت ْؤِمَن 

  9ءمن ت ْؤِمن وا 

  5ءمن ت ْؤِمن وَن 

  2ءمن فَأََمَن 

  1 ءمن فَأََمنَت

  1ءمن فَأََمن وا 

  2ءمن فَأََمنَّا 

  5ءمن فَأَِمن وا 

  1ءمن فَْلي ْؤِمن 

  1ءمن فَي ْؤِمن وا 
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  2ءمن ألََمانَاتِِهم 

  1ءمن ألََمَن 

  1ءمن لَت ْؤِمن نَّ 

  1ءمن لَن ْؤِمنَنَّ 

  1ءمن لَي ْؤِمنَنَّ 

  1ءمن لَي ْؤِمن نَّ 

  3ءمن ِلت ْؤِمن وا 

  3ءمن ِلِليَماِن 

ْؤِمنَاِت    1ءمن ِلْلم 

ْؤِمنِيَن    15ءمن ِلْلم 

ْؤِمن     2ءمن ِلم 

  4ءمن ِلي ْؤِمن وا 

  1ءمن َمأَْمنَه  

ون     1ءمن َمأْم 

ْؤِمنًا    7ءمن م 

ْؤِمن     11ءمن م 

ْؤِمن     1ءمن م 

ْؤِمنَات     1ءمن م 

ْؤِمنَات     2ءمن م 

ْؤِمنَةً    1ءمن م 

ْؤِمنَة     1ءمن م 

ْؤِمنَ    4ة  ءمن م 

ْؤِمنَْيِن    1ءمن م 

ْؤِمن وَن    6ءمن م 

ْؤِمنِيَن    33ءمن م 

  7ءمن ن ْؤِمَن 

  3ءمن ن ْؤِمن  

  2ءمن َوَءاَمنت م 

  4ءمن َوَءاَمَن 

  1ءمن َوَءاَمنَه م 

  4ءمن َوَءاَمن وا 

  3ءمن َوَءاِمن وا 

  1ءمن َوأَْمنًا 

  2ءمن َواإِليَماَن 

ْؤِمنَات     2ءمن َواْلم 

ْؤِمنَاِت  ءمن   9َواْلم 

ْؤِمن وَن    7ءمن َواْلم 

ْؤِمنِيَن    1ءمن َواْلم 

ْؤِمنِيَن    1ءمن َوبِاْلم 

  2ءمن َوت ْؤِمن وَن 

ْؤِمنِيَن    4ءمن َوِلْلم 

  1ءمن َوْلي ْؤِمن وا 

  1ءمن َويَأَْمن وا 

  1ءمن َوي ْؤِمن 

  1ءمن َوي ْؤِمن  

  1ءمن َوي ْؤِمن وَن 

  1ءمن يَأَْمن  

  1من يَأَْمن وك م ء

  6ءمن ي ْؤِمن 

  1ءمن ي ْؤِمَن 

  12ءمن ي ْؤِمن  

  12ءمن ي ْؤِمن وا 

  26ءمن ي ْؤِمن وَن 

  2ءمن ي ْؤِمنَّ 

  9ءن أَِءنَّا 

  2ءن أَِءنََّك 

  1ءن أَئِن 

  1ءن أَئِنَّ 

  2ءن أَئِنَّا 

  4ءن أَئِنَّك م 

  2ءن أَفَِإين 

  45ءن أاَلَّ 

  1ءن أَلَن 

  2أَلَّن ءن 

  519ءن أَن 

  21ءن أَِن 

  99ءن أَنَّ 

  12ءن أَنَّا 

  3ءن أَنََّك 

  14ءن أَنَّك م 

  19ءن أَنََّما 

  1ءن أَنَّنَا 

  4ءن أَنََّها 

  23ءن أَنَّه  

  41ءن أَنَّه م 

َما    2ءن أَنَّه 

  15ءن أَن ِي 

  662ءن إِالَّ 

  344ءن إِن 

  13ءن إِِن 

  619ءن إِنَّ 

  156نَّا ءن إِ 

  49ءن إِنََّك 

  31ءن إِنَّك م 

  1ءن إِنَِّك 

  113ءن إِنََّما 

  5ءن إِنَّنَا 

  6ءن إِنَّنِي 

  15ءن إِنََّها 

  147ءن إِنَّه  

  62ءن إِنَّه م 

َما    1ءن إِنَّه 

م     1ءن إِنَّه 

  1ءن إِنَّه نَّ 

  131ءن إِن ِي 

  3ءن بِأَن 

  14ءن بِأَنَّ 

  2ءن بِأَنَّا 

  1ءن بِأَنَّك م  

  1ءن بِأَنَّنَا 

  2ءن بِأَنَّه  

  24ءن بِأَنَّه م 

م     2ءن بِأَنَّه 

  2ءن فَأَنَّ 

  2ءن فَأَنَّه  

  1ءن فَِإلَّم 

  29ءن فَِإن 

  2ءن فَِإِن 

  71ءن فَِإنَّ 

  11ءن فَِإنَّا 

  9ءن فَِإنََّك 

  2ءن فَِإنَّك م 

  31ءن فَِإنََّما 

  3ءن فَِإنََّها 

  15ءن فَِإنَّه  

  11ءن فَِإنَّه م 

  6ءن فَِإن ِي 

  1ءن ألَن 

  25ءن لَئِن 

  3ءن لَئِِن 

  3ءن ِلئاَلَّ 

  1ءن َوأَلَِّو 

  22ءن َوأَن 

  3ءن َوأَِن 

  43ءن َوأَنَّ 

  2ءن َوأَنَّا 

  1ءن َوأَنََّك 

  1ءن َوأَنَّك م 

  13ءن َوأَنَّه  

  5ءن َوأَنَّه م 

  2ءن َوأَنَّى 

  2ءن َوإِالَّ 

  171ءن َوإِن 

  3ءن َوإِِن 

  21ءن َوإِنَّ 

  33ءن َوإِنَّا 

  6ءن َوإِنََّك 

  3ءن َوإِنَّك م 

  3ءن َوإِنََّما 

  1ءن َوإِنَّنَا 

  1ءن َوإِنَّنِي 

  2ءن َوإِنََّها 

  24ءن َوإِنَّه  

  11ءن َوإِنَّه م 

َما    1ءن َوإِنَّه 

  14ءن َوإِن ِي 

  31ن ءن َولَئِ 

  3ءن َولَئِِن 

  42ءنا أَنَا 

  1ءنا فَأَنَا 

  12ءنا َوأَنَا 

  2ءنت َءأَنَت 

  7ءنت َءأَنت م 

  6ءنت أَفَأَنَت 

  1ءنت أَفَأَنت م 

  55ءنت أَنَت 

  74ءنت أَنت م 

  1ءنت أَنت َما 

  2ءنت أَنت م  

  2ءنت فَأَنَت 

  1ءنت فَأَنت م 

  2ءنت ألَنَت 

  1ءنت ألَنت م 

  4َهاأَنت م ءنت 

  14ءنت َوأَنَت 

  42ءنت َوأَنت م 

  3ءنت َوأَنت م  

  2ءنث أ نثَى 

  5ءنث إِنَاثًا 

  2ءنث األ نثَى 

  6ءنث األ نثَيَْيِن 

  2ءنث بِاأل نثَى 
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  1ءنث َكاأل نثَى 

  1ءنث َوأ نثَى 

  1ءنث َوإِنَاثًا 

  4ءنث َواأل نثَى 

  1ءنس َءانََس 

  3ءنس َءانَْست  

  1انَْست م ءنس ءَ 

  3ءنس إِنس  

  1ءنس إِنَسان  

  1ءنس إِنِسيًّا 

  27ءنس اإِلنَساَن 

  27ءنس اإِلنَسان  

  4ءنس اإِلنَساِن 

  2ءنس اإِلنس  

  4ءنس اإِلنِس 

  1ءنس تَْستَأْنِس وا 

  6ءنس ِلِلنَساِن 

ْستَئْنِِسيَن    1ءنس م 

  1ءنس َواإِلنَس 

  2ءنس َواإِلنِس 

  1ءنف َءانِفًا 

  1ءنف بِاألَنِف 

  1ءنف َواألَنَف 

  1ءنم ِلألَنَاِم 

  15ءنى أَنَّى 

  2ءنى َوأَن ِي 

  11ءنى فَأَنَّى 

  1ءني َءان  

  2ءني َءانَاَء 

  1ءني َءانَاِءي 

  1ءني َءانِيَة  

  1ءني إِنَاه  

  1ءني بِأَنِيَة  

  1ءني يَأِْن 

  2ءهل أَْهَل 

  1ءهل أَْهلَنَا 

  6 ءهل أَْهلََها

  4ءهل أَْهلَه  

  2ءهل أَْهل  

  2ءهل أَْهل َها 

  1ءهل أَْهل ه  

  23ءهل أَْهِل 

  2ءهل أَْهِلَك 

  1ءهل أَْهِلنَا 

  2ءهل أَْهِلَها 

  9ءهل أَْهِلِه 

  2ءهل أَْهِلِهم 

  1ءهل أَْهِلِهم  

  1ءهل أَْهِلِهنَّ 

  2ءهل أَْهِلي 

  1ءهل أَْهِليك م 

  1ءهل أَْهِليِهم 

  3بِأَْهِلَك  ءهل

  1ءهل بِأَْهِلك م 

  2ءهل بِأَْهِلِه 

  1ءهل ألَْهِل 

  3ءهل ألَْهِلِه 

  1ءهل َوأَْهلَنَا 

  1ءهل َوأَْهلََها 

  2ءهل َوأَْهلَه  

  1ءهل َوأَْهل  

  3ءهل َوأَْهل َها 

  1ءهل َوأَْهل ونَا 

  1ءهل َوأَْهِلي 

  1ءهل َوأَْهِليك م 

  2ءهل َوأَْهِليِهم 

  13يَاأَْهَل ءهل 

  264ءو أَو 

  45ءو أََو 

  16ءو أَِو 

اب     4ءوب أَوَّ

اب     1ءوب أَوَّ

بِي  ِ   1ءوب أَو 

  1ءوب إِيَابَه م 

  1ءوب اْلَمئَاِب 

ابِيَن    1ءوب ِلألَوَّ

  2ءوب َمئَابًا 

  5ءوب َمئَاب  

  1ءوب َمئَاِب 

  1ءود يَئ ود ه  

َل    16ءول أَوَّ

ل     3ءول أَوَّ

ِل ءول أَ    1وَّ

  1ءول أ والَه م 

  1ءول أ والَه َما 

ل     1ءول األَوَّ

ل وَن    6ءول األَوَّ

ِل    1ءول األَوَّ

ِليَن    31ءول األَوَّ

  1ءول األَْولَيَاِن 

  14ءول األ ولَى 

  2ءول بِتَأِْويِل 

  3ءول بِتَأِْويِلِه 

  2ءول تَأِْويالً 

  2ءول تَأِْويلَه  

  2ءول تَأِْويل  

  2تَأِْويل ه  ءول 

  3ءول تَأِْويِل 

  1ءول تَأِْويِلِه 

ِل    1ءول ألَوَّ

ِلنَا    1ءول ألَوَّ

  1ءول أل والَه م 

ِليَن    1ءول َواألَوَّ

  3ءول َواأل ولَى 

اه     1ءوه أَوَّ

اه     1ءوه ألَوَّ

  2ءوي َءاَووا 

  2ءوي َءاَوى 

  1ءوي َءاِوي 

  1ءوي أََوى 

  1ءوي أََوْينَا 

  4َمأَْوى ءوي الْ 

  1ءوي ت ئِْويِه 

  1ءوي َسأَِوي 

  1ءوي فَأََواك م 

  1ءوي فَأََوى 

ا    1ءوي فَأْو 

  1ءوي فََمأَْواه م  

  1ءوي َمأَْواك م  

  4ءوي َمأَْواه م 

  1ءوي َمأَْواه م  

  1ءوي َوَءاَوْينَاه َما 

  1ءوي َوت ئِْوي 

  2ءوي َوَمأَْواك م  

  3ءوي َوَمأَْواه  

  4َمأَْواه م ءوي وَ 

  2ءوي َوَمأَْواه م  

  1ءيد أَيَّدتَُّك 

  1ءيد أَيََّدَك 

  1ءيد فَأَيَّْدنَا 

  1ءيد َوأَيََّدك م 

  1ءيد َوأَيََّده  

  1ءيد َوأَيََّده م 

  2ءيد َوأَيَّْدنَاه  

  1ءيد ي َؤي ِد  

  2ءيك األَْيَكِة 

  2ءيك ْلئَْيَكِة 

  1ءيم األَيَاَمى 

  2 ءين َءاألَنَ 

  14ءين أَْيَن 

  3ءين أَْينََما 

  5ءين األََن 

  1ءين فَأَْيَن 

  1ءين فَأَْينََما 

  1ءين فَاألََن 

  7ءيه َءايَات  

  11ءيه َءايَات  

  13ءيه َءايَات  

  12ءيه َءايَات نَا 

  4ءيه َءايَات ه  

  21ءيه َءايَاِت 

  3ءيه َءايَاتَِك 

  22ءيه َءايَاتِنَا 

  1َها ءيه َءايَاتِ 

  27ءيه َءايَاتِِه 

  9ءيه َءايَاتِي 

  1ءيه َءايَاتَِي 

  23ءيه َءايَةً 

  9ءيه َءايَة  

  12ءيه َءايَة  

  3ءيه َءايَةَ 

  1ءيه َءايَتَْيِن 

  2ءيه َءايَت َك 

  1ءيه أَيَات  

  3ءيه األَيَات  

  22ءيه األَيَاِت 

  1ءيه األَيَةَ 

  34ءيه بِأَيَاِت 

  57نَا ءيه بِأَيَاتِ 

  4ءيه بِأَيَاتِِه 

  4ءيه بِأَيَاتِي 

  12ءيه بِأَيَة  
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  2ءيه بِاألَيَاِت 

  29ءيه ألَيَات  

  1ءيه ألَيَاتِنَا 

  21ءيه ألَيَةً 

  2ءيه َوَءايَاتِِه 

  1ءيه َوَءايَةً 

  3ءيه َوَءايَة  

  1ءيو إِي 

  1ءيوب أَيُّوَب 

  3ءيوب َوأَيُّوَب 

  1ءيي أَيًّا 

  1 ءيي أَيَّ 

  6ءيي أَيَّاَن 

  1ءيي أَيَّت َها 

  1ءيي أَيََّما 

  3ءيي أَيُّ 

  4ءيي أَيُّك م 

  1ءيي أَيُّنَا 

  2ءيي أَيُّهَ 

  2ءيي أَيَُّها 

  6ءيي أَيُّه م 

 ِ   2ءيي أَي 

  1ءيي إِيَّاَك 

  2ءيي إِيَّاك م 

  2ءيي إِيَّانَا 

  2ءيي إِيَّاه  

  1ءيي بِأَيي ِك م  

 ِ   2 ءيي بِأَي 

  1ءيي فَأَيَّ 

  1ءيي فَأَيُّ 

  2ءيي فَِإيَّاَي 

 ِ   35ءيي فَبِأَي 

  1ءيي فََكأَي ِن 

 ِ   1ءيي ألَي 

  1ءيي َوإِيَّاَك 

  4ءيي َوإِيَّاك م 

  1ءيي َوإِيَّاه م 

  3ءيي َوإِيَّاَي 

  6ءيي َوَكأَي ِن 

  1ءيي يَاأَيَّت َها 

  1ءيي يَاأَيُّهَ 

  142ءيي يَاأَيَُّها 

  9براهيم إِْبَراِهَم إ

  6إبراهيم إِْبَراِهم  

  32إبراهيم إِْبَراِهيَم 

  5إبراهيم إِْبَراِهيم  

  1إبراهيم بِِإْبَراِهيَم 

  1إبراهيم إلَْبَراِهيَم 

  1إبراهيم إِلْبَراِهيَم 

  4إبراهيم َوإِْبَراِهيَم 

  4إبراهيم يَاإِْبَراِهيم  

  1إدريس إِْدِريَس 

  1يَس إدريس َوإِْدرِ 

  6إسحاق إِْسَحاَق 

  2إسحاق بِِإْسَحاَق 

  9إسحاق َوإِْسَحاَق 
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  1إلياس إِْليَاَس 

  1إلياس َوإِْليَاَس 

  5الر الر 

  6الم الم 

  1المر المر 

  1المص المص 

  11ب بَِك 

  29ب بِك م 

  6ب بِك م  

  1ب بَِم 

  4ب بِنَا 

  79ب بَِها 

  327ب بِِه 

  36ب بِِهم 

  3ب بِِهَما 

  5ب بِِهم  

  3ب بِِهنَّ 

  11ب بِي 

  1ب بَِي 

  2ب َوبِِه 

  1بءر َوبِئْر  

  1بءس اْلبَأَْس 

  1َساء  بءس اْلبَأْ 

  1بءس اْلبَأَْساِء 

  1بءس اْلبَأِْس 

  1بءس اْلبَائَِس 

  2بءس بَأًْسا 

  1بءس بَأْس  

  3بءس بَأْس  

  2بءس بَأَْس 

  1بءس بَأَْسك م 

  4بءس بَأَْسنَا 

  6بءس بَأْس نَا 

  1بءس بَأْس ه  

  1بءس بَأْس ه م 

  1بءس بَأِْس 

  1بءس بَأِْسك م 

  1بءس بَئِيس  

  5بِئَْس بءس 

  3بءس بِئَْسَما 

  2بءس بِاْلبَأَْساِء 

  2بءس تَْبتَئِس 

  7بءس فَبِئَْس 

  1بءس فَلَبِئَْس 

  5بءس لَبِئَْس 

  15بءس َوبِئَْس 

  4بءس َولَبِئَْس 

  1بابل بِبَابَِل 

  1بتر األَْبتَر  

  1بتك فَلَي بَت ِك نَّ 

  1بتل تَْبتِيالً 

َّل    1بتل َوتَبَت

  1ْبث وِث بثث اْلمَ 

  1بثث بَثَّ 

  1بثث بَث ِي 

  1بثث َمْبث وثَة  

نبَثًّا    1بثث م 

  3بثث َوبَثَّ 

  1بثث يَب ثُّ 

  1بجس فَانبََجَست 

  1بحث يَْبَحث  

ر     1بحر أَْبح 

  7بحر اْلبَْحَر 

  1بحر اْلبَْحَراِن 

  4بحر اْلبَْحَرْيِن 

  2بحر اْلبَْحر  

  14بحر اْلبَْحِر 

  2َحار  بحر اْلبِ 

  1بحر بَِحيَرة  

  1بحر بَْحر  

  1بحر َواْلبَْحر  

  2بحر َواْلبَْحِر 

  1بخس بَْخًسا 

  1بخس بَْخس  

  3بخس تَْبَخس وا 

  1بخس يَْبَخس 

  1بخس ي ْبَخس وَن 

  2بخع بَاِخع  

  1بخل بَِخَل 

  2بخل بَِخل وا 

  2بخل بِاْلب ْخِل 

  1بخل تَْبَخل وا 

  1بخل يَْبَخل 

  2بخل يَْبَخل  

  3بخل يَْبَخل وَن 

  1بدء بََدء وك م 

  1بدء بََدأَ 

  1بدء بََدأَك م 

  1بدء بََدأْنَا 

  1بدء فَبََدأَ 

  1بدء َوبََدأَ 

ا    6بدء يَْبَدؤ 

  3بدء ي ْبِدئ  

  1بدر بِبَْدر  

  1بدر َوبَِداًرا 

  1بدع اْبتََدع وَها 

  2بدع بَِديع  

  1بدع بِْدًعا 

  1أَتَْستَْبِدل وَن بدل 

لَه     1بدل أ بَد ِ

  1بدل اْستِْبَداَل 

  1بدل بََدالً 

  1بدل بَدََّل 

لَه     1بدل بَدَّ

ل وا    2بدل بَدَّ
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ْلنَا    3بدل بَدَّ

ْلنَاه م    1بدل بَدَّ

ْله     1بدل بَد ِ

  1بدل تَبَدََّل 

  5بدل تَْبِديالً 

  2بدل تَْبِديَل 

ل وا    1بدل تَتَبَدَّ

  1ت بَدَّل   بدل

  2بدل فَبَدََّل 

َل  بَد ِ   3بدل م 

َل    2بدل ن بَد ِ

ْلنَاه م    1بدل َوبَدَّ

لَنَّه م    1بدل َولَي بَد ِ

  1بدل َويَْستَْبِدل 

  1بدل يَتَبَدَِّل 

  1بدل يَْستَْبِدل 

  1بدل ي بَدَّل  

ل    1بدل ي بَد ِ

َل    1بدل ي بَد ِ

ل     1بدل ي بَد ِ

ل وا   1 بدل ي بَد ِ

ل ونَه     1بدل ي بَد ِ

  1بدل ي ْبِدلَنَا 

  1بدل ي ْبِدلَه  

َما    1بدل ي ْبِدلَه 

  1بدن بِبََدنَِك 

  1بدن َواْلب ْدَن 

  1بدي اْلبَْدِو 

  1بدي بَاد وَن 

  1بدي بَاِدَي 

  2بدي بََدا 

  1بدي بََدت 

  1بدي بََدِت 

  2بدي ت ْبَد 

  4بدي ت ْبد وا 

  3بدي ت ْبد وَن 

  1بدي ت ْبد ونََها 

  1بدي ت ْبد وه  

  1بدي فَبََدت 

  1بدي لَت ْبِدي 

  1بدي ِلي ْبِدَي 

ْبِديِه    1بدي م 

  1بدي َواْلبَاِد 

  4بدي َوبََدا 

  1بدي ي ْبد وَن 

  1بدي ي ْبِدَها 

  2بدي ي ْبِديَن 

ِريَن  بَذ ِ   1بذر اْلم 

  1بذر تَْبِذيًرا 

ر    1بذر ت بَذ ِ

  1ئ  برء أ بَر ِ 

  1برء اْلبَاِرئ  

  2برء بَاِرئِك م 

  1برء بََراء  

  2برء بََراَءة  

  9برء بَِريء  

  1برء بَِريئًا 

  1برء بَِريئ وَن 

ا    1برء ب َرَءاؤ 

ء وا    1برء تَبَرَّ

أَ    2برء تَبَرَّ

أْنَا    1برء تَبَرَّ

أَه     1برء فَبَرَّ

أَ    1برء فَنَتَبَرَّ

ء وَن  بَرَّ   1برء م 

  1برء نَْبَرأََها 

  1برء َوأ ْبِرئ  

  1برء َوت ْبِرئ  

وجِ    1برج اْلب ر 

وًجا    2برج ب ر 

وج     1برج ب ر 

ْجَن    1برج تَبَرَّ

َج    1برج تَبَرُّ

َجات   تَبَر ِ   1برج م 

  1برح أَْبَرَح 

  1برح أَْبَرح  

  1برح نَْبَرَح 

  1برد بَاِرد  

  1برد بَاِرد  

  1برد بََرد  

  2رد بَْرًدا ب

  3برر األَْبَراَر 

  2برر األَْبَراِر 

  1برر اْلبَرُّ 

  12برر اْلبَر ِ 

  4برر اْلبِرَّ 

  1برر اْلبِرُّ 

  1برر اْلبِر ِ 

  1برر بََرَرة  

  2برر بِاْلبِر ِ 

وا    1برر تَبَرُّ

وه م    1برر تَبَرُّ

  1برر ِلألَْبَراِر 

ا    2برر َوبَرًّ

  1برز بَاِرَزةً 

وَن    1برز بَاِرز 

وا    2برز بََرز 

  1برز لَبََرَز 

وا    2برز َوبََرز 

َزِت    2برز َوب ر ِ

  1برزخ بَْرَزًخا 

  2برزخ بَْرَزخ  

  2برص َواألَْبَرَص 

  1برق إِْستَْبَرق  

  2برق اْلبَْرَق 

  1برق اْلبَْرق  

  1برق بَِرَق 

  1برق بَْرقِِه 

  1برق َوأَبَاِريَق 

  1تَْبَرق  برق َوإِسْ 

  2برق َوإِْستَْبَرق  

  1برق َوبَْرق  

بَاَرَكِة    1برك اْلم 

  5برك بَاَرْكنَا 

  1برك بََرَكات  

  1برك ب وِرَك 

  6برك تَبَاَرَك 

  2برك فَتَبَاَرَك 

بَاَرًكا    4برك م 

بَاَرك     4برك م 

بَاَرَكةً    1برك م 

بَاَرَكة     2برك م 

  1برك َوبَاَرَك 

  1اَرْكنَا برك َوبَ 

  1برك َوبََرَكات  

  1برك َوبََرَكات ه  

  1برك َوتَبَاَرَك 

وا    1برم أَْبَرم 

وَن  ْبِرم    1برم م 

  1برهن ب ْرَهان  

  2برهن ب ْرَهاَن 

  1برهن ب ْرَهانَاِن 

  4برهن ب ْرَهانَك م 

  2بري اْلبَِريَِّة 

  1بزغ بَاِزًغا 

  1بزغ بَاِزَغةً 

  1بسر بَاِسَرة  

  1بسر َوبََسَر 

  1بسس بَسًّا 

  1بسس َوب سَِّت 

  1بسط اْلبَْسِط 

  1بسط بَاِسط  

  1بسط بَاِسط وا 

  1بسط بََسطَت 

  1بسط بََسَط 

  1بسط بَْسَطةً 

  1بسط بَْصَطةً 

  1بسط بِبَاِسط  

  1بسط بَِساًطا 

  1بسط تَْبس ْطَها 

  1بسط فَيَْبس ط ه  

  1بسط َكبَاِسِط 

  1وَطتَاِن بسط َمْبس  

  1بسط َويَْبس ط وا 

ط     1بسط َويَْبص 

  9بسط يَْبس ط  

  1بسط يَْبس ط وا 

  1بسق بَاِسقَات  

  1بسل أ ْبِسل وا 

  1بسل ت ْبَسَل 

  1بسم فَتَبَسََّم 

  1بشر أَبََشًرا 

  1بشر أَبََشر  

ونِي    1بشر أَبَشَّْرت م 

  2بشر اْلبََشِر 

  1بشر اْلبَِشير  

  3ْشَرى بشر اْلب  

وه نَّ    1بشر بَاِشر 

  9بشر بََشًرا 

  15بشر بََشر  

  1بشر بََشر  

  4بشر بَِشيًرا 
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  1بشر بَِشير  

  1بشر بَِشير  

  1بشر بَشَّْرنَاَك 

ِر    1بشر بَش ِ

َر    3بشر ب ش ِ

  3بشر ب ْشًرا 

  1بشر ب ْشَراك م  

  3بشر ب ْشَرى 

  2بشر بِاْلب ْشَرى 

وه     1نَّ بشر ت بَاِشر 

وَن  ر    1بشر ت بَش ِ

وا    1بشر فَاْستَْبِشر 

  1بشر فَبَشَّْرنَاَها 

  1بشر فَبَشَّْرنَاه  

ر    1بشر فَبَش ِ

ْره     3بشر فَبَش ِ

ْره م    3بشر فَبَش ِ

  4بشر ِلبََشر  

  1بشر ِلبََشَرْيِن 

َر    1بشر ِلت بَش ِ

  3بشر ِلْلبََشِر 

ًرا  بَش ِ   2بشر م 

َرات   بَش ِ   1 بشر م 

ِريَن  بَش ِ   4بشر م 

ْستَْبِشَرة     1بشر م 

َك  ر    2بشر ن بَش ِ

وا    1بشر َوأَْبِشر 

  2بشر َوبَِشير  

وه     1بشر َوبَشَّر 

  1بشر َوبَشَّْرنَاه  

ِر    11بشر َوبَش ِ

  5بشر َوب ْشَرى 

ًرا  بَش ِ   3بشر َوم 

وَن    1بشر َويَْستَْبِشر 

َر    1بشر َوي بَش ِ

  1ر  بشر َوي بَش ِ 

  1بشر يَاب ْشَرى 

وَن    5بشر يَْستَْبِشر 

ر     1بشر ي بَش ِ

َك  ر    1بشر ي بَش ِ

ِك  ر    1بشر ي بَش ِ

ه م  ر    1بشر ي بَش ِ

  2بصر أَْبَصاَره م 

  1بصر أَْبَصار  

ك م    1بصر أَْبَصار 

نَا    1بصر أَْبَصار 

َها    1بصر أَْبَصار 

ه م    5بصر أَْبَصار 

  2 بصر أَْبَصاِرِهم

  1بصر أَْبَصاِرِهنَّ 

  1بصر أَْبَصَر 

  1بصر أَْبَصْرنَا 

  1بصر أَْبِصر 

  1بصر األَْبَصاَر 

  5بصر األَْبَصار  

  3بصر األَْبَصاِر 

  2بصر اْلبََصَر 

  3بصر اْلبََصر  

  1بصر اْلبََصِر 

  4بصر اْلبَِصير  

  2بصر بََصائَِر 

  3بصر بََصائِر  

  1بصر بََصِرِه 

  1بَص ْرت  بصر 

  15بصر بَِصيًرا 

  27بصر بَِصير  

  1بصر بَِصيَرة  

  1بصر بَِصيَرة  

  1بصر بِأَْبَصاِرِهم 

  1بصر بِاألَْبَصاِر 

  1بصر بِاْلبََصِر 

  1بصر تَْبِصَرةً 

وَن    9بصر ت ْبِصر 

َك    1بصر فَبََصر 

  1بصر فَبَص َرت 

  1بصر فََست ْبِصر  

ْبِصًرا    3بصر م 

  3ْبِصَرةً بصر م  

وَن  ْبِصر    1بصر م 

ْستَْبِصِريَن    1بصر م 

  1بصر َوأَْبَصاًرا 

  1بصر َوأَْبَصاَرك م 

  1بصر َوأَْبَصاَره م 

ه م    1بصر َوأَْبَصار 

  2بصر َوأَْبَصاِرِهم 

  2بصر َوأَْبِصر 

  1بصر َوأَْبِصْره م 

  5بصر َواألَْبَصاَر 

  1بصر َواألَْبَصار  

  1اِر بصر َواألَْبصَ 

  1بصر َواْلبََصَر 

  4بصر َواْلبَِصير  

  1بصر َواْلبَِصيِر 

وَن    1بصر َوي ْبِصر 

وا  ر    1بصر يَْبص 

ونَه م  ر    1بصر ي بَصَّ

  1بصر ي ْبِصر  

وَن    11بصر ي ْبِصر 

  1بصل َوبََصِلَها 

  1بضع بِبَِضاَعة  

  1بضع بَِضاَعةً 

  2بضع بَِضاَعتَه م 

  1بضع بَِضاَعت نَا 

  1بضع بِْضَع 

  1بضع بِْضعِ 

ئَنَّ    1بطء لَي بَط ِ

  1بطر بََطًرا 

  1بطر بَِطَرت 

  1بطش اْلبَْطَشةَ 

  2بطش بََطْشت م 

  2بطش بَْطًشا 

  1بطش بَْطَش 

  1بطش بَْطَشتَنَا 

  1بطش نَْبِطش  

  1بطش يَْبِطَش 

  1بطش يَْبِطش وَن 

  2بطل أَفَبِاْلبَاِطِل 

  4 بطل اْلبَاِطلَ 

  5بطل اْلبَاِطل  

  1بطل اْلبَاِطِل 

ْبِطل وَن    4بطل اْلم 

  2بطل بَاِطالً 

  9بطل بِاْلبَاِطِل 

  2بطل ت ْبِطل وا 

  1بطل َسي ْبِطل ه  

ْبِطل وَن    1بطل م 

  1بطل َواْلبَاِطَل 

  2بطل َوبَاِطل  

  1بطل َوبََطَل 

  1بطل َوي ْبِطَل 

  2بطن اْلب ط وَن 

  1ِن بطن اْلب ط و

  1بطن بَاِطن ه  

  1بطن بََطائِن َها 

  2بطن بََطَن 

  2بطن بَْطنِِه 

  1بطن بَْطنِي 

  4بطن ب ط وِن 

  2بطن ب ط ونَِها 

  1بطن ب ط ونِِه 

  3بطن ب ط ونِِهم 

  1بطن بِبَْطِن 

  1بطن بَِطانَةً 

  1بطن َواْلبَاِطن  

  1بطن َوبَاِطنَةً 

  1بطن َوبَاِطنَه  

  1َث بعث أَبَعَ 

  1بعث أ ْبعَث  

  1بعث اْبعَث 

  3بعث اْلبَْعِث 

  1بعث انبَعََث 

  1بعث انبِعَاثَه م 

  4بعث بَعََث 

  1بعث بَعَثَنَا 

  1بعث بَعَثَه  

  5بعث بَعَثْنَا 

  1بعث بَعَثْنَاك م 

  2بعث بَعَثْنَاه م 

  1بعث بَْعث ك م 

  2بعث بَِمْبع وثِيَن 

  1بعث ت ْبعَث وَن 

  2فَاْبعَث وا بعث 

  2بعث فَبَعََث 

  1بعث لَبَعَثْنَا 

  1بعث لَت ْبعَث نَّ 

  5بعث لََمْبع وث وَن 

  1بعث لَيَْبعَثَنَّ 

  2بعث َمْبع وث وَن 

  1بعث نَْبعََث 

  2بعث نَْبعَث  

  2بعث َواْبعَث 

  1بعث َوبَعَثْنَا 
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  4بعث يَْبعََث 

  1بعث يَْبعَثََك 

  2بعث يَْبعَث  

  1ْبعَث ك م بعث يَ 

م     3بعث يَْبعَث ه 

  1بعث ي ْبعَث  

  1بعث ي ْبعَث وا 

  2بعث ي ْبعَث وَن 

  1بعثر ب ْعثَِر 

  1بعثر ب ْعثَِرت 

  2بعد اْلبَِعيد  

  1بعد اْلبَِعيِد 

  1بعد بَاِعد 

  1بعد بَع َدت 

  1بعد بَِعَدت 

  6بعد بَِعيًدا 

  2بعد بَِعيد  

  12بعد بَِعيد  

  57َد بعد بَعْ 

  2بعد بَْعَدَها 

  2بعد بَْعَده  

  1بعد بَْعَده نَّ 

  9بعد بَْعد  

  22بعد بَْعِد 

  1بعد بَْعِدَك 

  1بعد بَْعِدك م 

  4بعد بَْعِدَها 

  19بعد بَْعِدِه 

  17بعد بَْعِدِهم 

  4بعد بَْعِدي 

  4بعد ب ْعًدا 

  1بعد ب ْعَد 

  2بعد بِبَِعيد  

  2بعد فَب ْعًدا 

ْبعَد وَن بعد    1م 

  2بعر بَِعير  

  1بعض بَع وَضةً 

  9بعض بَْعًضا 

  37بعض بَْعض  

  14بعض بَْعَض 

  6بعض بَْعَضك م 

  1بعض بَْعَضَها 

  3بعض بَْعَضه  

  11بعض بَْعَضه م 

  6بعض بَْعض  

ك م    12بعض بَْعض 

نَا    3بعض بَْعض 

َها    2بعض بَْعض 

ه م    23بعض بَْعض 

  4بعض بَْعِض 

  2بعض بَْعِضك م 

  11بعض بِبَْعض  

  4بعض بِبَْعِض 

  1بعض بِبَْعِضَها 

  2بعض ِلبَْعض  

  1بعض ِلبَْعِض 

  1بعل بَْعالً 

  1بعل بَْعِلَها 

  1بعل بَْعِلي 

  2بعل ب ع ولَتِِهنَّ 

  1بعل ِلب ع ولَتِِهنَّ 

  1بعل َوب ع ولَت ه نَّ 

  13بغت بَْغتَةً 

  1بغض اْلبَْغَضاء  

  3بغض َواْلبَْغَضاَء 

  1بغض َواْلبَْغَضاء  

  1بغل َواْلبِغَاَل 

  1بغي أَْبتَِغي 

  1بغي أَْبِغي 

  1بغي أَْبِغيك م 

  1بغي أَيَْبتَغ وَن 

ا    1بغي اْبتَغَو 

  2بغي اْبتَغَى 

  1بغي اْبتَغَْيَت 

  11بغي اْبتِغَاَء 

  1بغي اْبتِغَاِء 

  1بغي اْلبَْغي  

  1 بغي اْلبِغَاءِ 

  3بغي بَاغ  

  1بغي بَغَت 

  1بغي بَغَى 

  2بغي بَِغيًّا 

  6بغي بَْغيًا 

  1بغي بَْغي ك م 

  1بغي ب ِغَي 

  1بغي بِبَْغيِِهم 

  2بغي تَْبتَغ وا 

  1بغي تَْبتَغ وَن 

  1بغي تَْبتَِغي 

  1بغي تَْبتَِغَي 

  1بغي تَْبغ وا 

  1بغي تَْبغ ونََها 

  1بغي تَْبغِ 

  1ي بغي تَْبغِ 

  1بغي فَاْبتَغ وا 

  1بغي فَبَغَى 

  1بغي الَّْبتَغَْوا 

  1بغي لَبَغَْوا 

  1بغي لَيَْبِغي 

  4بغي ِلتَْبتَغ وا 

  1بغي نَْبتَِغي 

  1بغي نَْبغِ 

  1بغي نَْبِغي 

  3بغي َواْبتَغ وا 

  2بغي َواْبتَغِ 

  2بغي َواْبتِغَاَء 

ك م    1بغي َواْبتِغَاؤ 

  1بغي َواْلبَْغَي 

  1بغي َواْلبَْغيِ 

  1بغي َوتَْبغ ونََها 

  4بغي َوِلتَْبتَغ وا 

  1بغي َويَْبغ وَن 

  3بغي َويَْبغ ونََها 

  6بغي يَْبتَغ وَن 

  1بغي يَْبتَغِ 

  4بغي يَْبغ وَن 

  1بغي يَْبغ ونَك م  

  1بغي يَْبِغيَاِن 

  6بغي يَنبَِغي 

  1بقر اْلبَقََر 

  2بقر اْلبَقَِر 

  2َرات  بقر بَقَ 

  1بقر بَقََرةً 

  3بقر بَقََرة  

  1بقع اْلب ْقعَِة 

  1بقل بَْقِلَها 

  1بقي أَْبقَى 

  2بقي اْلبَاقِيَن 

  1بقي بَاق  

  1بقي بَاقِيَةً 

  1بقي بَاقِيَة  

  1بقي بَِقَي 

  1بقي بَِقيَّة  

  1بقي بَِقيَّت  

  1بقي ت ْبِقي 

  7بقي َوأَْبقَى 

  2ت  بقي َواْلبَاقِيَا

  1بقي َوبَِقيَّة  

  1بقي َويَْبقَى 

  1بكر أَْبَكاًرا 

  7بكر ب ْكَرةً 

  1بكر بِْكر  

  1بكر َوأَْبَكاًرا 

  2بكر َواإِلْبَكاِر 

  1بكك بِبَكَّةَ 

  1بكم أَْبَكم  

  1بكم اْلب ْكم  

  2بكم ب ْكم  

  1بكم َوب ْكًما 

  1بكم َوب ْكم  

  1بكي بََكت 

  1بكي تَْبك وَن 

  1بكي َوأَْبَكى 

  1بكي َوب ِكيًّا 

  1بكي َوْليَْبك وا 

  2بكي يَْبك وَن 

  113بل بَل 

  14بل بَِل 

  1بلد اْلبَلََد 

  3بلد اْلبَلَِد 

  1بلد اْلبَْلَدِة 

  5بلد اْلباِلَِد 

  1بلد بَلًَدا 

  2بلد بَلَد  

  3بلد بَْلَدةً 

  1بلد بَْلَدة  

  1بلد ِلبَلَد  

  1لَد  بلد َواْلبَ 

  2بلس إِْبِليَس 

  1بلس إِْبِليس  

ْبِلِسيَن    1بلس لَم 

ْبِلس وَن    3بلس م 
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  2بلس يَاإِْبِليس  

  1بلس ي ْبِلس  

  1بلع اْبلَِعي 

  1بلغ أَْبلَغ وا 

  3بلغ أَْبلَْغت ك م 

  1بلغ أَْبل َغ 

  1بلغ أَْبل غ  

  1بلغ أَْبِلْغه  

  2بلغ أ بَل ِغ ك م 

  1غَة  بلغ اْلبَالِ 

  11بلغ اْلباَلَغ  

  1بلغ بَاِلَغ 

  2بلغ بَاِلغَة  

  1بلغ بَاِلغ  

  1بلغ بَاِلغ وه  

  1بلغ بَاِلِغيِه 

  1بلغ باَلًَغا 

  2بلغ باَلَغ  

  9بلغ بَلََغ 

  1بلغ بَلَغَا 

  2بلغ بَلَغَِت 

  1بلغ بَلَغَنَِي 

  2بلغ بَلَغ وا 

  1بلغ بَلَْغَت 

  1بلغ بَلَْغت  

  2بَلَْغَن بلغ 

  1بلغ بَِليغًا 

  1بلغ بَلَّْغَت 

  1بلغ بَل ِغ 

  1بلغ بِبَاِلِغِه 

  1بلغ بِبَاِلِغيِه 

  1بلغ تَْبل َغ 

  2بلغ فَبَلَْغَن 

  1بلغ لَباَلًَغا 

  2بلغ ِلتَْبل غ وا 

  1بلغ ِليَْبل َغ 

  1بلغ َمْبلَغ ه م 

  1بلغ َوأ بَل ِغ ك م 

  1بلغ َوبَلََغ 

  1ِت بلغ َوبَلَغَ 

  1بلغ َوبَلَْغنَا 

  2بلغ َوِلتَْبل غ وا 

  5بلغ يَْبل َغ 

  1بلغ يَْبل غَا 

  1بلغ يَْبل غَنَّ 

  1بلغ يَْبل غ وا 

  1بلغ ي بَل ِغ وَن 

  2بلو اْبتاَلَه  

  1بلو اْبتَلَى 

  1بلو اْبت ِلَي 

ا    1بلو اْلباَلَؤ 

  1بلو باَلًَء 

  3بلو باَلَء  

ا    1بلو باَلَؤ 

  1و بَلَْونَا بل

  1بلو بَلَْونَاه م 

  22بلو بَلَى 

  1بلو تَْبل وا 

  1بلو ت ْبلَى 

نَّ    1بلو لَت ْبلَو 

ْبتَِليَن    1بلو لَم 

  1بلو لَيَْبل َونَّك م  

  1بلو ِلنَْبل َوه م 

  1بلو ِليَْبتَِليَك م 

  1بلو ِليَْبل َوا 

  4بلو ِليَْبل َوك م 

  1بلو ِليَْبل َونِي 

ْبتَِليك م بلو    1م 

  1بلو نَْبتَِليِه 

  1بلو نَْبل وه م 

  1بلو َواْبتَل وا 

  1بلو َوبَلَْونَاه م 

  2بلو َولَنَْبل َونَّك م 

  1بلو َوِليَْبتَِلَي 

  1بلو َوِلي ْبِلَي 

  1بلو َونَْبل وك م 

  1بلو َونَْبل َوا 

  1بلو يَْبلَى 

  1بلو يَْبل وك م  

  1بنن بَنَان  

  1نَانَه  بنن بَ 

  1بنو أَْبنَاَء 

  4بنو أَْبنَاَءك م 

  1بنو أَْبنَاَءنَا 

  4بنو أَْبنَاَءه م 

  1بنو أَْبنَاَءه م  

  3بنو أَْبنَاِء 

ا    1بنو أَْبنَاؤ 

  1بنو أَْبنَائِك م  

  2بنو أَْبنَائِِهنَّ 

  11بنو اْبَن 

  1بنو اْبنََت 

  1بنو اْبنَتَيَّ 

  1بنو اْبنََك 

  1نَه  بنو ابْ 

  1بنو اْبنَي 

  12بنو اْبن  

  4بنو اْبِن 

  1بنو اْبنِي 

  2بنو اْلبَنَات  

  2بنو اْلبَنَاِت 

  2بنو اْلبَن وَن 

  1بنو اْلبَنِيَن 

  1بنو بَنَات  

  1بنو بَنَاتَِك 

  2بنو بَنَاتِي 

  1بنو بَن و 

  1بنو بَن وَن 

  31بنو بَنِي 

  2بنو بَنِيَن 

  1بنو بَنِيِه 

  2نو بِاْلبَنِيَن ب

  2بنو بِبَنِي 

  1بنو بِبَنِيِه 

  1بنو الْبنِِه 

  5بنو ِلبَنِي 

  1بنو ِلبَنِيِه 

  1بنو َوأَْبنَاَءك م 

ك م    2بنو َوأَْبنَاؤ 

  1بنو َوأَْبنَائِنَا 

  3بنو َواْبَن 

  1بنو َواْبنََها 

  5بنو َواْبِن 

  1بنو َواْلبَن وَن 

  1بنو َواْلبَنِيَن 

  1َوبَنَات   بنو

  2بنو َوبَنَات  

  1بنو َوبَنَات ك م 

  4بنو َوبَنَاِت 

  1بنو َوبَنَاتَِك 

  6بنو َوبَنِيَن 

  1بنو َوبَنِيِه 

  1بنو َوبَنِيَّ 

  11بنو يَابَنِي 

  3بنو يَابَنِيَّ 

  6بنو يَاب نَيَّ 

  1بني أَتَْبن وَن 

  2بني اْبن وا 

  2بني اْبِن 

  2بني بَنَاَها 

  1ي بَنَْوا بن

  2بني بَنَْينَاَها 

  1بني بَنَّاء  

  2بني ب ْنيَانًا 

  1بني ب ْنيَان  

  2بني ب ْنيَانَه  

  1بني ب ْنيَانَه م 

م     1بني ب ْنيَان ه 

  2بني بِنَاًء 

  1بني َمْبنِيَّة  

  1بني َوبَنَْينَا 

  4بهت ب ْهتَانًا 

  1بهت ب ْهتَان  

  1بهت بِب ْهتَان  

  1ب ِهَت بهت فَ 

  1بهت فَتَْبَهت ه م 

  2بهج بَِهيج  

  1بهج بَْهَجة  

  1بهل نَْبتَِهل 

  1بهم بَِهيَمة  

  2بهم بَِهيَمِة 

  2بوء بَاَء 

أْنَا    2بوء بَوَّ

َءا    1بوء تَبَوَّ

ء و    1بوء تَبَوَّ

  1بوء تَب وأَ 

ِئ     1بوء ت بَو 

  1بوء فَبَاء و 

ئَنَّه م  ِ   2بوء لَن بَو 

أَ بو بَوَّ   1ء م 

أ     1بوء نَتَبَوَّ

  2بوء َوبَاء و 
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أَك م    1بوء َوبَوَّ

أ     1بوء يَتَبَوَّ

  2بوب أَْبَوابًا 

  2بوب أَْبَواب  

  5بوب أَْبَواَب 

  1بوب أَْبَواب  

  2بوب أَْبَواب َها 

  1بوب أَْبَوابَِها 

  1بوب األَْبَواَب 

  1بوب األَْبَواب  

  5بوب اْلبَاَب 

  1اْلبَاِب بوب 

  2بوب بَابًا 

  1بوب بَاب  

  3بوب بَاب  

  1بور اْلبََواِر 

  2بور ب وًرا 

  1بور تَب وَر 

  1بور يَب ور  

  4بيت اْلبَْيَت 

  2بيت اْلبَْيِت 

  2بيت اْلب ي وَت 

  2بيت اْلب ي وِت 

  3بيت بَيَاتًا 

  1بيت بَيََّت 

  2بيت بَْيتًا 

  1بيت بَْيت  

  3بيت بَْيت  

  2بيت بَْيتَِك 

  1بيت بَْيتَِها 

  1بيت بَْيتِِه 

  3بيت بَْيتَِي 

  9بيت ب ي وتًا 

  1بيت ب ي وت  

  1بيت ب ي وَت 

  1بيت ب ي وتَك م 

  1بيت ب ي وتَنَا 

  1بيت ب ي وتَه م 

  1بيت ب ي وت ه م 

  2بيت ب ي وِت 

  5بيت ب ي وتِك م 

  2بيت ب ي وتِك نَّ 

  1بيت ب ي وتِِهنَّ 

  1بيت بِاْلبَْيِت 

  1بيت لَبَْيت  

  1بيت لَن بَي ِتَنَّه  

  1بيت ِلب ي وتِِهم 

  1بيت َواْلبَْيِت 

  1بيت َوِلب ي وتِِهم 

  1بيت يَبِيت وَن 

  2بيت ي بَي ِت وَن 

  1بيد تَبِيَد 

  1بيض اْبيَضَّت 

  1بيض األَْبيَض  

  1بيض بَْيض  

  4بيض بَْيَضاَء 

  2بيض بَْيَضاء  

  1بيض بِيض  

  1بيض تَْبيَضُّ 

  1بيض َواْبيَضَّت 

  2بيع اْلبَْيَع 

  1بيع اْلبَْيع  

  1بيع بَايَْعت م 

  3بيع بَْيع  

  1بيع بِبَْيِعك م  

  1بيع تَبَايَْعت م 

  1بيع فَبَايِْعه نَّ 

  1بيع َوبِيَع  

  1بيع ي بَايِع وَن 

  2بيع ي بَايِع ونََك 

  1بيع ي بَايِْعنََك 

  2بيل بَالَه م 

  2بيل بَال  

  1بين اْلبَيَاَن 

  7بين اْلبَي ِنَات  

  4بين اْلبَي ِنَاِت 

  2بين اْلبَي ِنَة  

بِين     15بين اْلم 

بِيِن    7بين اْلم 

ْستَبِيَن    1بين اْلم 

  1بين بَيَان  

  1بين بَيَانَه  

  3بين بَيَّنَّا 

  1بين بَيَّنَّاه  

  1بين بَي ِن  

  2بَي ِنَات   بين

  14بين بَي ِنَات  

  1بين بَي ِنَةً 

  3بين بَي ِنَة  

  9بين بَي ِنَة  

  1بين بَي ِنَة  

  1بين بَي ِنَت  

  71بين بَْيَن 

  2بين بَْينََك 

  23بين بَْينَك م 

  3بين بَْينَك م  

  13بين بَْينَنَا 

  2بين بَْينََها 

  2بين بَْينَه  

  54بين بَْينَه م 

َما ب   29ين بَْينَه 

م     2بين بَْينَه 

  1بين بَْينَه نَّ 

  9بين بَْيِن 

  3بين بَْينِك م 

  4بين بَْينِنَا 

  2بين بَْينِِهم 

  2بين بَْينِِهَما 

  11بين بَْينِي 

  24بين بِاْلبَي ِنَاِت 

  2بين بِبَي ِنَة  

  11بين تَبَيََّن 

  1بين تَبَيَّنَِت 

  1بين تِْبيَانًا 

  3ن فَتَبَيَّن وا بي

  1بين لَت بَي ِن نَّه  

  2بين ِلت بَي َِن 

  1بين ِلن بَي َِن 

  3بين ِلي بَي َِن 

بَي ِنَات     3بين م 

بَي ِنَة     3بين م 

بِينًا    13بين م 

بِين     45بين م 

بِين     39بين م 

  1بين ن بَي ِن  

  1بين َوبَيَّن وا 

  1بين َوبَي ِنَات  

  9 بين َوبَْينَ 

  3بين َوبَْينََك 

  2بين َوبَْينَك م 

  2بين َوبَْينَك م  

  3بين َوبَْينَه  

  6بين َوبَْينَه م 

َما    1بين َوبَْينَه 

  2بين َوبَْينَِك 

  1بين َوتَبَيََّن 

  1بين َوأل بَي َِن 

  1بين َولَي بَي ِنَنَّ 

  1بين َوِلتَْستَبِيَن 

  1بين َوِلن بَي ِنَه  

  2ي ِن  بين َوي بَ 

  3بين يَتَبَيََّن 

  3بين ي بَي ِن 

  1بين ي بَي َِن 

  12بين ي بَي ِن  

  1بين ي بَي ِن َها 

  1بين ي بِين  

  1تابوت التَّاب وت  

  1تابوت التَّاب وِت 

  1تبب تَبَاب  

  1تبب تَبَّت 

  1تبب تَتْبِيب  

  1تبب َوتَبَّ 

  1تبر تَبَاًرا 

  1تبر تَبَّْرنَا 

  2تْبِيًرا تبر تَ 

تَبَّر     1تبر م 

وا    1تبر َوِلي تَب ِر 

َّبِع     5تبع أَت

َّبِع َك    1تبع أَت

َّبِْعه     1تبع أَت

  2تبع أَتْبََع 

  2تبع اتَّبََع 

  4تبع اتَّبَعََك 

  1تبع اتَّبَعَك َما 

  1تبع اتَّبَعَِن 

  1تبع اتَّبَعَنِي 

  5تبع اتَّبَع وا 

  1تبع اتَّبَع وَك 

  3اتَّبَع وه   تبع

  1تبع اتَّبَع وه م 

  3تبع اتَّبَْعَت 
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  1تبع اتَّبَْعتَنِي 

  1تبع اتَّبَْعت م 

  2تبع اتَّبِع 

  6تبع اتَّبِع وا 

  1تبع اتَّبِع وِن 

  1تبع اتُّبِع وا 

  1تبع ات ِبَاَع 

  1تبع التَّابِِعيَن 

  2تبع بِتَابِع  

  2تبع تَبَعًا 

  2تبع تَبَِع 

  3عََك تبع تَبِ 

  1تبع تَبِعَنِي 

  1تبع تَبِع وا 

  1تبع تَبِيعًا 

َّبِع    6تبع تَت

َّبَِع    1تبع تَت

َّبِعَان ِ    1تبع تَت

َّبِعَِن    1تبع تَت

َّبِع وا    2تبع تَت

َّبِع وَن    3تبع تَت

َّبِع ونَا    1تبع تَت

َّبِعِ    1تبع تَت

  1تبع تَتْبَع َها 

  2تبع ت بَّع  

  1تبع فَأَتْبََع 

  3تبع فَأَتْبَعَه  

  2تبع فَأَتْبَعَه م 

  1تبع فَأَتْبَع وه م 

  1تبع فَأَتْبَْعنَا 

  1تبع فَاتَّبَع وا 

  1تبع فَاتَّبَع وه  

  1تبع فَاتَّبِع 

  1تبع فَاتَّبِع وا 

  2تبع فَاتَّبِع ونِي 

  2تبع فَاتَّبِع وه  

  1تبع فَاتَّبِْعنِي 

  1تبع فَاتَّبِْعَها 

  1ات ِبَاع  تبع فَ 

  2تبع فَنَتَّبَِع 

  2تبع فَيَتَّبِع وَن 

َّبَْعت م     1تبع الَت

  1تبع الَّتَّبَع وَك 

  1تبع الَّتَّبَْعنَاك م 

تَتَابِعَْيِن    2تبع م 

تَّبَع وَن    2تبع م 

َّبِع     3تبع نَت

َّبِع ه     1تبع نَت

َّبِعِ    1تبع نَت

َّبِْعك م    1تبع نَت

م     1تبع ن تْبِع ه 

  1تبع َوأَتْبَْعنَاه م 

  2تبع َوأ تْبِع وا 

  5تبع َواتَّبََع 

  1تبع َواتَّبَعَتْه م 

  1تبع َواتَّبَعََك 

  11تبع َواتَّبَع وا 

  1تبع َواتَّبَْعت  

  1تبع َواتَّبَْعنَا 

  4تبع َواتَّبِع 

  1تبع َواتَّبِع وا 

  1تبع َواتَّبِع وِن 

  1تبع َواتَّبِع وه  

  1تَّبِعِ تبع َونَ 

َّبِع    1تبع َويَت

َّبِع     1تبع َويَت

َّبِع    1تبع يَت

َّبِع     3تبع يَت

م   َّبِع ه    1تبع يَت

َّبِع وك م    1تبع يَت

َّبِع وَن    2تبع يَت

  1تبع يَتْبَع َها 

  1تبع ي تَّبََع 

  1تبع ي تْبِع وَن 

  1تجر الت َِجاَرِة 

  4تجر تَِجاَرةً 

  1تجر تَِجاَرة  

  1تَِجاَرة   تجر

  1تجر تَِجاَرت ه م 

  1تجر َوتَِجاَرة  

  4تحت تَْحَت 

  1تحت تَْحتَِك 

  1تحت تَْحتََها 

  1تحت تَْحتَه  

  3تحت تَْحِت 

  35تحت تَْحتَِها 

  2تحت تَْحتِِهم 

  3تحت تَْحتِِهم  

  1تحت تَْحتِي 

  2ترب أَتَْرابًا 

  1ترب أَتَْراب  

  1ترب التَُّراِب 

  9َرابًا ترب ت  

  1ترب ت َراب  

  6ترب ت َراب  

  1ترب َمتَْربَة  

  1ترب َوالتََّرائِِب 

  1ترف أ تِْرف وا 

  1ترف أ تِْرْفت م 

تَْرف وَها    2ترف م 

تَْرفِيَن    1ترف م 

تَْرفِيَها    1ترف م 

تَْرفِيِهم    1ترف م 

  1ترف َوأَتَْرْفنَاه م 

  1ترك أَت تَْرك وَن 

  1 ترك بِتَاِرِكي

  1ترك تَاِرك  

ْكه     1ترك تَتْر 

  12ترك تََرَك 

  2ترك تََرك وا 

  2ترك تََرْكت  

  2ترك تََرْكت م 

وَها    1ترك تََرْكت م 

  1ترك تََرْكَن 

  1ترك تََرْكنَا 

  1ترك تََرْكنَاَها 

  1ترك ت تَْرك وا 

  1ترك فَتََرَكه  

  1ترك لَتَاِرك وا 

َك    1ترك نَتْر 

ِك ترك َواتْ    1ر 

  1ترك َوتََرَكه م 

  1ترك َوتََرك وَك 

  1ترك َوتََرْكت م 

  7ترك َوتََرْكنَا 

  1ترك ي تَْرَك 

  1ترك ي تَْرك وا 

  1تسع تِْسعًا 

  1تسع تِْسع  

  1تسع تِْسَع 

  1تسع تِْسعَةَ 

  1تسع تِْسعَة  

  1تسع تِْسعِ 

  1تسع َوتِْسع وَن 

  1تعس فَتَْعًسا 

  1 تفث تَفَثَه م

  1تقن أَتْقََن 

  22تلك تِْلَك 

  1تلك تِْلك َما 

  1تلك تِْلك م  

  2تلك فَتِْلَك 

  11تلك َوتِْلَك 

  1تلل َوتَلَّه  

  1تلو أَتْل  

  1تلو أَتْل َوا 

  1تلو اتْل  

  4تلو تَتْل وا 

  1تلو تَتْل وَن 

  1تلو تاَلََها 

  1تلو تَلَْوت ه  

  16تلو ت تْلَى 

  1 تلو ت ِليَت

  1تلو تاِلََوتِِه 

  1تلو َسأَتْل وا 

  1تلو فَاتْل وَها 

  1تلو فَالتَّاِليَاِت 

  1تلو ِلتَتْل َوا 

  1تلو نَتْل وا 

  3تلو نَتْل وَها 

  1تلو نَتْل وه  

  5تلو َواتْل  

  1تلو َويَتْل وه  

  7تلو يَتْل وا 

  5تلو يَتْل وَن 

  1تلو يَتْل ونَه  

  7تلو ي تْلَى 

َها تم   1م أَتَمَّ

وا    1تمم أَتِمُّ

  1تمم أَتَْمْمَت 

  1تمم أَتِْمم 

  1تمم تََماًما 

ه نَّ    1تمم فَأَتَمَّ
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وا    1تمم فَأَتِمُّ

  1تمم فَتَمَّ 

تِمُّ    1تمم م 

وا    1تمم َوأَتِمُّ

  1تمم َوأَتَْمْمت  

  1تمم َوأَتَْمْمنَاَها 

  3تمم َوتَمَّت 

  1تمم َوأل تِمَّ 

  1ِلي تِمَّ تمم وَ 

  1تمم َوي تِمَّ 

  1تمم َوي تِمُّ 

  2تمم ي تِمَّ 

  1تمم ي تِمُّ 

  1توب أَت وب  

  1توب التَّائِب وَن 

اب     6توب التَّوَّ

ابِيَن    1توب التَّوَّ

  2توب التَّْوبَةَ 

  2توب التَّْوبَة  

  1توب التَّْوِب 

  1توب تَائِبَات  

  12توب تَاَب 

  1توب تَابَا 

  11وب تَاب وا ت

  1توب تَت وبَا 

ابًا    3توب تَوَّ

اب     2توب تَوَّ

  2توب تَْوبَةً 

  1توب تَْوبَت ه م 

  3توب ت ْبت  

  2توب ت ْبت م 

  5توب ت وب وا 

  5توب فَتَاَب 

  1توب فَت وب وا 

  1توب ِليَت وب وا 

  1توب َمتَابًا 

  1توب َمتَاِب 

  1توب َوتَاَب 

  1توب َوت ب 

  1َوت وب وا  توب

  2توب َويَت وَب 

  1توب َويَت وب  

  1توب يَت ب 

  4توب يَت وَب 

  5توب يَت وب  

  2توب يَت وب وا 

  3توب يَت وب وَن 

  5تور التَّْوَراةَ 

  3تور التَّْوَراة  

  7تور التَّْوَراِة 

  1تور بِالتَّْوَراِة 

  2تور تَاَرةً 

  2تور َوالتَّْوَراةَ 

  1يِن تين َوالت ِ 

  1تيه يَتِيه وَن 

  1ثبت الثَّابِِت 

  1ثبت تَثْبِيتًا 

  1ثبت ثَابِت  

  1ثبت ثَبَّتْنَاَك 

  1ثبت ث بَات  

  1ثبت ث ب وتَِها 

  1ثبت فَاثْب ت وا 

  1ثبت فَثَب ِت وا 

  1ثبت ِلن ثَب َِت 

  1ثبت ِلي ثَب َِت 

  1ثبت ِلي ثْبِت وَك 

  1ثبت ن ثَب ِت  

  1تًا ثبت َوتَثْبِي

  2ثبت َوثَب ِت 

  1ثبت َوي ثَب ِت 

  1ثبت َوي ثَب َِت 

  1ثبت َوي ثْبِت  

  1ثبت ي ثَب ِت  

  4ثبر ث ب وًرا 

  1ثبر َمثْب وًرا 

  1ثبط فَثَبََّطه م 

اًجا    1ثجج ثَجَّ

وه م    1ثخن أَثَْخنت م 

  1ثخن ي ثِْخَن 

  1ثرب تَثِْريَب 

  1ثري الثََّرى 

  2ثعب ث ْعبَان  

  1قب الثَّاقِب  ث

  1ثقب ثَاقِب  

  1ثقف تَثْقَفَنَّه م 

وه م    2ثقف ثَِقْفت م 

  2ثقف ث ِقف وا 

  1ثقف يَثْقَف وك م 

  1ثقل أَثْقَالَك م 

  1ثقل أَثْقَالََها 

  1ثقل أَثْقَالَه م 

  1ثقل أَثْقَاِلِهم 

  1ثقل أَثْقَلَت 

  1ثقل اثَّاقَْلت م 

  1ثقل الثَّقاَلَِن 

  1قَاَل ثقل الث ِ 

  4ثقل ثَق لَت 

  2ثقل ثَِقيالً 

  1ثقل ثِقَاالً 

ثْقَلَة     1ثقل م 

ثْقَل وَن    2ثقل م 

  6ثقل ِمثْقَاَل 

  1ثقل ِمثْقَال  

  1ثقل ِمثْقَاِل 

  1ثقل َوأَثْقَاالً 

  1ثقل َوثِقَاالً 

  1ثلث الثَّاِلثَةَ 

  1ثلث الثَّالَثَِة 

  1ثلث الثُّل ثَاِن 

  1 ثلث الثُّل ث  

  1ثلث الثُّل ِث 

  1ثلث بِثَاِلث  

  1ثلث بِثاَلَثَِة 

  1ثلث ثَاِلث  

  1ثلث ثاَلَث  

  3ثلث ثاَلََث 

  1ثلث ثاَلَثَةً 

  2ثلث ثاَلَثَة  

  2ثلث ثاَلَثَة  

  3ثلث ثاَلَثَةَ 

  1ثلث ثاَلَثَة  

  2ثلث ثاَلَثَِة 

  1ثلث ثاَلَث  

  1ثلث ثاَلَث وَن 

  1ثلث ثاَلَِث 

  1ثاَلَثِيَن  ثلث

  1ثلث ث ل ثَا 

  1ثلث ث ل ثَيِ 

  2ثلث َوث الََث 

  1ثلث َوث ل ثَه  

  2ثلل ث لَّة  

  1ثلل َوث لَّة  

  1ثم أَث مَّ 

  3ثم ثَمَّ 

  337ثم ث مَّ 

  1ثم فَثَمَّ 

  2ثمر أَثَْمَر 

  11ثمر الثََّمَراِت 

  1ثمر بِثََمِرِه 

  1ثمر ثََمر  

  2ثمر ثََمَرات  

  1ثََمَرات   ثمر

  1ثمر ثََمَراِت 

  1ثمر ثََمَرة  

  3ثمر ثََمِرِه 

  1ثمر َوالثََّمَراِت 

ن     1ثمن الثُّم 

  1ثمن بِثََمن  

  1ثمن ثََمانِيَن 

  1ثمن ثََمانَِي 

  1ثمن ثََمانِيَة  

  2ثمن ثََمانِيَةَ 

  11ثمن ثََمنًا 

  1ثمن َوثَاِمن ه م 

  1ثمن َوثََمانِيَةَ 

  5وَد ثمود ثَم  

وَدا    1ثمود ثَم 

ود     7ثمود ثَم 

وَد    1ثمود ِلثَم 

وَد    7ثمود َوثَم 

وَدا    2ثمود َوثَم 

ود     3ثمود َوثَم 

  1ثني اثْنَا 

  1ثني اثْنَاِن 

  2ثني اثْنَتَا 

  1ثني اثْنَتَي 

  4ثني اثْنَتَْيِن 

  1ثني اثْنَي 

  11ثني اثْنَْيِن 

  1ثني اْلَمثَانِي 

  2 ثني ثَانِيَ 

  1ثني َمثَانَِي 
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  3ثني َمثْنَى 

  1ثني يَثْن وَن 

  1ثني يَْستَثْن وَن 

  1ثوب الثََّواب  

  1ثوب الثََّواِب 

  4ثوب ثََوابًا 

  4ثوب ثََواَب 

  2ثوب ثََواب  

  1ثوب ثََواِب 

َب  ِ   1ثوب ث و 

  1ثوب ثِيَابًا 

  1ثوب ثِيَاب  

  1ثوب ثِيَابَك م 

  2ثوب ثِيَابَه م 

  1ب ثِيَابَه نَّ ثو

  1ثوب ثِيَاب  

  1ثوب فَأَثَابَك م 

م     1ثوب فَأَثَابَه 

  1ثوب لََمث وبَة  

  1ثوب َمثَابَةً 

  1ثوب َمث وبَةً 

  1ثوب َوأَثَابَه م 

  1ثوب َوثِيَابََك 

وا    1ثور َوأَثَار 

  1ثور فَأَثَْرَن 

  1ثور ت ثِير  

  2ثور فَت ثِير  

  1ثوي ثَاِويًا 

  5ثًْوى ثوي مَ 

  1ثوي َمثَْواك م 

  1ثوي َمثَْواه  

  1ثوي َمثَْواَي 

  4ثوي َمثَْوى 

  1ثوي َوَمثَْواك م 

  1ثيب ثَي ِبَات  

وا    1جءر تَْجئَر 

وَن    1جءر تَْجئَر 

وَن    1جءر يَْجئَر 

  1جالوت بَِجال وَت 

  1جالوت َجال وَت 

  1جالوت ِلَجال وَت 

 ِ ب    2جبب اْلج 

  1ْبِت جبت بِاْلجِ 

  1جبر اْلَجبَّار  

  1جبر بَِجبَّار  

  3جبر َجبَّاًرا 

  3جبر َجبَّار  

  2جبر َجبَّاِريَن 

  1جبريل ِلِجْبِريَل 

  1جبريل َوِجْبِريَل 

  1جبريل َوِجْبِريل  

  1جبل اْلَجبََل 

  1جبل اْلَجبَِل 

  6جبل اْلِجبَاَل 

  11جبل اْلِجبَال  

  7جبل اْلِجبَاِل 

  3ل  جبل َجبَ 

  1جبل ِجبَال  

  1جبل ِجباِلًّ 

  1جبل َكاْلِجبَاِل 

  1جبل ِلْلَجبَِل 

  2جبل َواْلِجبَاَل 

  3جبل َواْلِجبَال  

  1جبل َواْلِجبَاِل 

  1جبل َواْلِجبِلَّةَ 

  1جبل يَاِجبَال  

  1جبه ِجبَاه ه م 

  1جبه ِلْلَجبِيِن 

  1جبي اْجتَبَاك م 

  2جبي اْجتَبَاه  

  1تَبَْيتََها جبي اجْ 

  1جبي فَاْجتَبَاه  

  1جبي َكاْلَجَواِب 

  1جبي َواْجتَبَْينَا 

  1جبي َواْجتَبَْينَاه م 

  2جبي يَْجتَبِي 

  1جبي يَْجتَبِيَك 

  1جبي ي ْجبَى 

  1جثث اْجت ثَّت 

  5جثم َجاثِِميَن 

  1جثو َجاثِيَةً 

  2جثو ِجثِيًّا 

  1جحد َجَحد وا 

  1جحد َوَجَحد وا 

  3جحد يَْجَحد  

  7جحد يَْجَحد وَن 

  3جحم اْلَجِحيَم 

  3جحم اْلَجِحيم  

  17جحم اْلَجِحيِم 

  2جحم َجِحيم  

  1جحم َوَجِحيًما 

  3جدث األَْجَداِث 

  2جدد َجِديًدا 

  6جدد َجِديد  

  1جدد َجدُّ 

َدد     1جدد ج 

  1جدر اْلِجَدار  

د ر     1جدر ج 

  1جدر ِجَداًرا 

  1ْجَدر  جدر َوأَ 

  1جدل أَت َجاِدل ونَنِي 

  1جدل ت َجاِدل 

  1جدل ت َجاِدل  

  1جدل ت َجاِدل َك 

  1جدل ت َجاِدل وا 

  1جدل َجاَدل وَك 

  1جدل َجاَدْلتَنَا 

  1جدل َجاَدْلت م 

  2جدل َجَدالً 

  1جدل ِجَداَل 

  1جدل ِجَدالَنَا 

  1جدل ِلي َجاِدل وك م 

  1جدل َوَجاَدل وا 

  1َوَجاِدْله م جدل 

  1جدل َوي َجاِدل  

  5جدل ي َجاِدل  

  1جدل ي َجاِدل نَا 

  5جدل ي َجاِدل وَن 

  2جدل ي َجاِدل ونََك 

ذَاذًا    1جذذ ج 

  1جذذ َمْجذ وذ  

  1جذع بِِجْذعِ 

ذ وعِ    1جذع ج 

  1جذع ِجْذعِ 

  1جذو َجْذَوة  

وا    1جرح اْجتََرح 

  1جرح اْلَجَواِرحِ 

  1ت م جرح َجَرحْ 

وَح  ر    1جرح َواْلج 

  1جرد َجَراد  

  1جرد َواْلَجَراَد 

ه   رُّ   1جرر يَج 

ِز  ر    1جرز اْلج 

ًزا  ر    1جرز ج 

ع ه     1جرع يَتََجرَّ

ف   ر    1جرف ج 

وا    3جرم أَْجَرم 

  1جرم أَْجَرْمنَا 

  1جرم إِْجَراِمي 

ْجِرم     1جرم اْلم 

وَن  ْجِرم    13جرم اْلم 

ْجرِ    19ِميَن جرم اْلم 

ْجِرِميَن    2جرم بِاْلم 

وَن    1جرم ت ْجِرم 

  5جرم َجَرَم 

ْجِرِميَن    1جرم َكاْلم 

ْجِرِميَن    2جرم ِلْلم 

ْجِرًما    1جرم م 

وَن  ْجِرم    2جرم م 

ْجِرِميَن    11جرم م 

ْجِرِميَها    1جرم م 

  3جرم يَْجِرَمنَّك م 

  1جري اْلَجاِريَِة 

  3جري اْلَجَواِر 

  42ْجِري جري تَ 

  1جري تَْجِريَاِن 

  1جري َجاِريَة  

  1جري فَاْلَجاِريَاِت 

  2جري ِلتَْجِرَي 

  1جري َمْجِريَها 

  1جري َوَجَرْيَن 

  1جري َوِلتَْجِرَي 

  4جري يَْجِري 

ْزًءا    2جزء ج 

ْزء     1جزء ج 

  1جزع أََجِزْعنَا 

وًعا    1جزع َجز 

  1جزي اْلَجَزاَء 

  1 جزي اْلِجْزيَةَ 

  2جزي تَْجِزي 

  9جزي ت ْجَزْوَن 

  2جزي ت ْجَزى 
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  15جزي َجَزاًء 

  11جزي َجَزاء  

ا    3جزي َجَزاؤ 

ك م    1جزي َجَزاؤ 

ه     3جزي َجَزاؤ 

ه م    5جزي َجَزاؤ 

م     1جزي َجَزْيت ه 

  2جزي َجَزْينَاه م 

  1جزي َسنَْجِزي 

  2جزي َسيَْجِزيِهم 

  2جزي َسي ْجَزْوَن 

  1َجَزاء  جزي فَ 

ه     1جزي فََجَزاؤ 

  1جزي ِلت ْجَزى 

  7جزي ِليَْجِزَي 

  1جزي ِليَْجِزيََك 

م     2جزي ِليَْجِزيَه 

  19جزي نَْجِزي 

  1جزي نَْجِزيِه 

  1جزي ن َجاِزي 

ا    1جزي َوَجَزاؤ 

  1جزي َوَجَزاه م 

  1جزي َوَسنَْجِزي 

  1جزي َوَسيَْجِزي 

  1جزي َولَنَْجِزيَنَّ 

  3َولَنَْجِزيَنَّه م  جزي

  1جزي َوِلت ْجَزى 

  1جزي َويَْجِزَي 

  1جزي َويَْجِزيَه م 

  3جزي يَْجِزي 

  1جزي ي ْجَز 

  1جزي ي ْجَزاه  

  3جزي ي ْجَزْوَن 

  3جزي ي ْجَزى 

  4جسد َجَسًدا 

  1جسس تََجسَّس وا 

ه م    1جسم أَْجَسام 

  1جسم َواْلِجْسِم 

  1جعل أَتَْجعَل  

  1َجعََل جعل أَ 

  1جعل أََجعَْلت م 

  1جعل أََجعَْلنَا 

  1جعل أَْجعَل 

  1جعل أَفَنَْجعَل  

  6جعل اْجعَل 

  1جعل اْجعَل وا 

  2جعل اْجعَْلنِي 

  4جعل تَْجعَل 

  1جعل تَْجعََل 

  5جعل تَْجعَل وا 

  1جعل تَْجعَل ونَه  

  3جعل تَْجعَْلنَا 

  2جعل تَْجعَْلنِي 

  1جعل َجاِعل  

  1جعل َجاِعل َك 

  1جعل َجاِعِل 

  1جعل َجعاَلَ 

  44جعل َجعََل 

  1جعل َجعَلَتْه  

  6جعل َجعَلَك م 

  1جعل َجعَلََها 

  5جعل َجعَلَه  

  3جعل َجعَل وا 

  1جعل َجعَْلت م  

  29جعل َجعَْلنَا 

  3جعل َجعَْلنَاَك 

  2جعل َجعَْلنَاك م 

  3جعل َجعَْلنَاَها 

  7 جعل َجعَْلنَاه  

  2جعل َجعَْلنَاه م 

ِعَل    1جعل ج 

  2جعل َسيَْجعَل  

  3جعل فَاْجعَل 

  2جعل فََجعََل 

  3جعل فََجعَلَه  

  2جعل فََجعَلَه م 

  1جعل فََجعَْلت م 

  1جعل فََجعَْلنَا 

  2جعل فََجعَْلنَاَها 

  3جعل فََجعَْلنَاه  

  3جعل فََجعَْلنَاه م 

  2جعل فََجعَْلنَاه م  

  1َجعَْلنَاه نَّ جعل فَ 

  1جعل فَنَْجعَل 

  1جعل فَيَْجعَلَه  

  1جعل ألَْجعَلَنََّك 

  1جعل لََجاِعل وَن 

  1جعل لََجعََل 

  2جعل لََجعَلَك م 

  1جعل لََجعَلَه  

  1جعل لََجعَلَه م 

  2جعل لََجعَْلنَا 

  2جعل لََجعَْلنَاه  

  1جعل ِلنَْجعَلََها 

  3جعل ِليَْجعََل 

  3عَل جعل نَجْ 

  1جعل نَْجعََل 

  1جعل نَْجعَلَه م 

  3جعل نَْجعَل  

  1جعل نَْجعَل َها 

  2جعل نَْجعَِل 

َما    1جعل نَْجعَْله 

  5جعل َواْجعَل 

  1جعل َواْجعَل وا 

  2جعل َواْجعَْلنَا 

  1جعل َواْجعَْلنِي 

  1جعل َواْجعَْله  

  2جعل َوتَْجعَل وَن 

  1جعل َوَجاِعل  

  1ِعل وه  جعل َوَجا

  29جعل َوَجعََل 

  1جعل َوَجعَلَك م 

  4جعل َوَجعَلَنِي 

  1جعل َوَجعَلََها 

  2جعل َوَجعَل وا 

  1جعل َوَجعَْلت  

  37جعل َوَجعَْلنَا 

  2جعل َوَجعَْلنَاك م 

  3جعل َوَجعَْلنَاَها 

  3جعل َوَجعَْلنَاه  

  5جعل َوَجعَْلنَاه م 

  1جعل َوِلنَْجعَلََك 

  1ِلنَْجعَلَه  جعل وَ 

  1جعل َونَْجعََل 

م     2جعل َونَْجعَلَه 

  1جعل َونَْجعَل  

  4جعل َويَْجعَل 

  2جعل َويَْجعََل 

  2جعل َويَْجعَل  

  1جعل َويَْجعَل ك م 

  1جعل َويَْجعَل ه  

  3جعل َويَْجعَل وَن 

  6جعل يَْجعَل 

  4جعل يَْجعََل 

  4جعل يَْجعَل  

  2جعل يَْجعَل ه  

  2ل يَْجعَل وَن جع

  1جعل يَْجعَل وه  

  1جعل يَْجعَِل 

  1جعل يَْجعَْلنِي 

  1جعل يَْجعَْله  

  1جفن َوِجفَان  

  1جفو تَتََجافَى 

فَاًء    1جفو ج 

  1جلب َجالَبِيبِِهنَّ 

  1جلب َوأَْجِلب 

  1جلد َجْلَدةً 

  1جلد َجْلَدة  

ل وًدا    1جلد ج 

ل ود     1جلد ج 

ل ود ك م   1 جلد ج 

ل ود ه م    2جلد ج 

ل وِد    1جلد ج 

  1جلد فَاْجِلد وا 

  1جلد فَاْجِلد وه م 

ل وِدِهم    1جلد ِلج 

ل ود     1جلد َواْلج 

ل ود ه م    1جلد َوج 

  1جلس اْلَمَجاِلِس 

  2جلل اْلَجالَِل 

  1جلو اْلَجالََء 

  2جلو تََجلَّى 

  1جلو َجالََّها 

  1جلو ي َجل ِيَها 

  1وَن جمح يَْجَمح  

  1جمد َجاِمَدةً 

  1جمع أَْجَمع وا 

  3جمع أَْجَمع وَن 

  23جمع أَْجَمِعيَن 

  1جمع اْجتََمعَِت 

  1جمع اْجتََمع وا 

  4جمع اْلَجْمعَاِن 
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  1جمع اْلَجْمع  

  2جمع اْلَجْمعِ 

عَِة  م    1جمع اْلج 

  1جمع تَْجَمع وا 

  1جمع َجاِمع  

  2جمع َجاِمع  

  1جمع َجَمَع 

  1مع َجَمع وا ج

  1جمع َجَمْعنَاك م 

  1جمع َجَمْعنَاه م 

  49جمع َجِميعًا 

  3جمع َجِميع  

  3جمع َجْمعًا 

  1جمع َجْمعَه  

  1جمع َجْمع ك م 

  1جمع َجْمِعِهم 

  2جمع فَأَْجِمع وا 

  1جمع فََجَمَع 

  1جمع فََجَمْعنَاه م 

ِمَع    1جمع فَج 

  1جمع لََجَمعَه م 

  1ع  جمع لََجِمي

وع وَن    1جمع لََمْجم 

  2جمع لَيَْجَمعَنَّك م 

  2جمع َمْجَمَع 

وع     1جمع َمْجم 

ْجتَِمع وَن    1جمع م 

  1جمع نَْجَمَع 

  1جمع َوأَْجَمع وا 

  1جمع َوَجَمَع 

ِمَع    1جمع َوج 

  3جمع يَْجَمع  

  2جمع يَْجَمع ك م 

  3جمع يَْجَمع وَن 

  1جمل اْلَجَمل  

  1يَل جمل اْلَجمِ 

  1جمل َجَمال  

  4جمل َجِميالً 

  2جمل َجِميل  

ْملَةً    1جمل ج 

  1جمل ِجَمالَت  

ا    1جمم َجمًّ

  1جنب اْجتَنَب وا 

  1جنب اْجتَنِب وا 

ن ِب    1جنب اْلج 

  1جنب بِاْلَجنِب 

  2جنب بَِجانِِب 

  2جنب بَِجانِبِِه 

  1جنب تَْجتَنِب وا 

  1جنب َجانِب  

  2جنب َجانَِب 

  2جنب َجانِِب 

  1جنب َجنِب 

ن بًا    2جنب ج 

ن ب     1جنب ج 

ن وب َها    1جنب ج 

ن وب ه م    1جنب ج 

ن وبِك م    1جنب ج 

ن وبِِهم    1جنب ج 

  1جنب فَاْجتَنِب وا 

  1جنب فَاْجتَنِب وه  

  1جنب ِلَجنبِِه 

  2جنب َواْجتَنِب وا 

  1جنب َواْجن ْبنِي 

ن وب ه م    1جنب َوج 

  1َوَسي َجنَّب َها  جنب

  1جنب َويَتََجنَّب َها 

  2جنب يَْجتَنِب وَن 

  1جنح أَْجنَِحة  

  1جنح بَِجنَاَحْيِه 

  1جنح َجنَاَح 

  3جنح َجنَاَحَك 

  1جنح َجنَاِحَك 

وا    1جنح َجنَح 

نَاح     9جنح ج 

نَاَح    16جنح ج 

  1جنح فَاْجنَح 

ن وِد    1جند اْلج 

ن وِد    1جند بِاْلج 

ن ود  ج   2ند بِج 

ن وِدِه    1جند بِج 

نًدا    1جند ج 

ند     4جند ج 

ند     1جند ج 

نَدنَا    1جند ج 

ن وًدا    1جند ج 

ن ود     1جند ج 

ن وَد    1جند ج 

ن ود     2جند ج 

ن ود ه     1جند ج 

ن وًدا    1جند َوج 

ن وَده     2جند َوج 

ن وَده َما    2جند َوج 

ن ود     1جند َوج 

ن و   3د ه  جند َوج 

ن وِدِه    2جند َوج 

  1جنف َجنَفًا 

تََجانِف     1جنف م 

  1جنن أَِجنَّة  

  1جنن اْلَجانَّ 

  1جنن اْلَجنَّاِت 

  19جنن اْلَجنَّةَ 

  6جنن اْلَجنَّة  

  26جنن اْلَجنَِّة 

  2جنن اْلَجنَّتَْيِن 

  3جنن اْلِجنَّ 

  1جنن اْلِجنَّة  

  4جنن اْلِجنَِّة 

  1 جنن اْلِجنُّ 

  15جنن اْلِجن ِ 

  1جنن بِاْلَجنَِّة 

  1جنن بَِجنَّتَْيِهم 

  2جنن بَِمْجن ون  

  5جنن َجان  

  1جنن َجنَّ 

  5جنن َجنَّات  

  37جنن َجنَّات  

  9جنن َجنَّات  

  11جنن َجنَّاِت 

  1جنن َجنَّةً 

  3جنن َجنَّة  

  3جنن َجنَّة  

  1جنن َجنَّةَ 

  2جنن َجنَّة  

  1نَِّة جنن جَ 

  3جنن َجنَّتَاِن 

  1جنن َجنَّتََك 

  1جنن َجنَّتَه  

  2جنن َجنَّتَْيِن 

  1جنن َجنَّتَِك 

  1جنن َجنَّتِي 

نَّةً    2جنن ج 

  3جنن ِجنَّة  

  2جنن ِجنَّة  

  3جنن لََمْجن ون  

  4جنن َمْجن ون  

  2جنن َمْجن ون  

  1جنن َواْلَجانَّ 

  2جنن َواْلِجنُّ 

  1ِجن ِ جنن َوالْ 

  2جنن َوَجنَّات  

  4جنن َوَجنَّات  

  2جنن َوَجنَّة  

  1جنن َوَجنَّت  

  1جني َجنِيًّا 

  1جني َوَجنَى 

َجاِهِديَن    3جهد اْلم 

  1جهد َجاَهَد 

  2جهد َجاَهَداَك 

  5جهد َجاَهد وا 

  2جهد َجاِهِد 

  5جهد َجْهَد 

ْهَده م    1جهد ج 

  2جهد ِجَهاًدا 

  1ِه جهد ِجَهادِ 

َجاِهد وَن    1جهد َواْلم 

  1جهد َوت َجاِهد وَن 

  1جهد َوَجاَهَد 

  6جهد َوَجاَهد وا 

  4جهد َوَجاِهد وا 

  1جهد َوَجاِهْده م 

  1جهد َوِجَهاد  

  1جهد ي َجاِهد  

  2جهد ي َجاِهد وا 

  1جهد ي َجاِهد وَن 

وا    1جهر اْجَهر 

  3جهر اْلَجْهَر 

  1جهر اْلَجْهِر 

  2تَْجَهر  جهر

وا    1جهر تَْجَهر 

  1جهر َجَهَر 

  3جهر َجْهَرةً 
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  1جهر ِجَهاًرا 

  1جهر َكَجْهِر 

  1جهر َوَجْهًرا 

  1جهر َوَجْهَرك م 

  2جهز بَِجَهاِزِهم 

  2جهز َجهََّزه م 

  1جهل اْلَجاِهل  

  2جهل اْلَجاِهل وَن 

  6جهل اْلَجاِهِليَن 

  4جهل اْلَجاِهِليَِّة 

  4َهالَة  جهل بِجَ 

  4جهل تَْجَهل وَن 

  1جهل َجاِهل وَن 

  1جهل َجه والً 

  1جهل يَْجَهل وَن 

  2جهم بَِجَهنََّم 

  54جهم َجَهنََّم 

  12جهم َجَهنَّم  

  3جهم ِلَجَهنََّم 

  1جوب أََجْبت م  

  1جوب أَِجيب وا 

  1جوب أَْستَِجب 

  1جوب أ ِجْبت م 

  1جوب أ ِجيبَت 

  1جوب أ ِجيب  

  4جوب اْستََجاب وا 

  2جوب اْستَِجيب وا 

  1جوب اْست ِجيَب 

ِجيب وَن    1جوب اْلم 

  1جوب َجاب وا 

  4جوب َجَواَب 

  3جوب فَاْستََجاَب 

  1جوب فَاْستََجْبت م 

  4جوب فَاْستََجْبنَا 

  1جوب فَتَْستَِجيب وَن 

  2جوب فَْليَْستَِجيب وا 

ِجيب     1جوب م 

  1جوب ن ِجب 

  1َويَْستَِجيب  جوب 

  2جوب يَْستَِجيب  

  5جوب يَْستَِجيب وا 

  1جوب يَْستَِجيب وَن 

  1جوب ي ِجب 

  1جوب ي ِجيب  

 ِ وِدي    1جود اْلج 

  1جود اْلِجيَاد  

  1جود ِجيِدَها 

  1جور اْستََجاَرَك 

  1جور َجائِر  

  1جور َجار  

تََجاِوَرات     1جور م 

  2جور َواْلَجاِر 

  1ِجْرك م جور َوي  

  1جور ي َجار  

ونََك    1جور ي َجاِور 

  1جور ي ِجيَرنِي 

  2جور ي ِجير  

  1جوز َجاز  

  1جوز َجاَوَزا 

  1جوز َجاَوَزه  

  2جوز َوَجاَوْزنَا 

  1جوز َونَتََجاَوز  

وعِ    1جوع اْلج 

وَع    1جوع تَج 

وع     2جوع ج 

وعِ    1جوع َواْلج 

  1جوف َجْوفِِه 

 ِ   1جوو َجو 

  5جيء أَِجئْتَنَا 

  57جيء َجاَء 

  2جيء َجاَءت 

  2جيء َجاَءِت 

  1جيء َجاَءتَْك 

  4جيء َجاَءتْك م 

  1جيء َجاَءتْك م  

  1جيء َجاَءتْنَا 

  1جيء َجاَءتَْها 

  1جيء َجاَءتْه  

  11جيء َجاَءتْه م 

م     7جيء َجاَءتْه 

  11جيء َجاَءَك 

  21جيء َجاَءك م 

  4 جيء َجاَءك م  

  6جيء َجاَءنَا 

  2جيء َجاَءنِي 

  1جيء َجاَءنَِي 

  2جيء َجاَءَها 

  7جيء َجاَءه  

  31جيء َجاَءه م 

  11جيء َجاَءه م  

  4جيء َجاء و 

وا    2جيء َجاء 

  5جيء َجاء وَك 

  3جيء َجاء وك م 

وَها    3جيء َجاء 

  5جيء ِجئَْت 

  2جيء ِجئْتَنَا 

  2جيء ِجئْتَه م 

  1َك جيء ِجئْت  

  4جيء ِجئْت ك م 

  2جيء ِجئْت م 

ونَا    2جيء ِجئْت م 

  1جيء ِجئِْت 

  4جيء ِجئْنَا 

  3جيء ِجئْنَاَك 

  1جيء ِجئْنَاك م 

  1جيء ِجئْنَاه م 

  1جيء فَأََجاَءَها 

  1جيء فََجاَء 

  1جيء فََجاَءتْه  

  1جيء فََجاَءَها 

  2جيء فََجاء وه م 

  1جيء لََجاَءه م  

  11َجاَء جيء وَ 

  3جيء َوَجاَءت 

  1جيء َوَجاَءتْه  

  2جيء َوَجاَءتْه م 

  1جيء َوَجاَءَك 

  1جيء َوَجاَءك م  

  1جيء َوَجاَءه  

  1جيء َوَجاَءه م 

  2جيء َوَجاَءه م  

  3جيء َوَجاء و 

  1جيء َوِجئْت َك 

  1جيء َوِجئْت ك م 

  3جيء َوِجئْنَا 

  2جيء َوِجايَء 

  2جيب َجْيبَِك 

ي وبِِهنَّ    1جيب ج 

  1جيس فََجاس وا 

  2حاش َحاَش 

  1حبب أََحبَّ 

  2حبب أََحبُّ 

  1حبب أَْحبَْبَت 

  1حبب أَْحبَْبت  

  1حبب أَي ِحبُّ 

  1حبب أ ِحبُّ 

  2حبب اْستََحبُّوا 

 ِ   1حبب اْلَحب 

  1حبب ت ِحبُّوا 

  6حبب ت ِحبُّوَن 

  1حبب ت ِحبُّونََها 

  1م حبب ت ِحبُّونَه  

  4حبب َحبًّا 

  1حبب َحبََّب 

  5حبب َحبَّة  

بًّا    3حبب ح 

بَّ    1حبب ح 

بُّ    1حبب ح 

ب ِِه    2حبب ح 

  1حبب فَاْستََحبُّوا 

 ِ ب    1حبب َكح 

 ِ ب    1حبب ِلح 

  1حبب َمَحبَّةً 

ه     1حبب َوأَِحبَّاؤ 

  1حبب َواْلَحبُّ 

  1حبب َوت ِحبُّوَن 

  1حبب َوَحبَّ 

  1ِحبُّ حبب َوي  

  1حبب َوي ِحبُّوَن 

  1حبب َوي ِحبُّونَه  

  1حبب يَْستَِحبُّوَن 

  39حبب ي ِحبُّ 

  1حبب ي ِحبُّه م 

  4حبب ي ِحبُّوَن 

  1حبب ي ِحبُّونَك م 

  1حبب ي ِحبُّونَه م 

  1حبب ي ْحبِْبك م  

  1حبر أَْحبَاَره م 

  1حبر األَْحبَاِر 

وَن    1حبر ت ْحبَر 

  2ْحبَار  حبر َواألَ 
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وَن    1حبر ي ْحبَر 

َما    1حبس تَْحبِس ونَه 

  1حبس يَْحبِس ه  

  1حبط تَْحبََط 

  1حبط َحبَِط 

  6حبط َحبَِطت 

  3حبط فَأَْحبََط 

  1حبط فََحبَِطت 

  1حبط لََحبَِط 

  1حبط لَيَْحبََطنَّ 

  1حبط َوَحبَِط 

  1حبط َوَسي ْحبِط  

ب ِك    1حبك اْلح 

  1حبل بَِحْبل  

  1حبل بَِحْبِل 

  1حبل َحْبل  

  1حبل َحْبِل 

  1حبل ِحبَالَه م 

  1حبل ِحبَال ه م 

  1حبل َوَحْبل  

  1حتم َحتًْما 

  142حتى َحتَّى 

  1حثث َحثِيثًا 

  1حجب بِاْلِحَجاِب 

  2حجب ِحَجابًا 

  2حجب ِحَجاب  

  2حجب ِحَجاب  

وب وَن    1حجب لََمْحج 

ونَنَا    1حجج أَت َحاجُّ

ون ِي    1حجج أَت َحاجُّ

 ِ   1حجج اْلَحاج 

  2حجج اْلَحجَّ 

  1حجج اْلَحجُّ 

 ِ   4حجج اْلَحج 

ة   جَّ   1حجج اْلح 

 ِ   1حجج بِاْلَحج 

وَن    2حجج ت َحاجُّ

  1حجج َحاَجْجت م 

  1حجج َحاجَّ 

َك    1حجج َحاجَّ

وَك    1حجج َحاجُّ

  1حجج َحجَّ 

ة   جَّ   2حجج ح 

ةَ  جَّ   1حجج ح 

تَه م حجج  جَّ   1ح 

ت نَا  جَّ   1حجج ح 

ت ه م  جَّ   1حجج ح 

  1حجج ِحَجج  

  1حجج ِحجُّ 

وك م    1حجج ِلي َحاجُّ

 ِ   1حجج َواْلَحج 

ه     1حجج َوَحاجَّ

وَن    1حجج يَتََحاجُّ

وك م    1حجج ي َحاجُّ

وَن    1حجج ي َحاجُّ

  2حجر اْلَحَجَر 

َراِت  ج    1حجر اْلح 

  1حجر اْلِحَجاَرِة 

  1اْلِحْجِر حجر 

  1حجر بِِحَجاَرة  

وِرك م  ج    1حجر ح 

  5حجر ِحَجاَرةً 

  1حجر ِحْجًرا 

  1حجر ِحْجر  

  1حجر ِحْجر  

  1حجر َكاْلِحَجاَرِة 

وًرا    2حجر َمْحج 

  2حجر َواْلِحَجاَرة  

  1حجر َوِحْجًرا 

  1حجز َحاِجًزا 

  1حجز َحاِجِزيَن 

  1حدب َحَدب  

ث ونَه     1م حدث أَت َحد ِ

  2حدث أََحاِديَث 

  1حدث أ ْحِدَث 

  3حدث األََحاِديِث 

  6حدث اْلَحِديِث 

  1حدث بَِحِديث  

ث     1حدث ت َحد ِ

  5حدث َحِديثًا 

  5حدث َحِديث  

  5حدث َحِديث  

ث    1حدث فََحد ِ

  1حدث ِلَحِديث  

ْحَدث     2حدث م 

  2حدث ي ْحِدث  

  2حدد اْلَحِديَد 

  1حدد اْلَحِديِد 

  1حدد َحادَّ 

  1حدد َحِديًدا 

  1حدد َحِديد  

  1حدد َحِديد  

د وَد    6حدد ح 

د وَده     1حدد ح 

د ود     6حدد ح 

  1حدد ِحَداد  

د وِد    1حدد ِلح 

  1حدد ي َحاِدِد 

  2حدد ي َحادُّوَن 

  2حدق َحَدائَِق 

  1حدق َوَحَدائَِق 

وَن    1حذر تَْحذَر 

وَن    1حذر َحاِذر 

  2ذََر حذر حَ 

  2حذر ِحْذَرك م 

  1حذر ِحْذَره م 

وا    1حذر فَاْحذَر 

وه     1حذر فَاْحذَر 

وه م    1حذر فَاْحذَر 

  1حذر فَاْحذَْره م 

  1حذر فَْليَْحذَِر 

  1حذر َمْحذ وًرا 

وا    1حذر َواْحذَر 

  1حذر َواْحذَْره م 

ك م   ر    2حذر َوي َحذ ِ

  2حذر يَْحذَر  

وَن    2حذر يَْحذَر 

  1حرب اْلَحْرب  

  1حرب اْلَحْرِب 

  2حرب اْلِمْحَراَب 

  2حرب اْلِمْحَراِب 

  1حرب بَِحْرب  

  1حرب َحاَرَب 

  1حرب ِلْلَحْرِب 

  1حرب َمَحاِريَب 

  1حرب ي َحاِرب وَن 

  2حرث اْلَحْرَث 

  2حرث اْلَحْرِث 

ث وَن    1حرث تَْحر 

  1حرث َحْرث  

  3حرث َحْرَث 

  1م حرث َحْرثَك  

  1حرث َحْرثِك م 

  1حرث َحْرثِِه 

  1حرث َواْلَحْرِث 

  1حرث َوَحْرث  

  2حرج َحَرًجا 

  11حرج َحَرج  

  3حرج َحَرج  

  1حرد َحْرد  

ور     1حرر اْلَحر 

  1حرر اْلَحرَّ 

  1حرر اْلَحر ِ 

رُّ    1حرر اْلح 

ر ِ    1حرر بِاْلح 

  1حرر تَْحِرير  

  2حرر َحِرير  

  1ا حرر َحرًّ 

  3حرر فَتَْحِرير  

ًرا  َحرَّ   1حرر م 

  1حرر َوتَْحِرير  

  1حرر َوَحِريًرا 

  1حرس َحَرًسا 

  1حرص أَْحَرَص 

  1حرص تَْحِرص 

  1حرص َحَرْصَت 

  1حرص َحَرْصت م 

  1حرص َحِريص  

  1حرض َحَرًضا 

ِض    1حرض َحر ِ

ِض    1حرض َوَحر ِ

  1حرف َحْرف  

فًا  تََحر ِ   1حرف م 

ف وَن حر   3ف ي َحر ِ

ف ونَه     1حرف ي َحر ِ

  5حرق اْلَحِريِق 

ق وه     2حرق َحر ِ

  1حرق فَاْحتََرقَت 

قَنَّه     1حرق لَن َحر ِ

ك    1حرك ت َحر ِ

  6حرم اْلَحَراَم 

  1حرم اْلَحَرام  
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  16حرم اْلَحَراِم 

م   ر    1حرم اْلح 

ِم  َحرَّ   1حرم اْلم 

م     1حرم ت َحر ِ

وا حرم ت َحر ِ    1م 

  1حرم َحَراًما 

  1حرم َحَرام  

  2حرم َحَرًما 

َم    17حرم َحرَّ

َمَها    1حرم َحرَّ

َما  َمه    1حرم َحرَّ

ْمنَا    6حرم َحرَّ

ًما  ر    1حرم ح 

م   ر    3حرم ح 

َماِت  ر    1حرم ح 

َم  ر ِ   1حرم ح 

َمت  ر ِ   3حرم ح 

وَن  وم    2حرم َمْحر 

ًما  َحرَّ   1حرم م 

م   َحرَّ   1حرم م 

َمة   َحرَّ   1حرم م 

َمات   ر    1حرم َواْلح 

وِم    2حرم َواْلَمْحر 

  1حرم َوَحَرام  

َم    1حرم َوَحرَّ

وا  م    1حرم َوَحرَّ

ْمنَا    1حرم َوَحرَّ

َم  ر ِ   2حرم َوح 

م   َحرَّ   1حرم َوم 

م     1حرم َوي َحر ِ

ونَه   م    1حرم َوي َحر ِ

وَن  م    1حرم ي َحر ِ

ْوا    1حري تََحرَّ

  2زب األَْحَزاَب ح

  4حزب األَْحَزاب  

  4حزب األَْحَزاِب 

  1حزب اْلِحْزبَْيِن 

  2حزب ِحْزب  

  3حزب ِحْزَب 

  1حزب ِحْزبَه  

  2حزب ِحْزب  

  1حزب َواألَْحَزاب  

  1حزن اْلَحَزَن 

ْزِن    1حزن اْلح 

  7حزن تَْحَزن 

  3حزن تَْحَزن وا 

  2حزن تَْحَزن وَن 

  2حزن تَْحَزنِي 

  1حزن َحَزنًا 

ن َك    1حزن لَيَْحز 

ن نِي    1حزن لَيَْحز 

َن    1حزن ِليَْحز 

  1حزن َوَحَزنًا 

ْزنِي    1حزن َوح 

  13حزن يَْحَزن وَن 

  1حزن يَْحَزنَّ 

نَك    5حزن يَْحز 

م   ن ه    1حزن يَْحز 

  1حسب أََحِسَب 

  1حسب أَفََحِسَب 

  1حسب أَفََحِسْبت م 

  4حسب أَيَْحَسب  

  1حسب أَيَْحَسب وَن 

  1حسب اْلَحاِسبِيَن 

  2حسب اْلِحَساب  

  14حسب اْلِحَساِب 

ْسبَان     1حسب بِح 

  5حسب تَْحَسبَنَّ 

  1حسب تَْحَسبَنَّه م 

  1حسب تَْحَسب  

  1حسب تَْحَسب َها 

  1حسب تَْحَسب ه م 

  1حسب تَْحَسب وه  

  1حسب َحاِسبِيَن 

  3حسب َحِسَب 

  1تْه  حسب َحِسبَ 

  1حسب َحِسْبَت 

  1حسب َحِسْبتَه م 

  3حسب َحِسْبت م 

  4حسب َحِسيبًا 

  1حسب َحْسبََك 

  1حسب َحْسب َك 

  3حسب َحْسب نَا 

  1حسب َحْسب ه  

  2حسب َحْسب ه م 

  2حسب َحْسبَِي 

ْسبَانًا    2حسب ح 

  4حسب ِحَسابًا 

  7حسب ِحَساب  

  1حسب ِحَسابَه  

  1حسب ِحَسابَه م 

  1حسب ِحَساب ه  

  2حسب ِحَساب ه م 

  1حسب ِحَسابَِك 

  2حسب ِحَسابِِهم 

  2حسب ِحَسابِيَه 

  1حسب فََحاَسْبنَاَها 

  1حسب فََحْسب ه  

  1حسب ِلتَْحَسب وه  

  2حسب َواْلِحَساَب 

  1حسب َوتَْحَسب ه م 

  1حسب َوتَْحَسب ونَه  

  1حسب َوَحِسب وا 

  3حسب َويَْحَسب وَن 

  1سب يَْحتَِسب  ح

  1حسب يَْحتَِسب وا 

  1حسب يَْحتَِسب وَن 

  3حسب يَْحَسبَنَّ 

  1حسب يَْحَسب  

  1حسب يَْحَسب ه  

م     1حسب يَْحَسب ه 

  4حسب يَْحَسب وَن 

  1حسب ي َحاَسب  

  1حسب ي َحاِسْبك م 

  1حسد تَْحس د ونَنَا 

  1حسد َحاِسد  

  1حسد َحَسًدا 

  1حسد َحَسَد 

  1يَْحس د وَن  حسد

  1حسر اْلَحْسَرِة 

  2حسر َحَسَرات  

  1حسر َحِسير  

  2حسر َحْسَرةً 

  1حسر لََحْسَرة  

  1حسر َمْحس وًرا 

  1حسر يَاَحْسَرةً 

  1حسر يَاَحْسَرتَنَا 

  1حسر يَاَحْسَرتَى 

وَن    1حسر يَْستَْحِسر 

  1حسس أََحسَّ 

  1حسس أََحسُّوا 

سُّونَه م    1حسس تَح 

  1حسس ت ِحسُّ 

  1حسس َحِسيَسَها 

  1حسس فَتََحسَّس وا 

س وًما    1حسم ح 

  2حسن أَْحَسنت م 

  15حسن أَْحَسَن 

  1حسن أَْحَسنَه  

  16حسن أَْحَسن  

  5حسن أَْحَسن وا 

  1حسن أَْحَسِن 

  6حسن إِْحَسانًا 

  1حسن اإِلْحَسان  

  1حسن اإِلْحَساِن 

  1حسن اْلَحَسنَاِت 

  1َحَسنَةَ حسن الْ 

  2حسن اْلَحَسنَة  

  3حسن اْلَحَسنَِة 

ْسنَى    13حسن اْلح 

ْسنَيَْيِن    1حسن اْلح 

ْحِسنِيَن  حسن اْلم 
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  1حسن بِأَْحَسَن 

  3حسن بِأَْحَسِن 

  1حسن بِأَْحَسنَِها 

  3حسن بِِإْحَسان  

  1حسن بِاْلَحَسنَاِت 

  5حسن بِاْلَحَسنَِة 

ْسنَى    3حسن بِاْلح 

  1سن ت ْحِسن وا ح

  12حسن َحَسنًا 

  1حسن َحَسن  

  1حسن َحَسنَات  

  2حسن َحَسنَةً 

  2حسن َحَسنَة  

  1حسن َحَسنَة  

  1حسن َحس نَت 

ْسنًا    5حسن ح 

ْسن     2حسن ح 

ْسن ه نَّ    1حسن ح 

  1حسن ِحَسان  
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  1حسن ِحَسان  

  2حسن فَأَْحَسَن 

ْسَن    1حسن لَح 

ْسنَى    1حسن لَْلح 

ْحِسنَاِت    1حسن ِلْلم 

ْحِسنِيَن    2حسن ِلْلم 

ْحِسن     4حسن م 

ْحِسن وَن    1حسن م 

ْحِسنِيَن    1حسن م 

  1حسن َوأَْحَسَن 

  4حسن َوأَْحَسن  

  1حسن َوأَْحَسن وا 

  1حسن َوأَْحِسن 

  1حسن َوأَْحِسن وا 

  1حسن َواإِلْحَساِن 

  1حسن َوَحس َن 

  1حسن َوَحس نَت 

  3ْسَن حسن َوح  

ْسن     1حسن َوح 

  1حسن ي ْحِسن وَن 

وا    1حشر اْحش ر 

  1حشر اْلَحْشِر 

وَن    2حشر ت ْحَشر 

  3حشر َحاِشِريَن 

  1حشر َحَشْرتَنِي 

  1حشر َحْشر  

ِشَر    1حشر ح 

ِشَرت    1حشر ح 

  1حشر فََحَشَر 

ه م    1حشر فََسيَْحش ر 

  1حشر لَنَْحش َرنَّه م 

  1حشر َمْحش وَرةً 

  2حشر نَْحش ر  

ه م    2حشر نَْحش ر 

وَن    1حشر َوت ْحَشر 

  1حشر َوَحَشْرنَا 

  1حشر َوَحَشْرنَاه م 

ِشَر    1حشر َوح 

  1حشر َونَْحش ر  

ه     1حشر َونَْحش ر 

ه م    1حشر َونَْحش ر 

ه م    5حشر يَْحش ر 

  1حشر ي ْحَشَر 

  1حشر ي ْحَشر  

وا    1حشر ي ْحَشر 

  3وَن حشر ي ْحَشر  

  4حصب َحاِصبًا 

  1حصب َحَصب  

حصحص َحْصَحَص 

1  

  1حصد اْلَحِصيِد 

  1حصد َحَصاِدِه 

  1حصد َحَصدتُّم 

  2حصد َحِصيًدا 

  1حصد َوَحِصيد  

وا    1حصر أ ْحِصر 

  1حصر أ ْحِصْرت م 

  1حصر َحِصَرت 

  1حصر َحِصيًرا 

وه م  ر  حصر َواْحص 

1  

وًرا    1حصر َوَحص 

ص ِ    1َل حصل َوح 

  2حصن أَْحَصنَت 

  1حصن أ ْحِصنَّ 

ْحَصنَاِت    4حصن اْلم 

نًا    1حصن تََحصُّ

  1حصن ت ْحِصن وَن 

ون ه م  ص    1حصن ح 

  1حصن ِلت ْحِصنَك م 

نَة   َحصَّ   1حصن م 

ْحَصنَات     1حصن م 

ْحِصنِيَن    2حصن م 

ْحَصنَات   حصن َواْلم 

3  

  1حصي أَْحَصاَها 

  1حصي أَْحَصاه  

  1صي أَْحَصاه م ح

  1حصي أَْحَصى 

  2حصي أَْحَصْينَاه  

وَها    2حصي ت ْحص 

وه     1حصي ت ْحص 

  1حصي َوأَْحَصى 

وا    1حصي َوأَْحص 

  1حضر أَْحَضَرت 

ْحَضِريَن    2حضر اْلم 

  1حضر َحاِضًرا 

  2حضر َحاِضَرةَ 

  1حضر َحاِضِري 

  5حضر َحَضَر 

وه     1حضر َحَضر 

ْحَضر     2وَن حضر لَم 

  1حضر لَن ْحِضَرنَّه م 

ْحتََضر     1حضر م 

ْحَضًرا    1حضر م 

وَن  ْحَضر    5حضر م 

  1حضر َوأ ْحِضَرِت 

وِن  ر    1حضر يَْحض 

  1حضض تََحاضُّوَن 

  2حضض يَح ضُّ 

  1حطب اْلَحَطِب 

  1حطب َحَطبًا 

  2حطط ِحطَّة  

َطَمة     1حطم اْلح 

َطَمِة    1حطم اْلح 

َطاًما    3حطم ح 

  1حطم يَْحِطَمنَّك م 

ْحتَِظِر    1حظر اْلم 

  1حظر َمْحظ وًرا 

  3حظظ َحظًّا 

  2حظظ َحظ   

  2حظظ َحظ ِ 

  1حفد َوَحفََدةً 

  1حفر اْلَحافَِرِة 

ْفَرة     1حفر ح 

  1حفظ اْست ْحِفظ وا 

  2حفظ بَِحِفيظ  

  1حفظ َحافًِظا 

  1حفظ َحافِظ  

  1حفظ َحافَِظات  

  1وا حفظ َحافِظ  

  2حفظ َحافِظ وَن 

  3حفظ َحافِِظيَن 

  1حفظ َحفََظةً 

  1حفظ َحِفَظ 

  3حفظ َحِفيًظا 

  5حفظ َحِفيظ  

  1حفظ َحِفيظ  

َما    1حفظ ِحْفظ ه 

  3حفظ لََحافِظ وَن 

  1حفظ لََحافِِظيَن 

  1حفظ َمْحف وًظا 

  1حفظ َمْحف وظ  

  1حفظ َواْحفَظ وا 

  1حفظ َواْلَحافَِظاِت 

  1ظ َواْلَحافِظ وَن حف

  1حفظ َواْلَحافِِظيَن 

  1حفظ َوَحِفْظنَاَها 

  2حفظ َوِحْفًظا 

  1حفظ َونَْحفَظ  

  1حفظ َويَْحفَظ وا 

  1حفظ َويَْحفَْظَن 

  1حفظ يَْحفَظ ونَه  

  3حفظ ي َحافِظ وَن 

  1حفف َحاف ِيَن 

  1حفف َوَحفَْفنَاه َما 

  1حفي َحِفيًّا 

  1حفي َحِفي  

  1ي فَي ْحِفك م حف

  1حقب أَْحقَابًا 

ق بًا    1حقب ح 

  1حقف بِاألَْحقَاِف 

  1حقق أََحق  

  1حقق أََحقَّ 

  9حقق أََحقُّ 

  1حقق اْستََحقَّ 

  1حقق اْستََحقَّا 

  3حقق اْلَحاقَّة  

  24حقق اْلَحقَّ 

  42حقق اْلَحقُّ 

 ِ   37حقق اْلَحق 

 ِ   74حقق بِاْلَحق 

  1حقق بَِحق   

  1حقق َحِقيق  

  17حقق َحقًّا 

  13حقق َحق  

  6حقق َحق   

  14حقق َحقَّ 

  5حقق َحقَّت 

  3حقق َحقَّه  

  1حقق َحقُّ 

  1حقق فَاْلَحقُّ 
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  4حقق فََحقَّ 

  3حقق لََحق  

  1حقق لََحقُّ 

  1حقق لَْلَحقُّ 

 ِ   6حقق ِلْلَحق 

  1حقق ِلي ِحقَّ 

  1حقق َواْلَحقَّ 

ِ حقق َوبِالْ    2َحق 

  1حقق َوَحقَّ 

قَّت    2حقق َوح 

  1حقق َويَِحقَّ 

  2حقق َوي ِحقُّ 

  1حقق ي ِحقَّ 

  1حكم أَْحَكم  

ْكَم    1حكم أَفَح 

  1حكم أ ْحِكَمت 

  2حكم اْحك م 

  5حكم اْلَحاِكِميَن 

  33حكم اْلَحِكيم  

  9حكم اْلَحِكيِم 

كَّاِم    1حكم اْلح 

ْكَم    1حكم اْلح 

ْكم  حكم الْ    6ح 

  4حكم اْلِحْكَمةَ 

  1حكم اْلِحْكَمِة 

  1حكم بِأَْحَكِم 

  2حكم بِاْلِحْكَمِة 

ْكِمِه    1حكم بِح 

  1حكم تَْحك م  

وا    1حكم تَْحك م 

وَن    4حكم تَْحك م 

  2حكم َحَكًما 

  1حكم َحَكَم 

  1حكم َحَكْمَت 

  1حكم َحَكْمت م 

  16حكم َحِكيًما 

  35حكم َحِكيم  

  4َحِكيم   حكم

ْكًما    2حكم ح 

ْكم     2حكم ح 

ْكِمِه    1حكم ح 

  1حكم ِحْكَمة  

  1حكم فَأَْحك م  

  5حكم فَاْحك م 

ْكم     1حكم فَاْلح 

ه   ْكم    1حكم فَح 

  1حكم لَيَْحك م  

  1حكم ِلتَْحك َم 

ْكِم    3حكم ِلح 

ْكِمِه    1حكم ِلح 

ْكِمِهم    1حكم ِلح 

  4حكم ِليَْحك َم 

  1ْحَكَمات  حكم م  

ْحَكَمة     1حكم م 

ْكَم    3حكم َواْلح 

  9حكم َواْلِحْكَمةَ 

  2حكم َواْلِحْكَمِة 

  1حكم َوَحَكًما 

  1حكم َوِحْكَمة  

  1حكم َوْليَْحك م 

وا    1حكم يَتََحاَكم 

  3حكم يَْحك م 

  3حكم يَْحك َم 

  1حكم يَْحك َماِن 

  11حكم يَْحك م  

وَن    4حكم يَْحك م 

وَك حك م    1م ي َحك ِ

ونََك  م    1حكم ي َحك ِ

  1حكم ي ْحِكم  

  1حلف َحالَّف  

  1حلف َحلَْفت م 

  1حلف َسيَْحِلف وَن 

  1حلف فَيَْحِلف وَن 

  1حلف َوَسيَْحِلف وَن 

  1حلف َولَيَْحِلف نَّ 

  2حلف َويَْحِلف وَن 

  5حلف يَْحِلف وَن 

  1حلق تَْحِلق وا 

َحل ِِقيَن    1حلق م 

ْلق وَم ح   1لقم اْلح 

  2حلل أََحلَّ 

  1حلل أََحلَّنَا 

  1حلل أَْحلَْلنَا 

  5حلل أ ِحلَّ 

  2حلل أ ِحلَّت 

لُّ    1حلل تَح 

  1حلل تَِحلَّةَ 

  1حلل تَِحلُّ 

  1حلل ت ِحلُّوا 

  4حلل َحالاَلً 

  1حلل َحالَل  

  1حلل َحلَْلت م 

  1حلل ِحالًّ 

  4حلل ِحل  

  1حلل فَيَِحلَّ 

  1حلل فَي ِحلُّوا 

  2حلل َمِحلَّه  

  1حلل َمِحلَُّها 

ِحل ِي    1حلل م 

  1حلل َوأََحلَّ 

  1حلل َوأََحلُّوا 

  1حلل َوأ ِحلَّ 

  1حلل َوأ ِحلَّت 

  1حلل َواْحل ل 

  1حلل َوَحالَئِل  

  1حلل َوَحالاَلً 

  1حلل َوأل ِحلَّ 

  2حلل َويَِحلُّ 

  1حلل َوي ِحلُّ 

  1لَّ حلل يَحِ 

  4حلل يَِحلُّ 

  1حلل يَِحلُّوَن 

  1حلل يَْحِلل 

  1حلل ي ِحلُّونَه  

  2حلم أَْحالَم  

ه م    1حلم أَْحالَم 

  1حلم األَْحالَِم 

  1حلم اْلَحِليم  

ل َم    2حلم اْلح 

  3حلم َحِليًما 

  9حلم َحِليم  

  1حلم َحِليم  

  1حلم لََحِليم  

  1حلي اْلِحْليَِة 

لِ    1ي ِِهم حلي ح 

  2حلي ِحْليَةً 

  1حلي ِحْليَة  

لُّوا    1حلي َوح 

  3حلي ي َحلَّْوَن 

  7حم حم 

  3حمء َحَمإ  

  1حمء َحِمئَة  

  1حمد أَْحَمد  

  1حمد اْلَحاِمد وَن 

  6حمد اْلَحِميد  

  4حمد اْلَحِميِد 

  26حمد اْلَحْمد  

  11حمد بَِحْمِد 

  1حمد بَِحْمِدَك 

  4ِه حمد بَِحْمدِ 

  1حمد َحِميًدا 

  5حمد َحِميد  

  1حمد َحِميد  

وًدا    1حمد َمْحم 

د   َحمَّ   3حمد م 

د   َحمَّ   1حمد م 

  2حمد َواْلَحْمد  

  1حمد ي ْحَمد وا 

  1حمر اْلَحِميِر 

  1حمر اْلِحَماِر 

ر   م    1حمر ح 

  1حمر ِحَماِرَك 

  1حمر َواْلَحِميَر 

ْمر     1حمر َوح 

  1 حمل أَْحِمل  

  1حمل أَْحِمل ك م 

  1حمل اْحتََمَل 

  1حمل اْحتََمل وا 

  1حمل اْحِمل 

  1حمل األَْحَماِل 

  1حمل بَِحاِمِليَن 

  2حمل تَْحِمل 

  4حمل تَْحِمل  

  2حمل تَْحِمل ه  

ْلنَا    1حمل ت َحم ِ

  2حمل ت ْحَمل وَن 

  1حمل َحَمَل 

  2حمل َحَملَت 

  2حمل َحَملَتْه  

  1تَه  حمل َحَملْ 

  3حمل َحَمْلنَا 

  1حمل َحَمْلنَاك م 
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ولَةً    1حمل َحم 

الَةَ    1حمل َحمَّ

  1حمل َحْمالً 

  2حمل َحْمل  

  1حمل َحْملََها 

  2حمل َحْملَه نَّ 

َل  م ِ   1حمل ح 

ل وا  م ِ   1حمل ح 

ْلت م  م ِ   1حمل ح 

ْلنَا  م ِ   1حمل ح 

  1حمل ِحْمالً 

  1حمل ِحْمل  

  1 حمل ِحْمِلَها

  1حمل فَاْحتََمَل 

  1حمل فَاْلَحاِمالَِت 

  1حمل فََحَملَتْه  

  1حمل ِلتَْحِملَه م 

  1حمل ِليَْحِمل وا 

  1حمل َوتَْحِمل  

  1حمل َوَحَملََها 

  1حمل َوَحَمْلنَاه  

  1حمل َوَحَمْلنَاه م 

  1حمل َوَحْمل ه  

ِملَِت    1حمل َوح 

  1حمل َولَيَْحِمل نَّ 

  1ْحِمل حمل َوْلنَ 

  1حمل َويَْحِمل  

  2حمل يَْحِمل  

  2حمل يَْحِمل وَن 

  1حمل يَْحِمل وَها 

  1حمل يَْحِمْلنََها 

  1حمل ي ْحَمل 

  1حمم اْلَحِميم  

  4حمم اْلَحِميِم 

  3حمم َحِميًما 

  4حمم َحِميم  

  7حمم َحِميم  

  1حمم َوَحِميم  

وم     1حمم يَْحم 

  1حمو َحاِميَةً 

  1اِميَة  حمو حَ 

  1حمو ي ْحَمى 

  1حمي اْلَحِميَّةَ 

  1حمي َحام  

  1حمي َحِميَّةَ 

  1حنث اْلِحنِث 

  1حنث تَْحنَث 

  1حنجر اْلَحنَاِجَر 

  1حنجر اْلَحنَاِجِر 

  1حنذ َحنِيذ  

  11حنف َحنِيفًا 

نَفَاَء    2حنف ح 

  1حنك ألَْحتَنَِكنَّ 

نَْين     1حنن ح 

  1حنن َوَحنَانًا 

وبًا ح   1وب ح 

وَت    1حوت اْلح 

وت     1حوت اْلح 

وِت    1حوت اْلح 

َما  وتَه    1حوت ح 

  1حوت ِحيتَان ه م 

  3حوج َحاَجةً 

  1حوذ اْستَْحَوذَ 

  1حوذ نَْستَْحِوذ 

  3حور اْلَحَواِريُّوَن 

  1حور اْلَحَواِري َِن 

ور     2حور بِح 

َرك َما    1حور تََحاو 

ور     1حور ح 

  1َحَواِري َِن حور ِللْ 

ور     1حور َوح 

وَر    1حور يَح 

ه     2حور ي َحاِور 

تََحي ًِزا    1حوز م 

  4حوط أََحاَط 

  1حوط أََحطت  

  1حوط أََحْطنَا 

  1حوط أ ِحيَط 

  2حوط ت ِحط 

  1حوط ت ِحيط وا 

ِحيَطة     2حوط لَم 

ِحيًطا    2حوط م 

ِحيط     6حوط م 

ِحيط     1حوط م 

  1حوط َوأََحاَط 

  1حوط َوأََحاَطت 

  1حوط َوأ ِحيَط 

  1حوط ي َحاَط 

  1حوط ي ِحيط وا 

  2حوط ي ِحيط وَن 

  1حول اْلَحْوِل 

  3حول تَْحِويالً 

  1حول َحْوَل 

  2حول َحْولَك م 

  3حول َحْولََها 

  5حول َحْولَه  

  1حول َحْولَه م 

  1حول َحْولَْيِن 

  1حول َحْوِل 

  1حول َحْوِلَك 

  1َحْوِلِهم حول 

  1حول ِحَوالً 

  1حول ِحيلَةً 

  1حول َوَحاَل 

  1حول َوِحيَل 

ول     1حول يَح 

  1حوي أَْحَوى 

  1حوي اْلَحَوايَا 

  29حيث َحْيث  

  2حيث َوَحْيث  

  1حيد تَِحيد  

  1حير َحْيَراَن 

  1حيص َمِحيًصا 

  4حيص َمِحيص  

  3حيض اْلَمِحيِض 

  1حيض يَِحْضَن 

  1ِحيَف حيف يَ 

  2حيق فََحاَق 

  7حيق َوَحاَق 

  1حيق يَِحيق  

  1حين ِحين  

  15حين ِحين  

  12حين ِحيَن 

  1حين ِحينَئِذ  

  1حين ِحيِن 

  5حين َوِحيَن 

  1حيي أَْحيَا 

  1حيي أَْحيَاًء 

  2حيي أَْحيَاء  

  1حيي أَْحيَاء  

  1حيي أَْحيَاك م 

  2حيي أَْحيَاَها 

  1 حيي أَْحيَاه م

  1حيي أَْحيَْينَاَها 

  1حيي أ ْحيِ 

  1حيي اْستِْحيَاء  

  1حيي األَْحيَاء  

  11حيي اْلَحيَاةَ 

  15حيي اْلَحيَاة  

  37حيي اْلَحيَاِة 

  1حيي اْلَحيََوان  

  4حيي اْلَحيَّ 

  3حيي اْلَحيُّ 

 ِ   5حيي اْلَحي 

  3حيي بِاْلَحيَاِة 

  1حيي بِتَِحيَّة  

  1 حيي بِيَْحيَى

  2حيي تَِحيَّةً 

  2حيي تَِحيَّت ه م 

  1حيي تَْحيَْوَن 

  1حيي ت ْحيِ 

  2حيي َحيَاةً 

  1حيي َحيَاة  

  1حيي َحيَاة  

  3حيي َحيَات نَا 

  1حيي َحيَاتِك م  

  5حيي َحيًّا 

  1حيي َحي   

  1حيي َحيَّ 

  1حيي َحيَّة  

  1حيي َحيَّْوَك 

ي ِيت م    1حيي ح 

  4ا حيي فَأَْحيَ 

  1حيي فَأَْحيَاك م 

  1حيي فَأَْحيَْينَا 

  1حيي فَأَْحيَْينَاه  

  1حيي فََحيُّوا 

  1حيي فَلَن ْحيِيَنَّه  

  1حيي فَيَْستَْحيِ 

  1حيي فَي ْحيِ 

ْحيِ    2حيي لَم 

  1حيي ِلَحيَاتِي 
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 ِ   1حيي ِلْلَحي 

  1حيي ِلن ِحَي 

  1حيي َمْحيَاه م 

  3حيي ن ْحيِ 

  1يَا حيي َوأَحْ 

  1حيي َوأَْحيَْيتَنَا 

  1حيي َوأَْحيَْينَا 

  1حيي َوأ ْحيِ 

  1حيي َواْستَْحي وا 

  1حيي َواْلَحيَاةَ 

  1حيي َوتَِحيَّت ه م 

  1حيي َوَمْحيَاَي 

  2حيي َونَْحيَا 

  1حيي َونَْستَْحيِ 

  2حيي َويَْحيَى 

  3حيي َويَْستَْحي وَن 

  1حيي َويَْستَْحيِ 

  1يِ حيي َوي حْ 

  1حيي يَايَْحيَى 

  4حيي يَْحيَى 

  2حيي يَْستَْحيِ 

  1حيي ي َحي َِك 

  2حيي ي ْحَي 

  16حيي ي ْحيِ 

  5حيي ي ْحيِيك م 

  1حيي ي ْحيِيِن 

  1حيي ي ْحيِيَها 

  1خبء اْلَخْبَء 

ْخبِتِيَن    1خبت اْلم 

  1خبت َخبَت 

  1خبت فَت ْخبَِت 

  1خبت َوأَْخبَت وا 

  2ائَِث خبث اْلَخبَ 

  5خبث اْلَخبِيَث 

  1خبث اْلَخبِيثَات  

  1خبث اْلَخبِيث  

  1خبث اْلَخبِيِث 

  1خبث َخب َث 

  2خبث َخبِيثَة  

  1خبث ِلْلَخبِيثَاِت 

  1خبث ِلْلَخبِيثِيَن 

  1خبث َواْلَخبِيث وَن 

  1خبر أَْخبَاَرك م 

  1خبر أَْخبَاَرَها 

  1خبر أَْخبَاِرك م 

  6 خبر اْلَخبِير  

  2خبر بَِخبَر  

  12خبر َخبِيًرا 

  23خبر َخبِير  

  2خبر َخبِير  

ْبًرا    2خبر خ 

  2خبر لََخبِير  

ْبًزا    1خبز خ 

  1خبط يَتََخبَّط ه  

  2خبل َخبَاالً 

  1ختر َختَّار  

  1ختم َختََم 

ه     1ختم ِختَام 

  1ختم َمْخت وم  

  1ختم نَْختِم  

  1ختم َوَخاتََم 

  2َختََم ختم وَ 

  1ختم يَْختِم 

  1خدد األ ْخد وِد 

  1خدد َخدََّك 

  1خدع َخاِدع ه م 

  1خدع يَْخَدع وَك 

  1خدع يَْخَدع وَن 

  2خدع ي َخاِدع وَن 

  2خدن أَْخَدان  

  1خذل َخذ والً 

  1خذل َمْخذ والً 

  1خذل يَْخذ ْلك م 

  1خرب َخَرابَِها 

  1خرب ي ْخِرب وَن 

  7خرج أَْخَرَج 

  1خرج أَْخَرَجتَْك 

  1خرج أَْخَرَجَك 

  1خرج أَْخَرَجك م 

  1خرج أَْخَرَجنِي 

  1خرج أَْخَرَجه  

وك م    1خرج أَْخَرج 

  2خرج أَْخَرْجنَا 

  1خرج أَْخِرج 

وا    2خرج أَْخِرج 

وه م    1خرج أَْخِرج 

  3خرج أَْخِرْجنَا 

  1خرج أ ْخَرَج 

  1خرج أ ْخَرج  

  1خرج أ ْخِرَجت 

وا    3خرج أ ْخِرج 

  1خرج أ ْخِرْجت م 

  1خرج أ ْخِرْجنَا 

  1خرج إِْخَراًجا 

  1خرج إِْخَراج  

ه م    1خرج إِْخَراج 

  1خرج إِْخَراِجك م 

ج    2خرج اْخر 

وا  ج    1خرج اْخر 

  1خرج اْستَْخَرَجَها 

وَج  ر    1خرج اْلخ 

وج   ر    1خرج اْلخ 

وجِ  ر    1خرج اْلخ 

ْخَرِجينَ    1 خرج اْلم 

  1خرج بِِإْخَراجِ 

  1خرج بَِخاِرج  

  2خرج بَِخاِرِجيَن 

ْخَرِجيَن    1خرج بِم 

ج    3خرج تَْخر 

َج    2خرج تَْخر 

ج     3خرج تَْخر 

وا  ج    1خرج تَْخر 

وَن  ج    1خرج تَْخر 

وَن    3خرج ت ْخَرج 

  1خرج ت ْخِرج  

وَن    1خرج ت ْخِرج 

وه نَّ    1خرج ت ْخِرج 

وا    5خرج َخَرج 

  2خرج َخَرْجَت 

  1خرج َخَرْجت م 

  1خرج َخَرْجَن 

  2خرج َخْرًجا 

وج   ر    1خرج خ 

  3خرج فَأَْخَرَج 

َما    1خرج فَأَْخَرَجه 

  6خرج فَأَْخَرْجنَا 

  1خرج فَأَْخَرْجنَاه م 

ج    4خرج فَاْخر 

وه     1خرج فَت ْخِرج 

  1خرج فََخَراج  

  3خرج فََخَرَج 

  1خرج فَن ْخِرج  

ج  خر   1ج فَيَْخر 

  1خرج لََخَرْجنَا 

وَن  ْخَرج    1خرج لَم 

َجنَّ    1خرج لَنَْخر 

  1خرج لَن ْخِرَجنََّك 

  1خرج لَن ْخِرَجنَّك م 

نَّ  ج    1خرج لَيَْخر 

  1خرج لَي ْخِرَجنَّ 

  1خرج ِلت ْخِرَج 

  1خرج ِلت ْخِرَجنَا 

وا    1خرج ِلت ْخِرج 

وجِ  ر    1خرج ِلْلخ 

  1َج خرج ِلن ْخرِ 

  1خرج ِلي ْخِرَج 

  2خرج ِلي ْخِرَجك م 

وَك    1خرج ِلي ْخِرج 

  1خرج َمْخَرًجا 

ْخَرَج    1خرج م 

وَن  ْخَرج    1خرج م 

ْخِرج     2خرج م 

  2خرج ن ْخِرج  

ك م    2خرج ن ْخِرج 

  1خرج َوأَْخَرَج 

  1خرج َوأَْخَرَجِت 

وك م    1خرج َوأَْخَرج 

  1خرج َوأَْخَرْجنَا 

وه م خرج وَ    1أَْخِرج 

  1خرج َوأَْخِرْجنِي 

وا    1خرج َوأ ْخِرج 

  1خرج َوإِْخَراج  

وا    1خرج َوتَْستَْخِرج 

وَن  خرج َوتَْستَْخِرج 

1  

  2خرج َوت ْخِرج  

وَن    1خرج َوت ْخِرج 

  1خرج َولَن ْخِرَجنَّه م 

ْخِرج     1خرج َوم 

  1خرج َون ْخِرج  

  1خرج َويَْستَْخِرَجا 

  1ْخِرج خرج َوي  



518 

 

  2خرج َوي ْخِرج  

ك م    1خرج َوي ْخِرج 

ه م    1خرج َوي ْخِرج 

ج    1خرج يَْخر 

ج     9خرج يَْخر 

وا  ج    6خرج يَْخر 

وَن  ج    3خرج يَْخر 

ْجَن    1خرج يَْخر 

وَن    1خرج ي ْخَرج 

  1خرج ي ْخِرج 

  1خرج ي ْخِرَج 

  1خرج ي ْخِرَجاك م 

  2خرج ي ْخِرَجك م 

  1نَّك َما خرج ي ْخِرجَ 

  5خرج ي ْخِرج  

ك م    1خرج ي ْخِرج 

ه م    1خرج ي ْخِرج 

وَك    1خرج ي ْخِرج 

وك م    1خرج ي ْخِرج 

وَن    1خرج ي ْخِرج 

ونَه م    1خرج ي ْخِرج 

  2خردل َخْرَدل  

  2خرر َخرَّ 

وا    2خرر َخرُّ

  1خرر فََخرَّ 

  1خرر َوتَِخرُّ 

  2خرر َوَخرَّ 

وا    1خرر َوَخرُّ

وَن    1خرر َويَِخرُّ

وا    1خرر يَِخرُّ

وَن    1خرر يَِخرُّ

اص وَن  خرص اْلَخرَّ

1  

ص وَن    1خرص تَْخر 

ص وَن    3خرص يَْخر 

ْرط وِم    1خرطم اْلخ 

  1خرق أََخَرْقتََها 

  1خرق تَْخِرَق 

  1خرق َخَرقََها 

  1خرق َوَخَرق وا 

  1خزن بَِخاِزنِيَن 

  1خزن َخَزائَِن 

  5ن  خزن َخَزائِ 

  1خزن َخَزائِن ه  

  1خزن َخَزائِِن 

  3خزن َخَزنَت َها 

  1خزن ِلَخَزنَِة 

  1خزي أَْخَزى 

  1خزي أَْخَزْيتَه  

  2خزي اْلِخْزَي 

  1خزي اْلِخْزي  

  2خزي اْلِخْزيِ 

وِن    2خزي ت ْخز 

  1خزي ت ْخِزنَا 

  1خزي ت ْخِزنِي 

  5خزي ِخْزي  

  1خزي ِخْزيِ 

ْخِزي    1خزي م 

  1خزي َوِلي ْخِزَي 

  1خزي َونَْخَزى 

  1خزي َوي ْخِزِهم 

  1خزي ي ْخِزي 

  3خزي ي ْخِزيِه 

  1خزي ي ْخِزيِهم 

  1خسء اْخَسئ وا 

  1خسء َخاِسئًا 

  2خسء َخاِسئِيَن 

وَن    2خسر األَْخَسر 

  1خسر األَْخَسِريَن 

وَن  خسر اْلَخاِسر 

11  

  13خسر اْلَخاِسِريَن 

سْ    2َران  خسر اْلخ 

ْخِسِريَن    1خسر اْلم 

  1خسر بِاألَْخَسِريَن 

  1خسر تَْخِسير  

وا    1خسر ت ْخِسر 

  1خسر َخاِسَرة  

  5خسر َخاِسِريَن 

  3خسر َخَساًرا 

  5خسر َخِسَر 

وا    2خسر َخِسر 

ْسًرا    1خسر خ 

ْسر     1خسر خ 

ْسَرانًا    1خسر خ 

وَن    3خسر لََخاِسر 

  2خسر َوَخِسَر 

  1ر يَْخَسر  خس

وَن    1خسر ي ْخِسر 

  1خسف َخَسْفنَا 

  1خسف فََخَسْفنَا 

  1خسف لََخَسَف 

  1خسف نَْخِسف 

  1خسف َوَخَسَف 

  3خسف يَْخِسَف 

ش ب     1خشب خ 

  1خشع اْلَخاِشِعيَن 

  1خشع تَْخَشَع 

  1خشع َخاِشعًا 

  3خشع َخاِشعَةً 

  2خشع َخاِشعَة  

  1خشع َخاِشع وَن 

  3اِشِعيَن خشع خَ 

ش وًعا    1خشع خ 

شَّعًا    1خشع خ 

  1خشع َواْلَخاِشعَاِت 

  1خشع َواْلَخاِشِعيَن 

  1خشع َوَخَشعَِت 

  1خشي أَتَْخَشْونَه م 

  1خشي تَْخَشاه  

ا    1خشي تَْخَشو 

  1خشي تَْخَشْوَن 

  1خشي تَْخَشْوه  

  2خشي تَْخَشْوه م 

  1خشي تَْخَشى 

  1خشي َخِشيت  

  3ِشَي خشي خَ 

  1خشي َخْشيَةً 

  2خشي َخْشيَةَ 

  3خشي َخْشيَِة 

  1خشي َخْشيَتِِه 

  1خشي فَاْخَشْوه م 

  1خشي فَتَْخَشى 

  1خشي فََخِشينَا 

  1خشي َكَخْشيَِة 

  1خشي نَْخَشى 

  1خشي َواْخَشْوا 

  2خشي َواْخَشْوِن 

  1خشي َواْخَشْونِي 

  1خشي َوتَْخَشى 

  1خشي َوَخِشَي 

  1َوْليَْخَش  خشي

  1خشي َويَْخَش 

  1خشي َويَْخَشْوَن 

  1خشي َويَْخَشْونَه  

  1خشي يَْخَش 

  1خشي يَْخَشاَها 

  6خشي يَْخَشْوَن 

  6خشي يَْخَشى 

ةً    1خصص َخاصَّ

  1خصص َخَصاَصة  

  2خصص يَْختَصُّ 

  2خصف يَْخِصفَاِن 

وا    1خصم اْختََصم 

  1خصم اْلَخْصِم 

  2 خصم اْلِخَصامِ 

م     1خصم تََخاص 

وا    1خصم تَْختَِصم 

وَن    1خصم تَْختَِصم 

وَن    1خصم َخِصم 

  1خصم َخِصيًما 

  2خصم َخِصيم  

  2خصم َخْصَماِن 

وَن  م    1خصم يَِخص ِ

وَن    4خصم يَْختَِصم 

ود     1خضد َمْخض 

  1خضر األَْخَضِر 

  1خضر َخِضًرا 

ْضًرا    1خضر خ 

ْضر     1خضر خ 

ضْ    3ر  خضر خ 

ةً  ْخَضرَّ   1خضر م 

  1خضع تَْخَضْعَن 

  1خضع َخاِضِعيَن 

  1خطء أَْخَطأْت م 

  1خطء أَْخَطأْنَا 

  1خطء اْلَخاِطئ وَن 

  1خطء اْلَخاِطئِيَن 

  1خطء بِاْلَخاِطئَِة 

  1خطء َخاِطئَة  

  2خطء َخاِطئِيَن 

  2خطء َخَطئًا 
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  2خطء َخَطايَاك م 

  2خطء َخَطايَانَا 

  1َطايَاه م خطء خَ 

  1خطء َخِطيئَاتِك م 

  1خطء َخِطيئَاتِِهم 

  1خطء َخِطيئَةً 

  1خطء َخِطيئَت ه  

  1خطء َخِطيئَتِي 

  1خطء ِخْطئًا 

  1خطء لََخاِطئِيَن 

  2خطب اْلِخَطاِب 

  2خطب ت َخاِطْبنِي 

م     1خطب َخاَطبَه 

  1خطب َخْطب َك 

  2خطب َخْطب ك م 

  1خطب َخْطب ك َما 

  1ب َخْطب ك نَّ خط

  1خطب ِخَطابًا 

  1خطب ِخْطبَِة 

طُّه     1خطط تَخ 

  1خطف اْلَخْطفَةَ 

  1خطف َخِطَف 

  1خطف فَتَْخَطف ه  

  1خطف ن تََخطَّف  

  1خطف َوي تََخطَّف  

  1خطف يَتََخطَّفَك م  

  1خطف يَْخَطف  

ط َواِت    5خطو خ 

  1خفت ت َخافِت 

  2خفت يَتََخافَت وَن 

  1َخافَِضة   خفض

  3خفض َواْخِفض 

  1خفف تَْخِفيف  

  1خفف تَْستَِخفُّونََها 

  1خفف َخِفيفًا 

  3خفف َخفَّت 

  1خفف َخفََّف 

  1خفف ِخفَافًا 

  1خفف فَاْستََخفَّ 

  1خفف يَْستَِخفَّنََّك 

  5خفف ي َخفَّف  

  1خفف ي َخف ِف 

  1خفف ي َخف َِف 

  1خفي أَْخفَْيت م 

  1يَها خفي أ ْخفِ 

  1خفي أ ْخِفَي 

  1خفي تَْخفَى 

  1خفي ت ْخف وا 

  2خفي ت ْخف وَن 

  1خفي ت ْخف وَها 

  3خفي ت ْخف وه  

  2خفي ت ْخِفي 

  1خفي َخافِيَة  

  1خفي َخِفيًّا 

  1خفي َخِفي   

  1خفي ِليَْستَْخف وا 

ْستَْخف     1خفي م 

  1خفي ن ْخِفي 

  1خفي َوأَْخفَى 

  1 خفي َوت ْخف ونَ 

  1خفي َوت ْخِفي 

ْفيَةً    2خفي َوخ 

  1خفي يَْخفَْوَن 

  4خفي يَْخفَى 

  2خفي يَْستَْخف وَن 

  2خفي ي ْخف وَن 

  1خفي ي ْخِفيَن 

  1خلد أَْخلََد 

  1خلد أَْخلََده  

  1خلد اْلَخاِلد وَن 

  1خلد اْلَخاِلِديَن 

ل وِد    1خلد اْلخ 

ْلَد    1خلد اْلخ 

ْلِد    5خلد اْلخ 

  1خلد تَْخل د وَن 

  3خلد َخاِلًدا 

  1خلد َخاِلد  

  1خلد َخاِلَدْيِن 

  24خلد َخاِلد وَن 

  43خلد َخاِلِديَن 

َخلَّد وَن    2خلد م 

  1خلد َويَْخل د 

  1خلص أَْخلَْصنَاه م 

  1خلص أَْستَْخِلْصه  

  1خلص اْلَخاِلص  

ْخلَِصيَن    2خلص اْلم 

  1خلص بَِخاِلَصة  

  1ًصا خلص َخالِ 

  3خلص َخاِلَصةً 

  1خلص َخاِلَصة  

وا    1خلص َخلَص 

ْخلًَصا    1خلص م 

ْخِلًصا    3خلص م 

ْخِلص وَن    1خلص م 

ْخِلِصيَن    7خلص م 

وا    1خلص َوأَْخلَص 

  1خلط اْختَلََط 

لََطاِء    1خلط اْلخ 

  1خلط ت َخاِلط وه م 

  1خلط َخلَط وا 

  2خلط فَاْختَلََط 

  1خلع فَاْخلَع 

  1خلف أَْخلَف وا 

  1خلف أَْخلَْفنَا 

  1خلف أ َخاِلفَك م 

  2خلف اْختَلََف 

  9خلف اْختَلَف وا 

  1خلف اْختَلَْفت م 

  1خلف اْختاِلَفًا 

  1خلف اْختاِلَف  

  1خلف اْختاِلَِف 

  1خلف اْخل ْفنِي 

  1خلف اْستَْخلََف 

  1خلف اْلَخاِلِفيَن 

  2خلف اْلَخَواِلِف 

  3َخلَّف وَن خلف اْلم  

  6خلف تَْختَِلف وَن 

  1خلف ت ْخلَفَه  

  1خلف ت ْخِلف  

  4خلف َخالَئَِف 

ونِي    1خلف َخلَْفت م 

  2خلف َخِليفَةً 

  2خلف َخْلف  

  1خلف َخْلفََك 

  1خلف َخْلفَك م 

  1خلف َخْلفَنَا 

  1خلف َخْلفََها 

  7خلف َخْلفَه م 

  4خلف َخْلِفِه 

  5خلف َخْلِفِهم 

لَفَاَء    3خلف خ 

ل ِف وا    1خلف خ 

  4خلف ِخالَف  

  1خلف ِخالََف 

  1خلف ِخالَفََك 

  1خلف ِخْلفَةً 

  1خلف فَأَْخلَْفت ك م 

  1خلف فَأَْخلَْفت م 

  2خلف فَاْختَلََف 

  1خلف فَاْختَلَف وا 

  2خلف فَاْخت ِلَف 

  2خلف فََخلََف 

  1خلف الَْختَلَْفت م 

  1نَّه م خلف لَيَْستَْخِلفَ 

َخلَِّفيَن    1خلف ِلْلم 

ْختَِلفًا    4خلف م 

ْختَِلف     3خلف م 

ْختَِلف     1خلف م 

ْختَِلف وَن    1خلف م 

ْختَِلِفيَن    1خلف م 

ْخِلَف    1خلف م 

ْستَْخلَِفيَن    1خلف م 

  1خلف ن ْخِلف ه  

  1خلف َواْختَلَف وا 

  1خلف َواْختاِلَف  

  3خلف َواْختاِلَِف 

  1يَْستَْخِلف خلف وَ 

  1خلف َويَْستَْخِلفَك م 

  1خلف َويَْستَْخِلف  

  1خلف يَتََخلَّف وا 

  11خلف يَْختَِلف وَن 

  1خلف يَْخل ف وَن 

  1خلف ي َخاِلف وَن 

  2خلف ي ْخِلَف 

  4خلف ي ْخِلف  

  1خلف ي ْخِلف ه  

  1خلق أَْخل ق  

  1خلق اْختاِلَق  

  1خلق اْلَخاِلق  

  2ِلق وَن خلق اْلَخا

  2خلق اْلَخاِلِقيَن 

  2خلق اْلَخالَّق  
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  2خلق اْلَخْلَق 

  2خلق اْلَخْلق  

  4خلق اْلَخْلِق 

  1خلق بِاْلَخْلِق 

  1خلق بَِخالَقِك م 

  2خلق بَِخالَقِِهم 

  2خلق بَِخْلق  

  1خلق بَِخْلِقِهنَّ 

  1خلق تَْخل ق  

  1خلق تَْخل ق ونَه  

  2خلق َخاِلق  

  1اِلق  خلق خَ 

  4خلق َخاِلق  

  2خلق َخالَق  

  1خلق َخالََق 

  52خلق َخلََق 

  2خلق َخلَقََك 

  16خلق َخلَقَك م 

  1خلق َخلَقَنِي 

  1خلق َخلَقََها 

  4خلق َخلَقَه  

  3خلق َخلَقَه م 

  2خلق َخلَقَه نَّ 

  4خلق َخلَق وا 

  2خلق َخلَْقَت 

  2خلق َخلَْقتَنِي 

  1خلق َخلَْقتَه  

  3خلق َخلَْقت  

  1خلق َخلَْقت َك 

  21خلق َخلَْقنَا 

  2خلق َخلَْقنَاك م 

  4خلق َخلَْقنَاه  

  3خلق َخلَْقنَاه م 

  1خلق َخلَْقنَاه َما 

  7خلق َخْلقًا 

  7خلق َخْلق  

  4خلق َخْلَق 

  2خلق َخْلقَه  

  1خلق َخْلقَه م 

  3خلق َخْلق  

  1خلق َخْلق ك م 

  5خلق َخْلِق 

  1خلق َخْلِقك م 

ل ق     1خلق خ 

ل ق     1خلق خ 

ِلَق    4خلق خ 

ِلقَت    1خلق خ 

ِلق وا    1خلق خ 

  1خلق فََخلََق 

  2خلق فََخلَْقنَا 

  1خلق َكَخْلِقِه 

  1خلق لََخْلق  

  1خلق ِلَخْلِق 

َخلَّقَة     2خلق م 

  1خلق نَْخل قكُّم 

  1خلق َوتَْخل ق وَن 

  5خلق َوَخلََق 

  1َخلَقَه م خلق وَ 

  2خلق َوَخلَْقتَه  

  1خلق َوَخلَْقنَا 

  1خلق َوَخلَْقنَاك م 

ِلَق    1خلق َوخ 

  1خلق َويَْخل ق  

  2خلق يَْخل َق 

  11خلق يَْخل ق  

  1خلق يَْخل ق ك م 

  1خلق يَْخل ق وا 

  2خلق يَْخل ق وَن 

  1خلق ي ْخلَق 

  3خلق ي ْخلَق وَن 

  1خلل األَِخالَّء  

  3ِليالً خلل خَ 

لَّة     1خلل خ 

  1خلل ِخالَل  

  1خلل ِخالََل 

  1خلل ِخالَلَك م 

  2خلل ِخالَلََها 

َما    1خلل ِخالَلَه 

  2خلل ِخالَِلِه 

  1خلو اْلَخاِليَِة 

  2خلو َخالَ 

  13خلو َخلَت 

  2خلو َخلَِت 

  7خلو َخلَْوا 

  1خلو فََخلُّوا 

  1خلو َوتََخلَّت 

  1خلو يَْخل  

  1د َخاِمد وَن خم

  1خمد َخاِمِديَن 

  1خمر اْلَخْمر  

  2خمر اْلَخْمِر 

ِرِهنَّ  م    1خمر بِخ 

  2خمر َخْمًرا 

  1خمر َخْمر  

  1خمس بَِخْمَسِة 

  1خمس َخْمَسة  

  1خمس َخْمَسة  

  2خمس َخْمِسيَن 

َسه   م    1خمس خ 

  1خمس َواْلَخاِمَسةَ 

  1خمس َواْلَخاِمَسة  

  1ة  خمص َمْخَمصَ 

  1خمص َمْخَمَصة  

  1خمط َخْمط  

  3خنزر اْلِخنِزيِر 

  1خنزر ِخنِزير  

  1خنزر َواْلَخنَاِزيَر 

  1خنس اْلَخنَّاِس 

نَِّس    1خنس بِاْلخ 

ْنَخنِقَة     1خنق َواْلم 

َوار     2خور خ 

  1خوض اْلَخائِِضيَن 

وا    1خوض َخاض 

  1خوض َخْوض  

  1خوض َخْوِضِهم 

  2 خوض نَخ وض  

ْضت م    1خوض َوخ 

وا  وض    4خوض يَخ 

وض وَن    1خوض يَخ 

  21خوف أََخاف  

  2خوف اْلَخْوف  

  2خوف اْلَخْوِف 

  1خوف تََخافَا 

  1خوف تََخافَنَّ 

  1خوف تََخاف  

  1خوف تََخاف وا 

  4خوف تََخاف وَن 

  1خوف تََخاف ونَه م 

  1خوف تََخاف وه م 

  1خوف تََخافِي 

  9 خوف تََخف

ف     1خوف تََخوُّ

  1خوف تَْخِويفًا 

  2خوف َخائِفًا 

  1خوف َخائِِفيَن 

  5خوف َخاَف 

  1خوف َخافَت 

  1خوف َخاف وا 

  4خوف َخْوفًا 

  14خوف َخْوف  

  2خوف َخْوف  

  1خوف َخْوفِِهم 

  1خوف ِخْفت  

  1خوف ِخْفت ك م 

  7خوف ِخْفت م 

  1خوف ِخْفِت 

  3خوف ِخيفَةً 

  1يفَتِِه خوف خِ 

  2خوف فَأََخاف  

  1خوف َكِخيفَتِك م 

  2خوف نََخاف  

  1خوف َوأََخاف  

  1خوف َواْلَخْوِف 

  1خوف َوَخاَف 

  1خوف َوَخاف وِن 

  1خوف َوِخيفَةً 

ف ه م  ِ   1خوف َون َخو 

  3خوف َويََخاف وَن 

ف ونََك  ِ   1خوف َوي َخو 

  1خوف يََخافَا 

  5خوف يََخاف  

  1ف ه  خوف يََخا

  1خوف يََخاف وا 

  2خوف يََخاف وَن 

ِف     2خوف ي َخو 

  1خول أَْخَواِلك م 

  1خول َخاالَتَِك 

  1خول َخاالَتِك م 

  1خول َخاِلَك 

لَه     1خول َخوَّ

ْلنَاك م    1خول َخوَّ

ْلنَاه     1خول َخوَّ
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  1خول َوَخاالَت ك م 

ْنه     1خون أَخ 

  2خون اْلَخائِنِيَن 

  1ون وا خون تَخ  

  1خون تَْختَان وَن 

  1خون َخائِنَة  

  1خون َخائِنَةَ 

  1خون َخان وا 

انًا    1خون َخوَّ

ان     1خون َخوَّ

  1خون ِخيَانَةً 

  1خون ِخيَانَتََك 

  1خون فََخانَتَاه َما 

  1خون ِلْلَخائِنِيَن 

ون وا    1خون َوتَخ 

  1خون يَْختَان وَن 

  1خوي َخاِويَةً 

  3يَة  خوي َخاوِ 

  1خوي َخاِويَة  

  1خيب َخائِبِيَن 

  3خيب َخاَب 

  1خيب َوَخاَب 

  1خير اْختَْرت َك 

  1خير اْختَْرنَاه م 

  2خير األَْخيَاِر 

  1خير اْلَخْيَر 

  1خير اْلَخْيَرات  

  7خير اْلَخْيَراِت 

  2خير اْلَخْير  

  6خير اْلَخْيِر 

  2خير اْلِخيََرة  

  1اِت خير بِاْلَخْيرَ 

  2خير بِاْلَخْيِر 

  6خير بَِخْير  

وَن    1خير تََخيَّر 

  37خير َخْيًرا 

  72خير َخْير  

  14خير َخْير  

  4خير َخْيَر 

  1خير َخْيَرات  

  21خير َخْير  

  2خير ِلْلَخْيِر 

  1خير َواْختَاَر 

  1خير َواْلَخْيِر 

  3خير َوَخْير  

  1خير َويَْختَار  

وَن خير يَتََخيَّ    1ر 

  1خيط اْلَخْيط  

  1خيط اْلَخْيِط 

  1خيط اْلِخيَاِط 

  1خيل اْلَخْيِل 

  1خيل بَِخْيِلَك 

  1خيل َخْيل  

ْختَاالً    1خيل م 

ْختَال     2خيل م 

  1خيل َواْلَخْيَل 

  1خيل َواْلَخْيِل 

  1خيل ي َخيَّل  

  1خيم اْلِخيَاِم 

  1دءب َدأَبًا 

  1دءب َدأِْب 

  1بَْيِن دءب َدائِ 

  3دءب َكَدأِْب 

َد    11داود َداو 

د     2داود َداو 

َد    1داود ِلَداو 

َد    1داود َوَداو 

د     1داود يَاَداو 

 ِ   2دبب الدََّواب 

  1دبب َدابَّةً 

  12دبب َدابَّة  

  1دبب َدابَّة  

  1دبب َوالدََّوابُّ 

 ِ   1دبب َوالدََّواب 

  1دبر أَْدبَاَره م 

  1ِرك م دبر أَْدبَا

  1دبر أَْدبَاِرَها 

  2دبر أَْدبَاِرِهم 

  4دبر أَْدبََر 

  5دبر األَْدبَاَر 

ب َر    1دبر الدُّ

  3دبر َدابَِر 

  1دبر َدابِر  

  3دبر د ب ر  

  1دبر د ب َره  

َدب َِراِت    1دبر فَاْلم 

وا    1دبر ِليَدَّبَّر 

ْدبًِرا    2دبر م 

ْدبِِريَن    6دبر م 

  1اَر دبر َوأَْدبَ 

  2دبر َوأَْدبَاَره م 

  1دبر َوإِْدبَاَر 

وَن    2دبر يَتََدبَّر 

وا    1دبر يَدَّبَّر 

  4دبر ي َدب ِر  

ث ِر   دَّ   1دثر اْلم 

وًرا    1دحر د ح 

وًرا    3دحر َمْدح 

ْدَحِضيَن    1دحض اْلم 

  1دحض َداِحَضة  

وا    2دحض ِلي ْدِحض 

  1دحو َدَحاَها 

وَن    1دخر تَدَِّخر 

وَن    2دخر َداِخر 

  2دخر َداِخِريَن 

  1دخل أَْدِخل وا 

  1دخل أَْدِخْلنِي 

الَ    1دخل اْدخ 

ل وا    13دخل اْدخ 

ل وَها    2دخل اْدخ 

ِل    1دخل اْدخ 

ِلي    1دخل اْدخ 

  1دخل الدَّاِخِليَن 

ل وا    6دخل تَْدخ 

ل وَها    1دخل تَْدخ 

  1دخل ت ْدِخِل 

  1دخل َداِخل وَن 

  2َخالً دخل دَ 

  2دخل َدَخَل 

  1دخل َدَخلَت 

  1دخل َدَخلَه  

  9دخل َدَخل وا 

  1دخل َدَخل وه  

  1دخل َدَخْلَت 

  3دخل َدَخْلت م 

وه     1دخل َدَخْلت م 

  1دخل د ِخلَت 

  2دخل َسن ْدِخل ه م 

ل وَن    1دخل َسيَْدخ 

م     1دخل َسي ْدِخل ه 

  1دخل فَأ ْدِخل وا 

ل وا   2 دخل فَاْدخ 

ل وَها    1دخل فَاْدخ 

ِلي    1دخل فَاْدخ 

  1دخل فََدَخل وا 

  1دخل فََسي ْدِخل ه م 

  1دخل فَي ْدِخل ه م 

ل نَّ    1دخل لَتَْدخ 

  1دخل لَن ْدِخلَنَّه م 

  1دخل لَي ْدِخلَنَّه م 

  2دخل ِلي ْدِخَل 

دََّخالً    1دخل م 

ْدَخالً    2دخل م 

ْدَخَل    1دخل م 

لَهَ    2ا دخل نَْدخ 

  1دخل َوأَْدَخْلنَاه  

  1دخل َوأَْدَخْلنَاه م 

  1دخل َوأَْدِخل 

  1دخل َوأَْدِخْلنَا 

  1دخل َوأَْدِخْلنِي 

  1دخل َوأَْدِخْله م 

  2دخل َوأ ْدِخَل 

ل وا    3دخل َواْدخ 

ِلي    1دخل َواْدخ 

  3دخل َوَدَخَل 

  1دخل َوألَْدَخْلنَاه م 

  1دخل َوأل ْدِخلَنَّك م 

  1ل َوأل ْدِخلَنَّه م دخ

ل وا    1دخل َوِليَْدخ 

  1دخل َون ْدِخل ه م 

  1دخل َون ْدِخْلك م 

  1دخل َوي ْدِخلَك م 

  1دخل َوي ْدِخل ه م 

م     1دخل َوي ْدِخل ه 

  1دخل َوي ْدِخْلك م 

  1دخل َوي ْدِخْله  

َل    1دخل يَْدخ 

لَنََّها    1دخل يَْدخ 

ل وَن    6دخل يَْدخ 

ل ونََها دخل يَدْ    3خ 

ل وَها    2دخل يَْدخ 

ِل    1دخل يَْدخ 
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  1دخل ي ْدَخَل 

  1دخل ي ْدِخلَنَا 

  5دخل ي ْدِخل  

  4دخل ي ْدِخْله  

  1دخن بِد َخان  

  1دخن د َخان  

  1درء فَادَّاَرْءت م 

وا    1درء فَاْدَرء 

  2درء َويَْدَرء وَن 

ا    1درء َويَْدَرؤ 

  1درج الدََّرَجات  

َرَجاِت  درج   1الدَّ

  4درج َدَرَجات  

  2درج َدَرَجات  

  3درج َدَرَجةً 

  1درج َدَرَجة  

ه م    2درج َسنَْستَْدِرج 

ي     1درر د ر ِ

  3درر ِمْدَراًرا 

س وَن    2درس تَْدر 

  1درس َدَرْسَت 

  1درس ِدَراَستِِهم 

  1درس َوَدَرس وا 

س ونََها    1درس يَْدر 

  1درك أَْدَرَكه  

  1رك ادَّاَرَك د

  1درك ادَّاَرك وا 

ْرِك    1درك الدَّ

  1درك تََداَرَكه  

  1درك ت ْدِرَك 

  1درك ت ْدِرك ه  

  1درك َدَرًكا 

ْدَرك وَن    1درك لَم 

  1درك ي ْدِرككُّم  

  1درك ي ْدِرك  

  1درك ي ْدِرْكه  

  1درهم َدَراِهَم 

  13دري أَْدَراَك 

  1دري أَْدَراك م 

  1ِر دري أَدْ 

  4دري أَْدِري 

وَن    1دري تَْدر 

  4دري تَْدِري 

  2دري نَْدِري 

  3دري ي ْدِريَك 

  1دسر َود س ر  

  1دسس َدسَّاَها 

  1دسس يَد سُّه  

  1دعع َدعًّا 

  1دعع يَد عُّ 

  1دعع ي َدعُّوَن 

  1دعو أَتَْدع وَن 

وه م    1دعو أََدَعْوت م 

  3دعو أَْدع وا 

  2 دعو أَْدع وك م

  1دعو أَْدِعيَاَءك م 

  1دعو أَْدِعيَائِِهم 

  1دعو أَنَْدع وا 

  6دعو اْدع  

  1دعو اْدع ه نَّ 

  2دعو اْدع وا 

  1دعو اْدع ونِي 

  1دعو اْدع وه م 

  3دعو الدَّاعِ 

  1دعو الدَّاِعَي 

  3دعو الدَُّعاَء 

  2دعو الدَُّعاِء 

  1دعو بِد َعاِء 

  1دعو بِد َعائَِك 

  2تَدَّع وَن دعو 

  4دعو تَْدع  

  1دعو تَْدع ه م 

  4دعو تَْدع وا 

  16دعو تَْدع وَن 

  2دعو تَْدع ونَا 

  1دعو تَْدع ونَنَا 

  2دعو تَْدع ونَنِي 

  1دعو تَْدع ونَه  

  4دعو تَْدع وه م 

  2دعو ت ْدَعْوَن 

  1دعو ت ْدَعى 

  2دعو َداِعَي 

  3دعو َدَعا 

  2دعو َدَعاك م 

  2َعانَا دعو دَ 

  1دعو َدَعاِن 

  1دعو َدَعاه  

  1دعو َدَعَوا 

ا    3دعو َدَعو 

  3دعو َدَعْوا 

  1دعو َدَعْوت  

  1دعو َدَعْوت ك م 

  2دعو َدَعْوت ه م 

  4دعو َدْعَواه م 

  1دعو َدْعَوةً 

  1دعو َدْعَوة  

  1دعو َدْعَوةَ 

  1دعو َدْعَوة  

  1دعو َدْعَوتََك 

  1ا دعو َدْعَوت ك مَ 

  1دعو د َعاًء 

  1دعو د َعاء  

  1دعو د َعاَء 

  1دعو د َعاَءك م 

  1دعو د َعاَءه  

  1دعو د َعاء  

  2دعو د َعاِء 

  1دعو د َعاِءي 

ا    1دعو د َعاؤ 

ك م    1دعو د َعاؤ 

  1دعو د َعائِِهم 

  3دعو د ع وا 

  1دعو د ِعيت م 

  1دعو د ِعَي 

  1دعو َست ْدَعْوَن 

  1ع  دعو َسنَدْ 

  2دعو فَاْدع  

  2دعو فَاْدع وا 

  2دعو فَاْدع وه  

ه م    1دعو فَاْدع و 

  2دعو فََدَعا 

  2دعو فََدَعْوه م 

  1دعو فَْليَْدع  

  1دعو َكد َعاِء 

  1دعو لَتَْدع وه م 

  1دعو نَْدع  

  3دعو نَْدع وا 

  1دعو نَْدع وه  

  1دعو نَْدع َوا 

  1دعو َوأَْدع وا 

  2ع  دعو َوادْ 

  4دعو َواْدع وا 

  2دعو َواْدع وه  

  1دعو َوتَْدع وا 

  1دعو َوتَْدع ونَنِي 

  1دعو َوَداِعيًا 

  1دعو َوْليَْدع  

  1دعو َويَْدع  

  1دعو َويَْدع ونَنَا 

  1دعو َوي ْدَعْوَن 

  1دعو يَدَّع وَن 

  2دعو يَْدع  

  2دعو يَْدع وا 

  1دعو يَْدع وَك 

  4دعو يَْدع وك م 

  23دعو يَْدع وَن 

  1دعو يَْدع ونَنِي 

  1دعو يَْدع ونَه  

  1دعو يَْدع وه  

  1دعو يَْدع وه م 

  2دعو ي ْدَعْوَن 

  1دعو ي ْدَعى 

  1دعو يَْدع نَا 

  1دفء ِدْفء  

  2دفع اْدفَع 

  1دفع اْدفَع وا 

  1دفع َدافِع  

  1دفع َدافِع  

  1دفع َدفَْعت م 

  2دفع َدْفع  

  1اْدفَع وا دفع فَ 

  1دفع ي َدافِع  

  1دفق َدافِق  

  3دكك َدكًّا 

  1دكك َدكَّاَء 

  1دكك َدكَّةً 

  1دكك د كَِّت 

  1دكك فَد كَّتَا 

  1دلك ِلد ل وِك 

لَُّك    1دلل أَد 

لُّك م    3دلل أَد 

  1دلل فَأَْدلَى 
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لُّك م    1دلل نَد 

  1دلل َوت ْدل وا 

  1دلو َدِليالً 

  1م دلو َدلَّه  

  1دلو َدْلَوه  

  1دلو فَتََدلَّى 

  1دلو فََدالَّه َما 

  1دمدم فََدْمَدَم 

  2دمر تَْدِميًرا 

ر     1دمر ت َدم ِ

َر    1دمر َدمَّ

ْرنَا    2دمر َدمَّ

ْرنَاه م    1دمر َدمَّ

ْرنَاَها    1دمر فََدمَّ

ْرنَاه م    1دمر فََدمَّ

ْرنَا    1دمر َوَدمَّ

  2دمع الدَّْمعِ 

  1يَْدَمغ ه  دمغ فَ 

َماَء    1دمم الد ِ

  1دمم بَِدم  

  1دمم َدًما 

  1دمم ِدَماَءك م 

َها    1دمم ِدَماؤ 

  3دمم َوالدََّم 

  1دمم َوالدَّم  

  1دمم َوَدم  

  1دنر بِِدينَار  

  9دنو أَْدنَى 

  2دنو األَْدنَى 

ْنيَا    115دنو الدُّ

  1دنو َدان  

  2دنو َدانِيَة  

  1دنو َدنَا 

  1دنو َوأَْدنَى 

  1دنو َوَدانِيَةً 

  1دنو ي ْدنِيَن 

  1دهر الدَّْهر  

  1دهر الدَّْهِر 

  1دهق ِدَهاقًا 

تَاِن  ْدَهامَّ   1دهم م 

  1دهن بِالدُّْهِن 

  1دهن ت ْدِهن  

  1دهن فَي ْدِهن وَن 

َهاِن    1دهن َكالد ِ

ْدِهن وَن    1دهن م 

  1دهي أَْدَهى 

  3دور الدَّاَر 

  2الدَّار   دور

  2دور الدَّاِر 

َوائَِر    1دور الدَّ

يَاِر    1دور الد ِ

  1دور تَد ور  

ونََها    1دور ت ِدير 

  1دور َدائَِرة  

  2دور َدائَِرة  

  3دور َداَر 

  4دور َدار  

  1دور َداِر 

  1دور َداِرك م 

  4دور َداِرِهم 

  1دور َديَّاًرا 

  4دور ِديَاِرك م 

  1ا دور ِديَاِرنَ 

  9دور ِديَاِرِهم 

  1دور َوالدَّاَر 

  1دور َوالدَّار  

  1دور َوبَِداِرِه 

  1دور َوِديَاَره م 

  2دور َولََدار  

  1دور َولَلدَّار  

  1دول د ولَةً 

  1دول ن َداِول َها 

  1دوم َدائِم  

وَن    1دوم َدائِم 

  2دوم َداَمِت 

وا    1دوم َدام 

  1دوم د ْمَت 

  2 دوم د ْمت  

ْمت م    1دوم د 

  2دون د وَن 

  23دون د وِن 

  2دون د ونَِك 

  1دون د ونِك م 

  1دون د ونِنَا 

  1دون د ونَِها 

  32دون د ونِِه 

  3دون د ونِِهم 

  2دون د ونِِهَما 

  1دون د ونِِهم  

  3دون د ونِي 

  1دون َود وَن 

يَن    13دين الد ِ

ين     7دين الد ِ

يِن    27دين الد ِ

  3ين اْلَمَدائِِن د

  1دين اْلَمِدينَةَ 

  13دين اْلَمِدينَِة 

يِن    3دين بِالد ِ

  1دين بَِدْين  

  1دين بِِدينِك م 

  1دين تََدايَنت م 

  4دين َدْين  

  4دين ِدينًا 

  1دين ِديَن 

  4دين ِدينَك م 

  6دين ِدينَه م 

م     2دين ِدينَه 

  1دين ِدين  

  1دين ِدين ك م 

  1ين ه م دين دِ 

  5دين ِديِن 

  5دين ِدينِك م 

  2دين ِدينِِه 

  1دين ِدينِِهم 

  2دين ِدينِي 

  1دين لََمِدين وَن 

يِن    3دين ِللد ِ

  1دين َمِدينِيَن 

  3دين َوِديِن 

  1دين يَِدين وَن 

ئْب     3ذءب الذ ِ

  1ذءم َمْذء وًما 

  1ذبب الذُّبَاب  

  1ذبب ذ بَابًا 

َك    1ذبح أَْذبَح 

  1ذبح بِِذْبح  

وا    1ذبح تَْذبَح 

  1ذبح ذ بَِح 

وَها    1ذبح فَذَبَح 

  1ذبح ألَْذبََحنَّه  

وَن    1ذبح َوي ذَب ِح 

  1ذبح ي ذَب ِح  

وَن    1ذبح ي ذَب ِح 

ذَْبذَبِيَن    1ذبذب م 

  2ذرء ذََرأَ 

  2ذرء ذََرأَك م 

  1ذرء ذََرأْنَا 

ك م    1ذرء يَْذَرؤ 

ة     6ذرر ذَرَّ

يَّةً    4ذرر ذ ر ِ

يَّة     2ذرر ذ ر ِ

يَّةَ    1ذرر ذ ر ِ

يَِّة    3ذرر ذ ر ِ

يَّتَه     2ذرر ذ ر ِ

يَّتَه م    3ذرر ذ ر ِ

يَّت ه م    1ذرر ذ ر ِ

يَّتِنَا    1ذرر ذ ر ِ

يَّتِِه    2ذرر ذ ر ِ

يَّتِِهَما    2ذرر ذ ر ِ

يَّتِي    4ذرر ذ ر ِ

يَّاتِنَا    1ذرر َوذ ر ِ

يَّا   3تِِهم ذرر َوذ ر ِ

يَّةً    1ذرر َوذ ر ِ

يَّتََها    1ذرر َوذ ر ِ

يَّتَه     1ذرر َوذ ر ِ

  2ذرع ذَْرًعا 

  1ذرع ذَْرع َها 

  1ذرع ِذَراًعا 

  1ذرع ِذَراَعْيِه 

وه     1ذرو تَْذر 

  1ذرو ذَْرًوا 

  1ذرو َوالذَّاِريَاِت 

ْذِعنِيَن    1ذعن م 

  1ذقن األَْذقَاِن 

  2ذقن ِلألَْذقَاِن 

  2ر َءالذََّكَرْيِن ذك

  1ذكر أَْذك َره  

  1ذكر أَْذك ْرك م 

  1ذكر اْذك ر 

وا    9ذكر اْذك ر 

  1ذكر اْذك ْرنِي 

  1ذكر التَّْذِكَرِة 
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  3ذكر الذََّكَر 

  2ذكر الذََّكر  

  1ذكر الذُّك وَر 

  1ذكر الذُّْكَراَن 

ْكَر    6ذكر الذ ِ

ْكَرى    6ذكر الذ ِ

ْكر     3ذكر الذ ِ

ْكِر ذكر    5الذ ِ

ْكِر    1ذكر بِالذ ِ

  3ذكر بِِذْكِر 

  1ذكر بِِذْكِرِهم 

وَن    3ذكر تَتَذَكَّر 

  1ذكر تَذَكََّر 

وا    1ذكر تَذَكَّر 

وَن    17ذكر تَذَكَّر 

  1ذكر تَْذك ر  

وا    1ذكر تَْذك ر 

  3ذكر تَْذِكَرةً 

  4ذكر تَْذِكَرة  

  5ذكر ذََكر  

  2ذكر ذََكَره  

  1وا ذكر ذََكر  

  1ذكر ذََكْرَت 

  6ذكر ذ ِكَر 

َر    2ذكر ذ ك ِ

وا  ر    7ذكر ذ ك ِ

ْرت م    1ذكر ذ ك ِ

  1ذكر ذ ْكَرانًا 

  11ذكر ِذْكًرا 

  9ذكر ِذْكر  

  2ذكر ِذْكر  

  2ذكر ِذْكَر 

  1ذكر ِذْكَراَها 

  1ذكر ِذْكَراه م 

  1ذكر ِذْكَرَك 

  6ذكر ِذْكَرى 

  2ذكر ِذْكر  

ك م   1 ذكر ِذْكر 

  11ذكر ِذْكِر 

  2ذكر ِذْكِرنَا 

  1ذكر ِذْكِرِهم 

  5ذكر ِذْكِري 

ونَه نَّ    1ذكر َستَْذك ر 

  1ذكر َسيَذَّكَّر  

وا    7ذكر فَاْذك ر 

ونِي    1ذكر فَاْذك ر 

َر    1ذكر فَت ذَك ِ

ر    4ذكر فَذَك ِ

وَن    1ذكر فََستَْذك ر 

  1ذكر فَِللذََّكِر 

  1ذكر َكِذْكِرك م 

  1تَْذِكَرة  ذكر لَ 

  1ذكر لَِذْكر  

  2ذكر لَِذْكَرى 

  1ذكر ِلذ ك وِرنَا 

  1ذكر ِلِذْكِر 

  1ذكر ِلِذْكِري 

  1ذكر ِللذَّاِكِريَن 

  1ذكر ِللذََّكِر 

ْكِر    4ذكر ِللذ ِ

وا    2ذكر ِليَذَّكَّر 

وا    1ذكر ِليَْذك ر 

  1ذكر َمْذك وًرا 

دَِّكر     6ذكر م 

ر   ذَك ِ   1ذكر م 

َكَر  ذكر   1َوادَّ

  13ذكر َواْذك ر 

وا    13ذكر َواْذك ر 

وه     1ذكر َواْذك ر 

  2ذكر َواْذك ِر 

  1ذكر َواْذك ْرَن 

  1ذكر َوالذَّاِكَراِت 

  1ذكر َوالذَّاِكِريَن 

ْكِر    1ذكر َوالذ ِ

  1ذكر َوتَْذِكيِري 

  2ذكر َوذََكَر 

وا    1ذكر َوذََكر 

ر    2ذكر َوذَك ِ

رْ    1ه م ذكر َوذَك ِ

  1ذكر َوذ ِكَر 

  1ذكر َوِذْكًرا 

  7ذكر َوِذْكَرى 

  1ذكر َوِذْكر  

  1ذكر َولَِذْكر  

  1ذكر َوِليَتَذَكََّر 

  1ذكر َوِليَذَّكََّر 

  1ذكر َونَْذك َرَك 

وا    1ذكر َويَْذك ر 

  1ذكر َوي ْذَكَر 

  7ذكر يَتَذَكَّر  

وَن    7ذكر يَتَذَكَّر 

  1ذكر يَذَّكََّر 

  3يَذَّكَّر   ذكر

وَن    6ذكر يَذَّكَّر 

  2ذكر يَْذك ر  

ه م    1ذكر يَْذك ر 

وَن    5ذكر يَْذك ر 

  1ذكر ي ْذَكَر 

  1ذكر ي ْذَكر  

  1ذكر ي ْذَكِر 

  1ذكو ذَكَّْيت م 

  2ذلك أَذَِلَك 

  3ذلك بِذَِلَك 

  221ذلك ذَِلَك 

  34ذلك ذَِلك م 

  1ذلك ذَِلك َما 

  11ذلك ذَِلك م  

  1ك فَبِذَِلَك ذل

  1ذلك فَذَانَِك 

  3ذلك فَذَِلَك 

  1ذلك فَذَِلك م  

  1ذلك فَذَِلك نَّ 

  1ذلك فََكذَِلَك 

  1ذلك فَِلذَِلَك 

  23ذلك َكذَِلَك 

  1ذلك َكذَِلك م 

  3ذلك َكذَِلِك 

  1ذلك َوبِذَِلَك 

  13ذلك َوذَِلَك 

  1ذلك َوذَِلك م 

  32ذلك َوَكذَِلَك 

  1 ذلك َوِلذَْلكَ 

  2ذلل أَِذلَّةً 

  1ذلل أَِذلَّة  

  1ذلل أَِذلَّة  

  1ذلل األَذَلَّ 

  1ذلل األَذَل ِيَن 

  3ذلل الذُّل ِ 

لَّة     2ذلل الذ ِ

  1ذلل تَْذِليالً 

  1ذلل ذَل والً 

  1ذلل ذَل ول  

  1ذلل ذ ل الً 

  4ذلل ِذلَّة  

  1ذلل نَِذلَّ 

  1ذلل َوت ِذلُّ 

  1ا ذلل َوذَلَّْلنَاهَ 

  1ذلل َوذ ل ِلَت 

  1ذلل َوِذلَّة  

ةً    2ذمم ِذمَّ

وًما    2ذمم َمْذم 

وم     1ذمم َمْذم 

  1ذنب الذَّنِب 

  2ذنب الذُّن وَب 

  1ذنب بِذَنبِِه 

  2ذنب بِذَنبِِهم 

  2ذنب بِذ ن وِب 

  1ذنب بِذ ن وبِك م 

  1ذنب بِذ ن وبِنَا 

  7ذنب بِذ ن وبِِهم 

  1ذنب ذَنب  

  1ب  ذنب ذَن

  1ذنب ذَنبَِك 

  1ذنب ذَنبِِه 

  1ذنب ذَن وبًا 

  1ذنب ذَن وِب 

  3ذنب ذ ن وبَك م 

  4ذنب ذ ن وبَنَا 

  3ذنب ذ ن وبِك م 

  1ذنب ذ ن وبِِهم 

  1ذنب ذ ن وبِِهم  

  2ذنب ِلذَنبَِك 

  1ذنب ِلذَنبِِك 

  1ذنب ِلذ ن وبِِهم 

  1ذهب أَْذَهَب 

  1ذهب أَْذَهْبت م 

  5ب ذهب اْذهَ 

  2ذهب اْذَهبَا 

  2ذهب اْذَهب وا 

  1ذهب الذََّهَب 

  1ذهب الذََّهِب 

  1ذهب تَْذَهب 
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  1ذهب تَْذَهب وا 

  1ذهب تَْذَهب وَن 

  1ذهب ذَاِهب  

  1ذهب ذََهاب  

  1ذهب ذََهبًا 

  5ذهب ذََهب  

  6ذهب ذََهَب 

  1ذهب ذََهبَت 

  1ذهب ذََهب وا 

  1ذهب ذََهْبنَا 

  2ب ذهب فَاْذهَ 

  1ذهب فَاْذَهبَا 

  1ذهب فَيَْذَهب  

  2ذهب لَذََهَب 

  1ذهب لَنَْذَهبَنَّ 

  1ذهب ِلتَْذَهب وا 

  1ذهب ِلي ْذِهَب 

  1ذهب نَْذَهبَنَّ 

  1ذهب َوتَْذَهَب 

  1ذهب َويَْذَهبَا 

  1ذهب َوي ْذِهب 

  1ذهب َوي ْذِهَب 

  1ذهب يَْذَهب  

  2ذهب يَْذَهب وا 

  1 ذهب ي ْذِهبَنَّ 

  4ذهب ي ْذِهْبك م 

  1ذهب ي ْذِهْبَن 

  1ذهل تَْذَهل  

اذَا    1ذو أَمَّ

  12ذو بِذَاِت 

  16ذو ذَا 

  6ذو ذَاَت 

  1ذو ذَات  

  11ذو ذَاِت 

  2ذو ذََوا 

  1ذو ذََواتَا 

  1ذو ذََواتَي 

  1ذو ذََوي 

  1ذو ذَِوي 

  25ذو ذ و 

  19ذو ِذي 

  1ذو فَذ و 

  2ذو لَذ و 

  1 ذو ِلِذي

  1ذو َوبِِذي 

  3ذو َوذَا 

  1ذو َوذَاَت 

  1ذو َوذ و 

  1ذو َوِذي 

  2ذو َوِلِذي 

  2ذو يَاذَا 

  1ذود تَذ وَداِن 

  1ذوق أَذَاقَه م 

  4ذوق أَذَْقنَا 

  2ذوق أَذَْقنَاه  

  3ذوق ذَائِقَة  

  1ذوق ذَاقَا 

  2ذوق ذَاق وا 

  1ذوق ذ ق 

  2ذوق ذ وق وا 

  1ذوق فَأَذَاقََها 

م     1ذوق فَأَذَاقَه 

  1ذوق فَذَاقَت 

  1ذوق فَذَاق وا 

  11ذوق فَذ وق وا 

  1ذوق فَذ وق وه  

  1ذوق فَلَن ِذيقَنَّ 

  1ذوق فَْليَذ وق وه  

  1ذوق ألَذَْقنَاَك 

  1ذوق لَذَائِق وا 

  1ذوق لَذَائِق وَن 

  1ذوق ِلن ِذيقَه م 

  1ذوق ِليَذ وَق 

  1ذوق ِليَذ وق وا 

  1ِلي ِذيقَه م ذوق 

  3ذوق ن ِذْقه  

م     1ذوق ن ِذيق ه 

  1ذوق َوتَذ وق وا 

  3ذوق َوذ وق وا 

  2ذوق َولَن ِذيقَنَّه م 

  1ذوق َوِلي ِذيقَك م 

  1ذوق َون ِذيق ه  

  1ذوق َوي ِذيَق 

  1ذوق يَذ وق وا 

  2ذوق يَذ وق وَن 

  1ذيع أَذَاع وا 

أْس     1رءس الرَّ

  1رءس بَِرأِْس 

  1ءس بَِرأِْسي ر

ء وِسك م    1رءس بِر 

  3رءس َرأِْسِه 

  1رءس َرأِْسي 

ء وَسك م    2رءس ر 

ء وَسه م    2رءس ر 

ء وس     2رءس ر 

ء وِسِهم    3رءس ر 

ء وِسِهم     1رءس ر 

  6رءف َرء وف  

  1رءف َرأْفَةً 

  1رءف َرأْفَة  

  5رءف لََرء وف  

  6رءي أََرَءْيَت 

  1رءي أََرَءْيتََك 

  2رءي أََرَءْيتَك م 

  14رءي أََرَءْيت م 

  2رءي أََراَك 

  1رءي أََراَكه م 

  4رءي أََراك م 

  2رءي أََرانِي 

  5رءي أََرى 

  1رءي أََرْينَاَك 

  1رءي أََرْينَاه  

ونِي    2رءي أَر 

ونَِي    1رءي أَر 

  2رءي أَِرنَا 

  2رءي أَِرنِي 

  4رءي أَفََرَءْيَت 

  4م رءي أَفََرَءْيت  

  3رءي أَفََرَءْيت م  

  1رءي أ ِريك م 

أْيِ    1رءي الرَّ

ْءيَا    3رءي الرُّ

  31رءي تََر 

  1رءي تََراَءا 

  1رءي تََراَءِت 

  2رءي تََرانِي 

  1رءي تََراه م 

  1رءي تََرِن 

  2رءي تََرْوا 

  2رءي تََرْوَن 

  3رءي تََرْونََها 

  1رءي تََرْونَه م 

  3رءي تََرْوَها 

  19رءي تََرى 

  1رءي تََريِنَّ 

  1رءي ت ِريَن ِي 

  11رءي َرَءا 

  1رءي َرَءاَك 

  2رءي َرَءاَها 

  4رءي َرَءاه  

  1رءي َرأَتْه  

  1رءي َرأَتْه م 

ا    4رءي َرأَو 

  6رءي َرأَْوا 

  1رءي َرأَْوَك 

  1رءي َرأَْوَها 

  2رءي َرأَْوه  

  1رءي َرأَْوه م 

  2رءي َرأَى 

  5َرأَْيَت رءي 

  4رءي َرأَْيتَه م 

  1رءي َرأَْيت  

وه     1رءي َرأَْيت م 

  1رءي َرأَْيت ه م 

  1رءي َرأَْينَه  

  1رءي َرأَْي 

ْءيَاَك    1رءي ر 

ْءيَاَي    2رءي ر 

  2رءي ِرئَاَء 

  2رءي َسأ وِريك م 

  1رءي َسن ِريِهم 

  1رءي َسي ِريك م 

  1رءي فَأََراه  

ونِي    1رءي فَأَر 

  2رءي فَتََراه  

  5رءي فَتََرى 

  2رءي فََرَءاه  

  1رءي فََرأَْوه  

  1رءي فََسيََرى 

  1رءي ألََرْينَاَكه م 

نَّ    1رءي لَتََرو 

نََّها    1رءي لَتََرو 
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  1رءي لََرأَْيتَه  

  3رءي لَنََراَك 

  1رءي لَنََراَها 

ْءيَا    1رءي ِللرُّ

  1رءي ِلن ِريََك 

  1 رءي ِلن ِريَه  

  1رءي ِلي َرْوا 

  1رءي ِلي ِريَك م 

  1رءي ِلي ِريَه  

َما    1رءي ِلي ِريَه 

  4رءي نََراَك 

  6رءي نََرى 

  1رءي ن ِري 

  1رءي ن ِريِهم 

  1رءي ن ِريََك 

  4رءي ن ِريَنََّك 

  1رءي َوأََرى 

  1رءي َوأَِرنَا 

  2رءي َوتََراه م 

  12رءي َوتََرى 

  1رءي َوَرَءا 

ا رءي    2َوَرأَو 

  1رءي َوَرأَْوا 

  1رءي َوَرأَْيَت 

  1رءي َوَرأَْيتَه م 

  1رءي َوِرْءيًا 

  1رءي َوِرئَاَء 

  1رءي َوَسيََرى 

  1رءي َونََراه  

  1رءي َون ِرَي 

  1رءي َويََرى 

  2رءي َوي ِريك م 

  2رءي يََر 

  1رءي يََراَك 

  2رءي يََراك م 

  1رءي يََراَها 

  3رءي يََره  

ا    3رءي يََرو 

  24رءي يََرْوا 

  2رءي يََرْوَن 

  2رءي يََرْونََها 

  1رءي يََرْونَه  

  1رءي يََرْونَه م 

  5رءي يََرى 

  2رءي ي َراء وَن 

  2رءي ي َرى 

م     1رءي ي ِريَكه 

  1رءي ي ِريك م 

  2رءي ي ِريك م  

وه م    1رءي ي ِريك م 

  1رءي ي ِريِهم  

  1ربب َءأَْربَاب  

  3ربب أَْربَابًا 

  1ربب أَِلَرب َِك 

بَّانِيُّوَن    1ربب الرَّ

 ِ   2ربب بَِرب 

  5ربب بَِرب َِك 

  5ربب بَِرب ِك م 

  2ربب بَِرب ِنَا 

  1ربب بَِرب ِِه 

  9ربب بَِرب ِِهم 

  4ربب بَِرب ِي 

  1ربب َربًّا 

  1ربب َرب   

  5ربب َربَّ 

  1ربب َربَّانِي َِن 

  55 ربب َربَّكَ 

  15ربب َربَّك م 

  5ربب َربَّك م  

  72ربب َربَّنَا 

  19ربب َربَّه  

  17ربب َربَّه م 

َما    1ربب َربَّه 

  23ربب َربُّ 

  43ربب َربَُّك 

  32ربب َربُّك م 

  2ربب َربُّك َما 

  4ربب َربُّك م  

  3ربب َربُِّك 

  17ربب َربُّنَا 

  1ربب َربَُّها 

  11ربب َربُّه  

  12َربُّه م  ربب

َما    2ربب َربُّه 

 ِ   99ربب َرب 

  116ربب َرب َِك 

  46ربب َرب ِك م 

  31ربب َرب ِك َما 

 ربب َرب ِِك 

  17ربب َرب ِنَا 

  6ربب َرب َِها 

  44ربب َرب ِِه 

  21ربب َرب ِِهم 

  2ربب َرب ِِهم  

  91ربب َرب ِي 

  3ربب َرب َِي 

بََما    1ربب ر 

  1ربب ِرب ِيُّوَن 

  1ربب فََربُّك م 

 ِ   1ربب فََوَرب 

  2ربب فََوَرب َِك 

 ِ   4ربب ِلَرب 

  1ربب ِلَرب َِك 

  1ربب ِلَرب ِك م 

  1ربب ِلَرب ِِك 

  2ربب ِلَرب َِها 

  2ربب ِلَرب ِِه 

  4ربب ِلَرب ِِهم 

  1ربب ِلَرب ِِهم  

بَّانِيُّوَن    1ربب َوالرَّ

  1ربب َوَربَائِب ك م  

  1 ربب َوَرب  

  1ربب َوَربَّ 

  1ربب َوَربََّك 

  2ربب َوَربَّك م 

  5ربب َوَربُّ 

  9ربب َوَربَُّك 

  5ربب َوَربُّك م 

  1ربب َوَربُّنَا 

 ِ   1ربب َوَرب 

  1ربب َوَرب َِك 

  3ربب َوَرب ِك م 

  2ربب َوَرب ِنَا 

  3ربب َوَرب ِي 

  1ربب َوِلَرب َِك 

 ِ   2ربب يَاَرب 

  1ربح َربَِحت 

تََرب ِِصيَن    1ربص اْلم 

وا    1ربص تََربَّص 

  1ربص تََربَّص وَن 

  1ربص تََربُّص  

  4ربص فَتََربَّص وا 

تََرب ِص     1ربص م 

تََرب ِص وَن    1ربص م 

  2ربص نَتََربَّص  

  1ربص َوتََربَّْصت م 

  1ربص َويَتََربَّص  

  1ربص يَتََربَّص وَن 

  2ربص يَتََربَّْصَن 

  1ْطنَا ربط َربَ 

  1ربط ِربَاِط 

  1ربط َوَرابِط وا 

  1ربط َوَربَْطنَا 

  1ربط َوِليَْربَِط 

  1ربع أَْربَع  

  1ربع أَْربََع 

  2ربع أَْربَعَةً 

  1ربع أَْربَعَة  

  2ربع أَْربَعَةَ 

  2ربع أَْربَعَِة 

  1ربع أَْربَع  

  4ربع أَْربَِعيَن 

ب ع     2ربع الرُّ

  2ربع بِأَْربَعَِة 

  2ربع َرابِع ه م 

بَاَع    2ربع َور 

  1ربو أَْربَى 

بَوا    7ربو الر ِ

  1ربو بَِرْبَوة  

  1ربو َرابِيًا 

  1ربو َرابِيَةً 

  1ربو َربَّيَانِي 

  1ربو َرْبَوة  

  1ربو ِربًا 

  1ربو لَيَْرب َوا 

  1ربو ن َرب َِك 

  2ربو َوَربَت 

  1ربو َوي ْربِي 

  1ربو يَْرب وا 

  1يَْرتَع  رتع

  1رتق َرتْقًا 

  2رتل تَْرتِيالً 
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  1رتل َوَرتَّْلنَاه  

  1رتل َوَرت ِِل 

ا    1رجج َرجًّ

ِت  جَّ   1رجج ر 

ْجَز    2رجز الر ِ

ْجز     1رجز الر ِ

  3رجز ِرْجًزا 

  2رجز ِرْجز  

  1رجز ِرْجَز 

ْجَز    1رجز َوالرُّ

ْجَس    4رجس الر ِ

  1رجس ِرْجًسا 

  4رجس ِرْجس  

  1جس ِرْجِسِهم ر

  1رجع أَْرِجع  

  2رجع اْرِجع 

  3رجع اْرِجع وا 

  1رجع اْرِجع وِن 

  1رجع اْرِجعِ 

  1رجع اْرِجِعي 

ْجعِ    1رجع الرَّ

ْجعَى    1رجع الرُّ

  1رجع تَْرِجع ونََها 

  1رجع تَْرِجع وه نَّ 

  6رجع ت ْرَجع  

  19رجع ت ْرَجع وَن 

  4رجع َراِجع وَن 

  1رجع َرَجَع 

  1رجع َرَجعََك 

  2رجع َرَجع وا 

  2رجع َرَجْعت م 

  1رجع َرَجْعنَا 

  1رجع َرْجع  

  1رجع َرْجِعِه 

ِجْعت     1رجع ر 

  2رجع فَاْرِجع وا 

  1رجع فَاْرِجعِ 

  1رجع فَاْرِجْعنَا 

  1رجع فََرَجَع 

  1رجع فََرَجع وا 

  1رجع فََرَجْعنَاَك 

  1رجع َمْرِجعَه م 

  11ك م رجع َمْرِجع  

  4رجع َمْرِجع ه م 

  1رجع َواْرِجع وا 

  1رجع يَتََراَجعَا 

  1رجع يَْرِجَع 

  3رجع يَْرِجع  

  16رجع يَْرِجع وَن 

  1رجع ي ْرَجع  

  6رجع ي ْرَجع وَن 

اِجفَة     1رجف الرَّ

ْجفَة     4رجف الرَّ

ف     2رجف تَْرج 

ْرِجف وَن  رجف َواْلم 

1  

ل     1رجل أَْرج 

ل ه م رجل أَرْ    1ج 

ِلك م    1رجل أَْرج 

ِلِهم    2رجل أَْرج 

َجاَل    3رجل الر ِ

َجال     1رجل الر ِ

َجاِل    3رجل الر ِ

ِلِهنَّ    1رجل بِأَْرج 

  1رجل بِِرَجال  

  1رجل بِِرْجِلَك 

الً    7رجل َرج 

الَِن    1رجل َرج 

ل     2رجل َرج 

ل     5رجل َرج 

لَْيِن    4رجل َرج 

  2رجل ِرَجاالً 

  6رجل ِرَجال  

  2رجل ِرَجاِلك م 

  1رجل ِرْجلَْيِن 

ل     1رجل فََرج 

  1رجل فَِرَجاالً 

ل     2رجل ِلَرج 

َجاِل    2رجل ِللر ِ

ِلِهنَّ    1رجل َوأَْرج 

لَك م    4رجل َوأَْرج 

ل ه م    2رجل َوأَْرج 

الً    1رجل َوَرج 

  1رجل َوَرِجِلَك 

َجاِل    1رجل َوِللر ِ

ِجيِم    2رجم الرَّ

وِميَن    1رجم اْلَمْرج 

وِن  م    1رجم تَْرج 

  2رجم َرِجيم  

  2رجم َرِجيم  

  1رجم َرْجًما 

وًما  ج    1رجم ر 

َمنََّك    1رجم ألَْرج 

  1رجم لََرَجْمنَاَك 

َمنَّك م    1رجم لَنَْرج 

وك م  م    1رجم يَْرج 

  1رجو أَْرَجائَِها 

  2رجو أَْرِجه 

وا    1رجو تَْرج 

ونَ    1 رجو تَْرج 

وَها    1رجو تَْرج 

  1رجو ت ْرِجي 

ا  وًّ   1رجو َمْرج 

ْرَجْوَن    1رجو م 

وا    1رجو َواْرج 

وَن    1رجو َوتَْرج 

وا    1رجو َويَْرج 

وَن    1رجو َويَْرج 

وا    4رجو يَْرج 

وَن    11رجو يَْرج 

بَت    2رحب َرح 

  2رحب َمْرَحبًا 

  1رحق َرِحيق  

  1رحل َرْحِل 

  1رحل َرْحِلِه 

  1رحل ِرَحاِلِهم 

  1رحل ِرْحلَةَ 

  1رحم أَْرَحاَمك م 

  2رحم أَْرَحام  

ك م    1رحم أَْرَحام 

  1رحم أَْرَحاِمِهنَّ 

  4رحم أَْرَحم  

َما    1رحم اْرَحْمه 

  1رحم األَْرَحام  

  5رحم األَْرَحاِم 

اِحِميَن    6رحم الرَّ

ِحيم     22رحم الرَّ

ِحيِم    6رحم الرَّ

  2ْحَمةَ رحم الرَّ 

ْحَمة     1رحم الرَّ

ْحَمِة    3رحم الرَّ

ْحَمَن    3رحم الرَّ

ْحَمن     21رحم الرَّ

ْحَمِن    21رحم الرَّ

ْحَمِن    3رحم بِالرَّ

  1رحم بِاْلَمْرَحَمِة 

  7رحم بَِرْحَمة  

  2رحم بَِرْحَمتَِك 

  1رحم بَِرْحَمتِنَا 

  2رحم بَِرْحَمتِِه 

وَن    2رحم ت ْرَحم 

  4َم رحم َرحِ 

  1رحم َرِحَمنَا 

  1رحم َرِحَمه  

  1رحم َرِحْمتَه  

  1رحم َرِحْمنَاه م 

  21رحم َرِحيًما 

  59رحم َرِحيم  

  2رحم َرِحيم  

  22رحم َرْحَمةً 

  1رحم َرْحَمة  

  5رحم َرْحَمة  

  1رحم َرْحَمةَ 

  5رحم َرْحَمِة 

  3رحم َرْحَمَت 

  2رحم َرْحَمتَه  

  1رحم َرْحَمت  

  2رحم َرْحَمِت 

  1رحم َرْحَمتَِك 

  4رحم َرْحَمتِنَا 

  13رحم َرْحَمتِِه 

  1رحم َرْحَمتِي 

َحَماء     1رحم ر 

ْحًما    1رحم ر 

م   ه    1رحم َسيَْرَحم 

  1رحم لََرْحَمةً 

ْحَمِن    9رحم ِللرَّ

  1رحم َواْرَحم 

  3رحم َواْرَحْمنَا 

  1رحم َواألَْرَحاَم 

  1 رحم َوبَِرْحَمتِهِ 

  1رحم َوتَْرَحْمنَا 
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  1رحم َوتَْرَحْمنِي 

  13رحم َوَرْحَمةً 

  11رحم َوَرْحَمة  

  1رحم َوَرْحَمت  

  7رحم َوَرْحَمت ه  

  1رحم َوَرْحَمتِي 

  1رحم َويَْرَحم  

  1رحم يَْرَحَمك م 

  1رحم يَْرَحْمك م 

  1رحم يَْرَحْمنَا 

َخاًء    1رخو ر 

  1ردء ِرْدًءا 

  1دُّوا ردد اْرتَ 

ي    1ردد بَِراد ِ

ِهنَّ    1ردد بَِرد ِ

  1ردد تَْرتَدُّوا 

  1ردد ت َردَّ 

  2ردد ت َردُّوَن 

  1ردد َرادَّ 

  1ردد َرادُّوه  

  1ردد َرَدْدنَا 

  1ردد َرَدْدنَاه  

  1ردد َردََّها 

  1ردد َردُّوه  

ِددتُّ    1ردد ر 

دَّت    2ردد ر 

دُّوا    3ردد ر 

دُّوَها    2ردد ر 

  1ردد فَاْرتَدَّ 

  1ردد فَاْرتَدَّا 

  1ردد فََرَدْدنَاه  

  1ردد فََردُّوا 

دُّوه     1ردد فَر 

دََّها    1ردد فَنَر 

  1ردد لََرادَُّك 

  1ردد لََمْرد ود وَن 

  1ردد َمَرد   

  3ردد َمَردَّ 

  1ردد َمَردَّنَا 

  1ردد َمْرد ود  

  2ردد ن َردُّ 

  1ردد َوَردَّ 

دُّوا ردد وَ    1ر 

  1ردد َوَست َردُّوَن 

  1ردد َون َردُّ 

  1ردد يَتََردَّد وَن 

دُّوك م    3ردد يَر 

دُّونَك م    1ردد يَر 

  1ردد يَْرتَِدد 

  2ردد يَْرتَدَّ 

  1ردد يَْرتَدُّ 

  6ردد ي َردُّ 

  2ردد ي َردُّوَن 

  1ردد َمَردًّا 

اِدفَة     1ردف الرَّ

  1ردف َرِدَف 

ْردِ    1فِيَن ردف م 

  1ردم َرْدًما 

  1ردي أَْرَداك م 

  1ردي تََردَّى 

  1ردي فَتَْرَدى 

  1ردي لَت ْرِديِن 

  1ردي ِلي ْرد وه م 

يَة   تََرد ِ   1ردي َواْلم 

  1رذل أََراِذل نَا 

  2رذل أَْرذَِل 

  1رذل األَْرذَل وَن 

اِزقِيَن    5رزق الرَّ

اق   زَّ   1رزق الرَّ

ْزَق    11رزق الر ِ

ْزِق    2رزق الر ِ

  1رزق بَِراِزقِيَن 

  1رزق بِِرْزق  

  1رزق ت ْرَزقَانِِه 

  1رزق َرَزقَك م 

  5رزق َرَزقَك م  

  2رزق َرَزقَه م 

م     2رزق َرَزقَه 

  7رزق َرَزْقنَاك م 

  1رزق َرَزْقنَاه  

  11رزق َرَزْقنَاه م 

ِزق وا    1رزق ر 

ِزْقنَا    1رزق ر 

  15رزق ِرْزقًا 

  1ِرْزق   رزق

  3رزق ِرْزق  

  1رزق ِرْزقَك م 

  1رزق ِرْزقََها 

  2رزق ِرْزقَه  

  1رزق ِرْزق ك م 

  2رزق ِرْزق َها 

  1رزق ِرْزق ه  

  1رزق ِرْزق ه م 

  1رزق ِرْزق ه نَّ 

  2رزق ِرْزِق 

  1رزق ِرْزقِِه 

  1رزق ِرْزقِِهم 

ق وه م    1رزق فَاْرز 

  1رزق لَِرْزق نَا 

م  رزق لَيَ  قَنَّه    1ْرز 

ق َك    1رزق نَْرز 

ق ك م    1رزق نَْرز 

ق ه م    1رزق نَْرز 

ق    1رزق َواْرز 

ق وه م    1رزق َواْرز 

ْقنَا    1رزق َواْرز 

ْقه م    1رزق َواْرز 

ق     1رزق َوتَْرز 

  3رزق َوَرَزقَك م 

  1رزق َوَرَزقَنِي 

  3رزق َوَرَزْقنَاه م 

  1رزق َوِرْزقًا 

  5 رزق َوِرْزق  

  1رزق َوِرْزق  

ْقه     1رزق َويَْرز 

ق     4رزق يَْرز 

ق ك م    5رزق يَْرز 

ق َها    1رزق يَْرز 

  2رزق ي ْرَزق وَن 

وَن  اِسخ    1رسخ الرَّ

وَن  اِسخ    1رسخ َوالرَّ

س ِ    2رسس الرَّ

  5رسل أَْرَسَل 

  1رسل أَْرَسلَت 

  2رسل أَْرَسْلَت 

  42رسل أَْرَسْلنَا 

  12نَاَك رسل أَْرَسلْ 

  1رسل أَْرَسْلنَاه  

  1رسل أَْرِسل 

  1رسل أَْرِسْله  

  4رسل أ ْرِسَل 

  1رسل أ ْرِسلَه  

  1رسل أ ْرِسل وا 

  3رسل أ ْرِسْلت  

  4رسل أ ْرِسْلت م 

  3رسل أ ْرِسْلنَا 

س والَ    1رسل الرَّ

س وَل    17رسل الرَّ

س ول     14رسل الرَّ

س وِل    14رسل الرَّ

  5س َل رسل الرُّ 

س ل     7رسل الرُّ

س ِل    6رسل الرُّ

ْرَسل وَن    7رسل اْلم 

ْرَسِليَن    24رسل اْلم 

س ِل    1رسل بِالرُّ

  1رسل بَِرس ول  

  1رسل بَِرس وِلِه 

  1رسل بَِرس وِلِهم 

س ل     3رسل بِر 

س ِلنَا    1رسل بِر 

س ِلي    1رسل بِر 

  1رسل بِِرَساالَتِي 

  22رسل َرس والً 

  1ل َرس والَ رس

  21رسل َرس ول  

  11رسل َرس ول  

  6رسل َرس وَل 

  1رسل َرس ولَك م 

  1رسل َرس ولَك م  

  4رسل َرس ولَه  

  1رسل َرس ولَه م 

  11رسل َرس ول  

  2رسل َرس ول نَا 

  1رسل َرس ول َها 

  1رسل َرس ول ه  

  1رسل َرس ول ه م 

  5رسل َرس وِل 

  2رسل َرس وِلنَا 

  9َرس وِلِه  رسل

س الً    2رسل ر 

س ل     7رسل ر 



529 

 

س لَنَا    6رسل ر 

س لَه     3رسل ر 

س ل     4رسل ر 

س ل ك م    1رسل ر 

س ل نَا    7رسل ر 

س ل ه م    11رسل ر 

س ِلَك    1رسل ر 

س ِلنَا    2رسل ر 

س ِلِه    2رسل ر 

س ِلي    1رسل ر 

  5رسل ِرَساالَِت 

  1رسل ِرَسالَةَ 

  2 رسل ِرَسالَتَه  

  1رسل فَأَْرَسَل 

  1رسل فَأَْرَسل وا 

  7رسل فَأَْرَسْلنَا 

  4رسل فَأَْرِسل 

  1رسل فَأَْرِسل وِن 

  1رسل فَأَْرِسْله  

  1رسل فَي ْرِسَل 

  1رسل لََرس ول  

  1رسل لََرس ول ه  

ْرَسل وَن    1رسل لَم 

  3رسل ِلَرس ول  

س ِلِهم    1رسل ِلر 

س ِل    1رسل ِللرُّ

  1ن ْرِسَل رسل لِ 

ْرَسالً    1رسل م 

ْرَسل     1رسل م 

ْرَسل وَن    1رسل م 

ْرِسَل    1رسل م 

ْرِسلَة     1رسل م 

ْرِسل وا    1رسل م 

ْرِسِليَن    2رسل م 

  1رسل ن ْرِسَل 

  3رسل ن ْرِسل  

  1رسل َوأَْرَسَل 

  3رسل َوأَْرَسْلنَا 

  1رسل َوأَْرَسْلنَاَك 

  1رسل َوأَْرَسْلنَاه  

  1َوأَْرِسل رسل 

س وَل    4رسل َوالرَّ

س ول     2رسل َوالرَّ

س وِل    3رسل َوالرَّ

ْرَسالَِت    1رسل َواْلم 

س وِل    1رسل َوبِالرَّ

  1رسل َوبَِرس وِلِه 

  1رسل َوبَِرس وِلي 

  1رسل َوَرس والً 

  1رسل َوَرس ول  

  22رسل َوَرس ولَه  

  14رسل َوَرس ول ه  

  24رسل َوَرس وِلِه 

س الً ر   2سل َور 

س لَه     1رسل َور 

س ل نَا    1رسل َور 

س ِلِه    11رسل َور 

س ِلي    2رسل َور 

  1رسل َوِرَساالَتِِه 

  1رسل َولَن ْرِسلَنَّ 

  1رسل َوِلَرس وِلِه 

س وِل    3رسل َوِللرَّ

  1رسل َوي ْرِسَل 

  3رسل َوي ْرِسل  

  1رسل ي ْرَسل  

  4رسل ي ْرِسَل 

  3 رسل ي ْرِسل  

  2رسل ي ْرِسِل 

  1رسو أَْرَساَها 

  1رسو َراِسيَات  

  9رسو َرَواِسَي 

ْرَساَها    2رسو م 

ْرَساَها    1رسو َوم 

اِشد وَن    1رشد الرَّ

َشاِد    2رشد الرَّ

ِشيد     1رشد الرَّ

ْشد     1رشد الرُّ

ْشِد    2رشد الرُّ

  1رشد بَِرِشيد  

  5رشد َرَشًدا 

  1رشد َرِشيد  

شْ    2ًدا رشد ر 

ْشَده     1رشد ر 

ْرِشًدا    1رشد م 

  1رشد يَْرش د وَن 

  2رصد َرَصًدا 

  1رصد لَبِاْلِمْرَصاِد 

  1رصد َمْرَصد  

  1رصد ِمْرَصاًدا 

  1رصد َوإِْرَصاًدا 

رصص َمْرص وص  

1  

  1رضع أَْرَضعَت 

  1رضع أَْرَضْعَن 

  1رضع أَْرَضْعنَك م 

  1رضع أَْرِضِعيِه 

ضَ    1اَعةَ رضع الرَّ

َضاَعِة    1رضع الرَّ

  1رضع اْلَمَراِضَع 

  1رضع تَْستَْرِضع وا 

  1رضع فََست ْرِضع  

ْرِضعَة     1رضع م 

  1رضع ي ْرِضْعَن 

  1رضي أََرِضيت م 

  3رضي اْرتََضى 

  2رضي تََراض  

  1رضي تََراَضْوا 

  1رضي تََراَضْيت م 

  1رضي تَْرَضاَها 

  2رضي تَْرَضاه  

  1َضْوا رضي تَرْ 

  1رضي تَْرَضْوَن 

  1رضي تَْرَضْونََها 

  2رضي تَْرَضى 

  1رضي َراِضيَةً 

  1رضي َراِضيَة  

  2رضي َراِضيَة  

وا    4رضي َرض 

  1رضي َرِضيت م 

  5رضي َرِضَي 

  1رضي َرِضيًّا 

  2رضي ِرْضَواَن 

  2رضي ِرْضَوانَه  

  1رضي ِرْضَواِن 

  1رضي فَتَْرَضى 

  1ْوا رضي ِلتَْرضَ 

  1رضي ِلتَْرَضى 

  1رضي ِلي ْرض وك م 

  1رضي َمْرَضاَت 

  3رضي َمْرَضاِت 

  1رضي َمْرَضاتِي 

  1رضي َمْرِضيًّا 

  1رضي َمْرِضيَّةً 

وا    5رضي َوَرض 

  1رضي َوَرِضيت  

  1رضي َوَرِضَي 

  3رضي َوِرْضَوانًا 

  3رضي َوِرْضَوان  

  2رضي َوِرْضَوان  

  1ه  رضي َوِليَْرَضوْ 

  1رضي َويَْرَضى 

  1رضي َويَْرَضْيَن 

  1رضي يَْرَضه  

  1رضي يَْرَضْونَه  

  4رضي يَْرَضى 

  1رضي ي ْرض ونَك م 

وه     1رضي ي ْرض 

  1رطب َرْطب  

َطبًا    1رطب ر 

ْعَب    4رعب الرُّ

ْعبًا    1رعب ر 

ْعد     1رعد الرَّ

  1رعد َوَرْعد  

َعاء     1رعي الر ِ

  1ى رعي اْلَمْرعَ 

  2رعي َراع وَن 

  1رعي َراِعنَا 

  1رعي َرَعْوَها 

  1رعي ِرَعايَتَِها 

  1رعي َواْرَعْوا 

  1رعي َوَراِعنَا 

  1رعي َوَمْرَعاَها 

  1رغب أََراِغب  

  2رغب َراِغب وَن 

  1رغب َرَغبًا 

  1رغب فَاْرَغب 

  1رغب َوتَْرَغب وَن 

  1رغب يَْرَغب  

  1رغب يَْرَغب وا 

  3َرَغًدا رغد 

َراَغًما    1رغم م 

فَاتًا    2رفت َور 
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فَث     1رفث الرَّ

  1رفث َرفََث 

ْفد     1رفد الر ِ

  1رفد اْلَمْرف ود  

  1رفرف َرْفَرف  

  1رفع اْلَمْرف وعِ 

  1رفع تَْرفَع وا 

  1رفع ت ْرفََع 

  1رفع َرافِعَة  

  2رفع َرفََع 

  1رفع َرفَعََها 

  1رفع َرفَعَه  

  1فِيع  رفع رَ 

فِعَت    1رفع ر 

  1رفع لََرفَْعنَاه  

  1رفع َمْرف وَعة  

  2رفع َمْرف وَعة  

  2رفع نَْرفَع  

  1رفع َوَرافِع َك 

  3رفع َوَرفََع 

  5رفع َوَرفَْعنَا 

  1رفع َوَرفَْعنَاه  

  1رفع يَْرفَع  

  1رفع يَْرفَع ه  

  1رفع يَْرفَعِ 

  1رفق اْلَمَرافِِق 

  1 رفق َرفِيقًا

ْرتَفَقًا    2رفق م 

  1رفق ِمْرفَقًا 

قِيَب    1رقب الرَّ

قَاِب    3رقب الر ِ

  1رقب تَْرق ب 

  6رقب َرقَبَة  

  2رقب َرقِيبًا 

  2رقب َرقِيب  

  2رقب فَاْرتَِقب 

  1رقب فَاْرتَِقْبه م 

ْرتَِقب وَن    1رقب م 

  1رقب َواْرتَِقب وا 

  2رقب يَتََرقَّب  

  1رقب يَْرق ب وا 

  1رقب يَْرق ب وَن 

ق ود     1رقد ر 

  1رقد َمْرقَِدنَا 

  1رقق َرق   

  2رقم َمْرق وم  

قِيِم    1رقم َوالرَّ

  1رقي التََّراقَِي 

  1رقي تَْرقَى 

  1رقي َراق  

  1رقي فَْليَْرتَق وا 

قِي َِك    1رقي ِلر 

  1ركب اْرَكب 

  1ركب اْرَكب وا 

  1ركب تَْرَكب وَن 

  1م ركب َرك وب ه  

  1ركب َرِكبَا 

  1ركب َرِكب وا 

  1ركب َركَّبََك 

ْكبَانًا    1ركب ر 

  1ركب ِرَكاب  

  1ركب لَتَْرَكب نَّ 

  1ركب ِلتَْرَكب وا 

  1ركب ِلتَْرَكب وَها 

تََراِكبًا    1ركب م 

ْكب     1ركب َوالرَّ

  1ركب يَْرَكب وَن 

  1ركد َرَواِكَد 

  1ركز ِرْكًزا 

  1ركس أَْرَكَسه م 

  1ركس أ ْرِكس وا 

  1ركض اْرك ض 

وا    1ركض تَْرك ض 

  1ركض يَْرك ض وَن 

  2ركع اْرَكع وا 

اِكع وَن    1ركع الرَّ

اِكِعيَن    2ركع الرَّ

  1ركع َراِكعًا 

  1ركع َراِكع وَن 

كَّعًا    1ركع ر 

  1ركع َواْرَكع وا 

  1ركع َواْرَكِعي 

كَّعِ    2ركع َوالرُّ

  1ركع يَْرَكع وَن 

َكاًما    1ركم ر 

  1ركم فَيَْرك َمه  

  1ركم َمْرك وم  

ْكنِِه    1ركن بِر 

  1ركن تَْرَكن  

  1ركن تَْرَكن وا 

ْكن     1ركن ر 

ك م    1رمح َوِرَماح 

  1رمد َكَرَماد  

  1رمز َرْمًزا 

  1رمض َرَمَضاَن 

  1رمم َرِميم  

ِميِم    1رمم َكالرَّ

اَن  مَّ   2رمن َوالرُّ

ا مَّ   1ن  رمن َور 

  1رمي تَْرِمي 

  1رمي تَْرِميِهم 

  1رمي َرَمى 

  2رمي َرَمْيَت 

وَن    3رمي يَْرم 

  1رمي يَْرِم 

ْهِب    1رهب الرَّ

  1رهب ت ْرِهب وَن 

  1رهب َرْهبَةً 

  2رهب فَاْرَهب وِن 

رهب َواْستَْرَهب وه م 

1  

ْهبَاِن    1رهب َوالرُّ

  1رهب َوَرَهبًا 

  1رهب َوَرْهبَانِيَّةً 

ْهبَانًا    1رهب َور 

ْهبَانَه م    1رهب َور 

  1رهب يَْرَهب وَن 

  1رهط أََرْهِطي 

  1رهط َرْهط  

  1رهط َرْهط َك 

  1رهق تَْرَهق َها 

  2رهق تَْرَهق ه م 

  1رهق ت ْرِهْقنِي 

  2رهق َرَهقًا 

  1رهق َسأ ْرِهق ه  

  1رهق َوتَْرَهق ه م 

  1رهق يَْرَهق  

  1ا رهق ي ْرِهقَه مَ 

  1رهن َرِهين  

  1رهن َرِهينَة  

  1رهن فَِرَهان  

  1رهو َرْهًوا 

وَح    1روح الرُّ

وح     3روح الرُّ

وحِ    1روح الرُّ

يَح    5روح الر ِ

يح     2روح الر ِ

يحِ    1روح الر ِ

يَاَح    7روح الر ِ

يَاح     1روح الر ِ

يَاحِ    2روح الر ِ

وحِ    1روح بِالرُّ

وح     1روح بِر 

وحِ روح    3بِر 

  2روح بِِريح  

وَن    1روح ت ِريح 

  2روح َرْوحِ 

وًحا    1روح ر 

وَحنَا    1روح ر 

وح     1روح ر 

وِحنَا    2روح ر 

وِحِه    1روح ر 

وِحي    2روح ر 

  4روح ِريًحا 

  2روح ِريح  

  1روح ِريح  

  1روح ِريَح 

ك م    1روح ِريح 

  1روح فََرْوح  

ْيَحان     1روح َوالرَّ

وح   روح   2َوالرُّ

َها    1روح َوَرَواح 

  1روح َوَرْيَحان  

وح     1روح َور 

  1رود أَت ِريد  

  2رود أَت ِريد وَن 

  12رود أََراَد 

  1رود أََراَدا 

  1رود أََراَدنِي 

  1رود أََراَدنَِي 

  4رود أََراد وا 

  1رود أََردتُّ 
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  2رود أََردتُّم 

  1رود أََردتُّم  

  1رود أََرْدَن 

  4رود أََرْدنَا 

  1رود أََرْدنَاه  

  2رود أ ِريد  

  2رود ت ِرْدَن 

  3رود ت ِريد  

  5رود ت ِريد وَن 

َوْيًدا    1رود ر 

  2رود فَأََراَد 

  1رود فَأََراد وا 

  1رود فَأََردتُّ 

  1رود فَأََرْدنَا 

  4رود ن ِريد  

  1رود َوأََراد وا 

  1رود َوَراَوَدتْه  

  1ِريد  رود َون  

  3رود َوي ِريد  

  3رود َوي ِريد وَن 

  1رود ي َراد  

  5رود ي ِرد 

  3رود ي ِرِد 

  1رود ي ِرْدَك 

  1رود ي ِرْدِن 

  1رود ي ِريَدا 

  1رود ي ِريَداِن 

  32رود ي ِريد  

  2رود ي ِريد وا 

  13رود ي ِريد وَن 

  1رود ت َراِود  

  1رود َراَودتُّنَّ 

  2ه  رود َراَودتُّ 

  1رود َراَوَدتْنِي 

  1رود َراَود وه  

  1رود َسن َراِود  

  1روض َرْوَضاِت 

  1روض َرْوَضة  

ْوع     1روع الرَّ

  3روغ فََراَغ 

وم     1روم الرُّ

  1ريب اْرتَاب وا 

  2ريب اْرتَْبت م 

  1ريب تَْرتَاب وا 

  2ريب َرْيب  

  15ريب َرْيَب 

  1ريب َرْيبِِهم 

  1 ريب ِريبَةً 

  1ريب الَّْرتَاَب 

ِريب     7ريب م 

ْرتَاب     1ريب م 

  1ريب َواْرتَابَت 

  1ريب َواْرتَْبت م 

  1ريب يَْرتَاَب 

  1ريب يَْرتَاب وا 

  1ريش َوِريًشا 

  1ريع ِريع  

  1رين َراَن 

بَد     1زبد الزَّ

  1زبد َزبًَدا 

  1زبد َزبَد  

ب وِر    1زبر الزَّ

ب ِر    2زبر الزُّ

  2َزب وًرا  زبر

بََر    1زبر ز 

ب ًرا    1زبر ز 

ب ِر    1زبر ز 

ب ِر    2زبر َوالزُّ

ب ِر    1زبر َوبِالزُّ

بَانِيَةَ    1زبن الزَّ

َجاَجة     1زجج الزُّ

َجاَجة     1زجج ز 

  1زجر َزْجًرا 

  2زجر َزْجَرة  

اِجَراِت    1زجر فَالزَّ

ْزَدَجر     1زجر م 

  1زجر َواْزد ِجَر 

ْزجَ    1اة  زجو م 

  2زجو ي ْزِجي 

َزْحِزِحِه    1زحزح بِم 

ْحِزَح    1زحزح ز 

  1زحف َزْحفًا 

ف   ْخر    1زخرف ز 

َف  ْخر    1زخرف ز 

فََها  ْخر    1زخرف ز 

فًا  ْخر    1زخرف َوز 

  1زرب َوَزَرابِيُّ 

اِرع وَن    1زرع الزَّ

ْرَع    1زرع الزَّ

اَع  رَّ   1زرع الزُّ

  1زرع تَْزَرع وَن 

  1ع ونَه  زرع تَْزرَ 

  3زرع َزْرًعا 

  1زرع َزْرع  

  1زرع َكَزْرع  

ْرَع    1زرع َوالزَّ

  1زرع َوَزْرع  

وع   ر    2زرع َوز 

ْرقًا    1زرق ز 

  1زري تَْزَدِري 

  2زعم بَِزْعِمِهم 

وَن    4زعم تَْزع م 

  1زعم َزَعَم 

  1زعم َزَعْمَت 

  6زعم َزَعْمت م 

  2زعم َزِعيم  

  1 زعم يَْزع م ونَ 

  2زفر َزفِير  

  1زفر َوَزفِيًرا 

  1زفف يَِزفُّوَن 

قُّوِم    2زقم الزَّ

  1زقم َزقُّوم  

  4زكريا َزَكِريَّا 

  2زكريا َوَزَكِريَّا 

  1زكريا يَاَزَكِريَّا 

  4زكو أَْزَكى 

َكاةَ    24زكو الزَّ

َكاِة    2زكو الزَّ

  4زكو تََزكَّى 

  1زكو ت َزكُّوا 

  1زكو َزَكاةً 

  1كو َزَكاة  ز

  1زكو َزَكى 

  1زكو َزِكيًّا 

  1زكو َزِكيَّةً 

  1زكو َزكَّاَها 

َكاِة    1زكو ِللزَّ

َكاِة    2زكو َوالزَّ

يِهم    1زكو َوت َزك ِ

  1زكو َوَزَكاةً 

يك م    1زكو َوي َزك ِ

يِهم    3زكو َوي َزك ِ

  2زكو يَتََزكَّى 

كَّى    2زكو يَزَّ

  1زكو ي َزكُّوَن 

ي زكو ي زَ    2ك ِ

يِهم    2زكو ي َزك ِ

  1زلزل َزْلَزلَةَ 

ْلِزلَِت    1زلزل ز 

  1زلزل ِزْلَزاالً 

  1زلزل ِزْلَزالََها 

ْلِزل وا    2زلزل َوز 

  1زلف أ ْزِلفَت 

ْلفَةً    1زلف ز 

ْلفَى    2زلف ز 

ْلفَى    2زلف لَز 

  1زلف َوأَْزلَْفنَا 

  2زلف َوأ ْزِلفَِت 

لَفًا    1زلف َوز 

  1لَقًا زلق زَ 

  1زلق لَي ْزِلق ونََك 

م     1زلل اْستََزلَّه 

  1زلل َزلَْلت م 

َما    1زلل فَأََزلَّه 

  1زلل فَتَِزلَّ 

  1زلم بِاألَْزالَِم 

  1زلم َواألَْزالَم  

َمًرا    2زمر ز 

ل   م ِ زَّ   1زمل اْلم 

  1زمهر َزْمَهِريًرا 

  1زنجبيل َزنَجبِيالً 

  1زنم َزنِيم  

ا   1نِي زني الزَّ

انِيَة     1زني الزَّ

نَى    1زني الز ِ

  1زني َزان  

  1زني َزانِيَةً 

انِي    1زني َوالزَّ

انِيَة     1زني َوالزَّ

  1زني يَْزن وَن 

  1زني يَْزنِيَن 

اِهِديَن    1زهد الزَّ
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  1زهر َزْهَرةَ 

  1زهق َزاِهق  

  1زهق َزه وقًا 

  2زهق َوتَْزَهَق 

  1زهق َوَزَهَق 

  14ْزَواًجا زوج أَ 

  3زوج أَْزَواج  

  3زوج أَْزَواج  

  1زوج أَْزَواَجَك 

  1زوج أَْزَواَجك م  

  1زوج أَْزَواَجه  

  1زوج أَْزَواَجه م 

  1زوج أَْزَواَجه نَّ 

ك م    1زوج أَْزَواج 

ه م    1زوج أَْزَواج 

  1زوج أَْزَواجِ 

  1زوج أَْزَواِجَك 

  4زوج أَْزَواِجك م 

  2نَا زوج أَْزَواجِ 

  1زوج أَْزَواِجِه 

  3زوج أَْزَواِجِهم 

  2زوج األَْزَواَج 

ْوَجْيِن    2زوج الزَّ

ْجنَاَكَها    1زوج َزوَّ

  1زوج َزْوًجا 

  6زوج َزْوج  

  1زوج َزْوَجاِن 

  1زوج َزْوَجَك 

  3زوج َزْوَجَها 

  1زوج َزْوَجه  

  4زوج َزْوَجْيِن 

  1زوج َزْوِجَها 

َجت  ِ و    1زوج ز 

  2زوج ألَْزَواِجَك 

  1زوج ألَْزَواِجِهم 

  1زوج َوأَْزَواج  

  1زوج َوأَْزَواَجه م 

ك م    2زوج َوأَْزَواج 

ه     1زوج َوأَْزَواج 

ه م    1زوج َوأَْزَواج 

  2زوج َوأَْزَواِجِهم 

ْجنَاه م    2زوج َوَزوَّ

َك    2زوج َوَزْوج 

  1زوج َوَزْوِجِه 

  1زوج َوِلَزْوِجَك 

ه م زوج ي زَ  ج  ِ   1و 

وَر    1زور الزُّ

وِر    1زور الزُّ

  1زور تََزاَور  

ْرت م     1زور ز 

وًرا    2زور َوز 

  1زول تََزال  

  1زول تََزيَّل وا 

والَ    1زول تَز 

  1زول َزالَت 

  1زول َزالَتَا 

  1زول َزَوال  

  1زول ِزْلت م 

  1زول فََزيَّْلنَا 

وَل    1زول ِلتَز 

  3زول يََزال  

  2ول يََزال وَن ز

  1زيت َزْيت َها 

  1زيت َزْيت ونَة  

ْيت وَن    3زيت َوالزَّ

ْيت وِن    1زيت َوالزَّ

  1زيت َوَزْيت ونًا 

  1زيد أَِزيَد 

  2زيد اْزَداد وا 

اِد    1زيد الزَّ

  2زيد تَِزِد 

  1زيد تَِزيد ونَنِي 

  1زيد تَْزَداد  

  1زيد َزاَدتْه  

  1زيد َزاَدتْه م 

  3َزاَده م  زيد

  1زيد َزاد وك م 

  1زيد َزاد وه م 

  1زيد َزْيد  

  1زيد ِزد 

  2زيد ِزْدنَاه م 

  1زيد ِزْدنِي 

  1زيد ِزيَاَدة  

  1زيد َسنَِزيد  

  2زيد فََزاَدتْه م 

  1زيد فََزاَده م 

  1زيد فََزاَده م  

  1زيد فََزاد وه م 

  1زيد فَِزْده  

  1زيد ألَِزيَدنَّك م 

  2ِليَْزَداد وا  زيد

  1زيد َمِزيد  

  1زيد َمِزيد  

  2زيد نَِزد 

  1زيد نَِزيَدك م 

  1زيد َواْزَداد وا 

د وا    1زيد َوتََزوَّ

  1زيد َوَزاَدك م 

  1زيد َوَزاَده  

  1زيد َوَزاَده م 

  1زيد َوِزْدنَاه م 

  1زيد َوِزيَاَدة  

  1زيد َوَسنَِزيد  

  2زيد َولَيَِزيَدنَّ 

  1َونَْزَداد   زيد

  1زيد َويَِزْدك م 

  2زيد َويَِزيَده م 

  1زيد َويَِزيد  

  3زيد َويَِزيد ه م 

  1زيد َويَْزَداَد 

  1زيد يَِزْده  

  1زيد يَِزْده م 

  4زيد يَِزيد  

  2زيد يَِزيد ه م 

  1زيد يَِزيد وَن 

  1زيغ أََزاَغ 

  1زيغ ت ِزغ 

  1زيغ َزاَغ 

  1زيغ َزاَغت 

  1اَغِت زيغ زَ 

  1زيغ َزاغ وا 

  1زيغ َزْيغ  

  1زيغ يَِزيغ  

  1زيغ يَِزغ 

ينَِة    1زين الز ِ

  2زين بِِزينَة  

  2زين َزيََّن 

  4زين َزيَّنَّا 

ي َِن    9زين ز 

  2زين ِزينَةً 

  2زين ِزينَةَ 

  1زين ِزينَة  

  1زين ِزينَِة 

  1زين ِزينَتَك م 

  2زين ِزينَتَه نَّ 

  1ِه زين ِزينَتِ 

  1زين ِزينَتِِهنَّ 

  1زين فََزيََّن 

  1زين فََزيَّن وا 

  1زين أل َزي ِنَنَّ 

يَّنَت    1زين َوازَّ

  3زين َوَزيََّن 

  1زين َوَزيَّنَه  

  1زين َوَزيَّنَّا 

  2زين َوَزيَّنَّاَها 

ي َِن    1زين َوز 

  1زين َوِزينَةً 

  1زين َوِزينَة  

  2زين َوِزينَتََها 

  1َوِزينَت َها زين 

  1سءل أَْسئَلََك 

  11سءل أَْسئَل ك م 

  1سءل السَّائَِل 

  1سءل بِس َؤاِل 

  1سءل تََساَءل وَن 

  4سءل تَْسئَل ه م 

  3سءل تَْسئَل وا 

  1سءل تَْسئَْلِن 

  1سءل تَْسئَْلنِي 

  1سءل ت ْسئَل  

  5سءل ت ْسئَل وَن 

  1سءل َسأََل 

  1سءل َسأَلََك 

 َ   1لََها سءل َسأ

  1سءل َسأَلَه م 

  1سءل َسأَل وا 

  7سءل َسأَْلتَه م 

  1سءل َسأَْلت َك 

  2سءل َسأَْلت ك م 

  1سءل َسأَْلت م 

وه     1سءل َسأَْلت م 

وه نَّ    1سءل َسأَْلت م 



533 

 

  1سءل َسائِل  

  1سءل َسل 

  1سءل َسْله م 

  1سءل س ْؤلََك 

  1سءل س ئَِل 

  1سءل س ئِلَت 

  1وا سءل س ئِل  

  2سءل فَْسئَل 

  2سءل فَْسئَل وا 

  1سءل فَْسئَل وه م 

  1سءل فَْسئَل وه نَّ 

  2سءل فَْسئَِل 

  1سءل فَْسئَْله  

  1سءل فَلَنَْسئَلَنَّ 

  2سءل لَت ْسئَل نَّ 

  1سءل لَنَْسئَلَنَّه م 

  2سءل ِللسَّائِِل 

  2سءل ِللسَّائِِليَن 

  1سءل ِليَتََساَءل وا 

  1ئََل سءل ِليَسْ 

  4سءل َمْسئ والً 

  1سءل َمْسئ ول وَن 

  1سءل نَْسئَل َك 

  1سءل ن ْسئَل  

  1سءل َوالسَّائِِليَن 

  1سءل َوْسئَل 

  2سءل َوْسئَل وا 

  1سءل َوْسئَِل 

  1سءل َوْسئَْله م 

  1سءل َولَت ْسئَل نَّ 

  1سءل َولَنَْسئَلَنَّ 

  1سءل َولَي ْسئَل نَّ 

  1وا سءل َوْليَْسئَل  

  6سءل َويَْسئَل ونََك 

  1سءل َوي ْسئَل وَن 

  7سءل يَتََساَءل وَن 

  2سءل يَْسئَل  

  2سءل يَْسئَل َك 

  1سءل يَْسئَل ك م 

  1سءل يَْسئَل ه  

  3سءل يَْسئَل وَن 

  9سءل يَْسئَل ونََك 

  1سءل يَْسئَْلك م 

وَها    1سءل يَْسئَْلك م 

  3سءل ي ْسئَل  

  1َن سءل ي ْسئَل و

وا    1سءم تَْسئَم 

  1سءم يَْسئَم  

وَن    1سءم يَْسئَم 

  1سبء َسبَإ  

  1سبء ِلَسبَإ  

  1سبب أَْسبَاَب 

  1سبب األَْسبَاَب 

  1سبب األَْسبَاب  

  1سبب األَْسبَاِب 

  1سبب بَِسبَب  

  1سبب تَس بُّوا 

  4سبب َسبَبًا 

  1سبب فَيَس بُّوا 

  1سبت السَّْبت  

  4ْبِت سبت السَّ 

  1سبت َسْبتِِهم 

  2سبت س بَاتًا 

  1سبت يَْسبِت وَن 

وَن  َسب ِح    1سبح اْلم 

َسب ِِحيَن    1سبح اْلم 

  1سبح تَْسبِيَحه م 

  1سبح ت َسب ِح  

وَن    1سبح ت َسب ِح 

  3سبح َسبََّح 

وا    1سبح َسب ِح 

  1سبح َسب ِحِ 

  2سبح َسْبًحا 

  13سبح س ْبَحاَن 

  9َك سبح س ْبَحانَ 

  14سبح س ْبَحانَه  

  6سبح فََسب ِح 

  2سبح فََسب ِْحه  

  3سبح فَس ْبَحاَن 

  1سبح ن َسب َِحَك 

  1سبح ن َسب ِح  

  1سبح َوالسَّابَِحاِت 

  1سبح َوتَْسبِيَحه  

وه     1سبح َوت َسب ِح 

وا    1سبح َوَسبَّح 

  6سبح َوَسب ِح 

وه     1سبح َوَسب ِح 

  1سبح َوَسب ِْحه  

  2سبح َوس ْبَحاَن 

  1سبح َوي َسب ِح  

ونَه     1سبح َوي َسب ِح 

وَن    2سبح يَْسبَح 

  6سبح ي َسب ِح  

وَن    5سبح ي َسب ِح 

  2سبح ي َسب ِْحَن 

  1سبط أَْسبَاًطا 

  1سبط َواألَْسبَاَط 

  3سبط َواألَْسبَاِط 

  1سبع السَّب ع  

  1سبع السَّْبع  

  1سبع السَّْبعِ 

  2عًا سبع َسبْ 

  3سبع َسْبع  

  11سبع َسْبَع 

  1سبع َسْبعَة  

  2سبع َسْبعَة  

  1سبع َسْبع وَن 

  1سبع َسْبعِ 

  2سبع َسْبِعيَن 

  1سبع َوَسْبَع 

  1سبع َوَسْبعَة  

  1سبع َوَسْبعِ 

  1سبغ َسابِغَات  

  1سبغ َوأَْسبََغ 

  1سبق السَّابِق وَن 

  2سبق بَِمْسب وقِيَن 

  2 سبق تَْسبِق  

  1سبق َسابِق  

  1سبق َسابِق  

  1سبق َسابِق وا 

  1سبق َسابِق وَن 

  1سبق َسابِِقيَن 

  4سبق َسبََق 

  7سبق َسبَقَت 

  2سبق َسبَقَك م 

  1سبق َسبَق وا 

  2سبق َسبَق ونَا 

  1سبق َسْبقًا 

  1سبق فَاْستَبَق وا 

  2سبق فَاْستَبِق وا 

  1سبق فَالسَّابِقَاِت 

  1تَبِق  سبق نَسْ 

  1سبق َواْستَبَقَا 

  2سبق َوالسَّابِق وَن 

  1سبق يَْسبِق ونَا 

  1سبق يَْسبِق ونَه  

  1سبل السَّبِيالَ 

  6سبل السَّبِيَل 

  2سبل السَّبِيل  

  21سبل السَّبِيِل 

  1سبل السُّب َل 

  29سبل َسبِيالً 

  1سبل َسبِيل  

  6سبل َسبِيل  

  7سبل َسبِيَل 

  1لََك سبل َسبِي

  1سبل َسبِيلَنَا 

  2سبل َسبِيلَه  

  1سبل َسبِيلَه م 

  1سبل َسبِيل  

  72سبل َسبِيِل 

  1سبل َسبِيِلَك 

  11سبل َسبِيِلِه 

  3سبل َسبِيِلي 

  4سبل س ب الً 

  2سبل س ب َل 

  2سبل س ب لَنَا 

  1سبل لَبَِسبِيل  

  1سبل َوس ب الً 

  7ستت ِستَِّة 

  1ستت ِست ِيَن 

وَن    1ستر تَْستَتِر 

  1ستر ِستًْرا 

  1ستر َمْست وًرا 

د     1سجد َءأَْسج 

د     1سجد أَنَْسج 

د وا    6سجد اْسج 

  1سجد السَّاِجد وَن 

  5سجد السَّاِجِديَن 

وِد    6سجد السُّج 

  1سجد اْلَمَساِجَد 

  1سجد اْلَمَساِجِد 
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  3سجد اْلَمْسِجَد 

  12سجد اْلَمْسِجِد 

  2َد سجد تَْسج  

د وا    1سجد تَْسج 

  1سجد َساِجًدا 

  5سجد َساِجِديَن 

  1سجد َسَجد وا 

ًدا    11سجد س جَّ

د    1سجد فَاْسج 

د وا    1سجد فَاْسج 

  2سجد فََسَجَد 

  5سجد فََسَجد وا 

َد    1سجد ألَْسج 

  1سجد لََمْسِجد  

  3سجد َمَساِجَد 

  2سجد َمْسِجًدا 

  2سجد َمْسِجد  

  1د سجد َواْسج  

د وا    2سجد َواْسج 

ِدي    1سجد َواْسج 

  2سجد َواْلَمْسِجِد 

  1سجد َوَمَساِجد  

َداِن    1سجد يَْسج 

د     3سجد يَْسج 

د وا    1سجد يَْسج 

د وَن    4سجد يَْسج 

وِر    1سجر اْلَمْسج 

َرت    1سجر س ج ِ

وَن    1سجر ي ْسَجر 

ِجل ِ    1سجل الس ِ

يل     3سجل ِسج ِ

ْجنَ    1 سجن الس ِ

ْجن     1سجن الس ِ

ْجِن    4سجن الس ِ

ونِيَن    1سجن اْلَمْسج 

ين     1سجن ِسج ِ

ين     1سجن ِسج ِ

ن نَّه     1سجن لَيَْسج 

  1سجن لَي ْسَجنَنَّ 

  1سجن ي ْسَجَن 

  1سجي َسَجى 

  1سحب السََّحاَب 

  1سحب السََّحاِب 

  4سحب َسَحابًا 

  2سحب َسَحاب  

  1سحب َوالسََّحاِب 

  2ي ْسَحب وَن  سحب

  2سحت السُّْحَت 

  1سحت فَي ْسِحتَك م 

  1سحت ِللسُّْحِت 

  1سحر أَِسْحر  

  1سحر أَفَِسْحر  

  2سحر السَّاِحر  

وَن    1سحر السَّاِحر 

  1سحر السََّحَرةَ 

  7سحر السََّحَرة  

ْحَر    4سحر الس ِ

ْحر     1سحر الس ِ

ْحِر    1سحر الس ِ

ِريَن  َسحَّ   2سحر اْلم 

  1سحر بِاألَْسَحاِر 

  1سحر بَِسَحر  

  2سحر بِِسْحر  

  1سحر بِِسْحِرَك 

  1سحر بِِسْحِرِه 

  1سحر بِِسْحِرِهَما 

وَن    1سحر ت ْسَحر 

  4سحر َساِحر  

  3سحر َساِحر  

وا    1سحر َسَحر 

ار     1سحر َسحَّ

  12سحر ِسْحر  

  1سحر ِسْحَراِن 

  1سحر ِسْحِرِهم 

  3سحر لََساِحر  

  1سحر لََساِحَراِن 

  1سحر لَِسْحر  

  1سحر ِلتَْسَحَرنَا 

وًرا    3سحر َمْسح 

وَن  ور    1سحر َمْسح 

  1سحر َوبِاألَْسَحاِر 

  1سحق َسِحيق  

  1سحق فَس ْحقًا 

  1سحل بِالسَّاِحِل 

  1سخر السَّاِخِريَن 

ِر  َسخَّ   1سخر اْلم 

وا    1سخر تَْسَخر 

وَن    1سخر تَْسَخر 

  1ِخَر سخر سَ 

وا    3سخر َسِخر 

َر    5سخر َسخَّ

َرَها    2سخر َسخَّ

ْرنَا    1سخر َسخَّ

ْرنَاَها    1سخر َسخَّ

  1سخر س ْخِريًّا 

  2سخر ِسْخِريًّا 

ْرنَا    1سخر فََسخَّ

وَن    1سخر فَيَْسَخر 

َرات   َسخَّ   1سخر م 

َرات   َسخَّ   2سخر م 

  1سخر نَْسَخر  

َر    11سخر َوَسخَّ

  1ْرنَا سخر َوَسخَّ 

وَن    2سخر َويَْسَخر 

وَن    1سخر يَْستَْسِخر 

  1سخر يَْسَخر 

  1سخط أَْسَخَط 

  1سخط بَِسَخط  

  1سخط َسِخَط 

  1سخط يَْسَخط وَن 

ْيِن    1سدد السَّدَّ

  2سدد َسِديًدا 

  3سدد َسدًّا 

ْدَرةَ    1سدر الس ِ

  2سدر ِسْدر  

  1سدر ِسْدَرِة 

  3سدس السُّد س  

  2اِدس ه م سدس سَ 

  1سدي س ًدى 

  1سرب َسَرابًا 

  1سرب َسَربًا 

  1سرب َكَسَراب  

  1سرب َوَساِرب  

  1سربل َسَرابِيَل 

  1سربل َسَرابِيل ه م 

  1سربل َوَسَرابِيَل 

  3سرج ِسَراًجا 

  1سرج َوِسَراًجا 

وَن    1سرح تَْسَرح 

  1سرح تَْسِريح  

  2سرح َسَراًحا 

وه نَّ  ح    1 سرح َسر ِ

ْحك نَّ    1سرح َوأ َسر ِ

وه نَّ  ح    1سرح َوَسر ِ

  1سرد السَّْرِد 

  1سردق س َراِدق َها 

  2سرر أََسرَّ 

وا    1سرر أََسرُّ

  1سرر إِْسَراًرا 

  1سرر إِْسَراَره م 

  1سرر السََّرائِر  

اِء    1سرر السَّرَّ

رَّ    2سرر الس ِ

  1سرر تَس رُّ 

وَن    3سرر ت ِسرُّ

ر     1 سرر س ر 

ر     4سرر س ر 

ا    6سرر ِسرًّ

ك م    1سرر ِسرَّ

ه م    2سرر ِسرَّ

َها    1سرر فَأََسرَّ

وًرا    2سرر َمْسر 

وا    4سرر َوأََسرُّ

وه     1سرر َوأََسرُّ

وا    1سرر َوأَِسرُّ

  1سرر َوأَْسَرْرت  

اء     1سرر َوالسَّرَّ

ًرا    1سرر َوس ر 

وًرا    1سرر َوس ر 

وَن    4سرر ي ِسرُّ

  2رع أَْسَرع  س

  9سرع َسِريع  

  2سرع ِسَراًعا 

  1سرع لََسِريع  

  1سرع ن َساِرع  

  1سرع َوَساِرع وا 

  1سرع َوي َساِرع وَن 

  6سرع ي َساِرع وَن 

  1سرف أَْسَرَف 

  1سرف أَْسَرف وا 

  1سرف إِْسَرافًا 

ْسِرفِيَن    7سرف اْلم 
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  2سرف ت ْسِرف وا 

ْسِرف وَن    1سرف لَم 

ْسِرفِيَن سر   2ف ِلْلم 

ْسِرف     2سرف م 

ْسِرف وَن    2سرف م 

ْسِرفِيَن    1سرف م 

  1سرف َوإِْسَرافَنَا 

  1سرف ي ْسِرف 

  1سرف ي ْسِرف وا 

  1سرق اْستََرَق 

  1سرق َساِرقِيَن 

  2سرق َسَرَق 

  1سرق لََساِرق وَن 

  1سرق َوالسَّاِرقَة  

  1سرق َوالسَّاِرق  

  1سرق يَْسِرق 

  1سرق يَْسِرْقَن 

  2سرمد َسْرَمًدا 

  1سري أَْسَرى 

  2سري أَْسِر 

  1سري َسِريًّا 

  3سري فَأَْسِر 

  1سري يَْسِر 

  1سطح س ِطَحت 

  9سطر أََساِطير  

وَن  َصْيِطر  سطر اْلم 

1  

َصْيِطر     1سطر بِم 

  2سطر َمْسط وًرا 

  1سطر َمْسط ور  

ْستََطر     1سطر م 

ْستَِطيرً    1ا سطر م 

وَن    1سطر يَْسط ر 

  1سطو يَْسط وَن 

  1سعد س ِعد وا 

  1سعد َوَسِعيد  

  2سعر السَِّعيِر 

  7سعر َسِعيًرا 

َرت    1سعر س ع ِ

  1سعر َوَسِعيًرا 

  2سعر َوس ع ر  

  1سعي السَّْعَي 

  3سعي تَْسعَى 

  1سعي َسعَو 

  1سعي َسعَْوا 

  3سعي َسعَى 

  1سعي َسْعيًا 

  1ك م سعي َسْعيَ 

  1سعي َسْعيََها 

  1سعي َسْعيَه  

  1سعي َسْعي ك م 

  2سعي َسْعي ه م 

  1سعي فَاَسعَْوا 

  1سعي ِلَسْعيَِها 

  1سعي ِلَسْعيِِه 

  2سعي َوَسعَى 

  2سعي َويَْسعَْوَن 

  1سعي يَْسعَْوَن 

  6سعي يَْسعَى 

  1سغب َمْسغَبَة  

  1سفح َمْسف وًحا 

َسافَِحات     1سفح م 

َسافِِحيَن  سفح   2م 

  1سفر أَْسفَاًرا 

  1سفر أَْسفَاِرنَا 

  1سفر أَْسفََر 

  5سفر َسفَر  

  1سفر َسفََرة  

  1سفر َسفَِرنَا 

ْسِفَرة     1سفر م 

  1سفر َوَسفًَرا 

  1سفع لَنَْسفَعًا 

  1سفك تَْسِفك وَن 

  1سفك َويَْسِفك  

  3سفل أَْسفََل 

  1سفل األَْسفَِل 

  2يَن سفل األَْسفَلِ 

  1سفل السُّْفلَى 

  2سفل َسافِلََها 

  1سفل َسافِِليَن 

  1سفن السَِّفينَة  

  2سفن السَِّفينَِة 

  1سفن َسِفينَة  

  1سفه السُّفََهاَء 

  4سفه السُّفََهاء  

  1سفه َسفَاَهة  

  1سفه َسفَاَهة  

  1سفه َسفًَها 

  1سفه َسِفهَ 

  1سفه َسِفيًها 

نَا    1سفه َسِفيه 

  3سقر َسقََر 

  1سقر َسقَر  

  1سقط تَْسق ط  

  1سقط ت َساقِط 

  1سقط ت ْسِقَط 

  1سقط َساقًِطا 

  1سقط َسقَط وا 

  1سقط س ِقَط 

  1سقط فَأَْسِقط 

  1سقط ن ْسِقط 

  1سقف السَّْقف  

  1سقف َسْقفًا 

  1سقف س ق فًا 

  1سقف َوالسَّْقِف 

  2سقم َسِقيم  

  1سقي اْستَْسقَاه  

  1قي اْستَْسقَى س

قَايَةَ    1سقي الس ِ

  1سقي تَْسِقي 

  1سقي ت ْسقَى 

  1سقي َسقَْيَت 

  1سقي ِسقَايَةَ 

وه   سقي فَأَْسقَْينَاك م 
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  1سقي فََسقَى 

  1سقي فَيَْسِقي 

  1سقي ألَْسقَْينَاه م 

  1سقي نَْسِقي 

  2سقي ن ْسِقيك م 

  1سقي َوأَْسقَْينَاك م 

  1سقي َوَسقَاه م 

  1سقي َوس ق وا 

  1سقي َوس ْقيَاَها 

  1سقي َون ْسِقيَه  

  1سقي َويَْسِقيِن 

  1سقي َوي ْسقَْوَن 

  1سقي َوي ْسقَى 

  1سقي ي ْسقَْوَن 

  1سقي ي ْسقَى 

  1سقي ي ْسق وَن 

  1سكب َمْسك وب  

  1سكت َسَكَت 

  1سكر بِس َكاَرى 

  1سكر َسَكًرا 

  1سكر َسْكَرة  

  1ِهم سكر َسْكَرتِ 

  2سكر س َكاَرى 

َرت    1سكر س ك ِ

  1سكن أَْسَكنت  

  1سكن أَْسِكن وه نَّ 

  2سكن اْسك ن 

  2سكن اْسك ن وا 

  2سكن السَِّكينَةَ 

  1سكن اْلَمْسَكنَة  

  1سكن اْلِمْسِكيَن 

  3سكن اْلِمْسِكيِن 

  1سكن تَْسك ن وَن 

  1سكن ت ْسَكن 

  1سكن َساِكنًا 

  1سكن َسَكنت م 

  2سكن َسَكنًا 

  1سكن َسَكن  

  1سكن َسَكَن 

  1سكن َسِكينَة  

  3سكن َسِكينَتَه  

ينًا    1سكن ِسك ِ

  1سكن فَأَْسَكنَّاه  

  4سكن ِلتَْسك ن وا 

  1سكن ِلَمَساِكيَن 

  1سكن ِليَْسك َن 

  1سكن ِليَْسك ن وا 

  1سكن َمَساِكنَك م 

  2سكن َمَساِكن ه م 

  1سكن َمَساِكِن 

  3َمَساِكنِِهم  سكن

  2سكن َمَساِكيَن 

  1سكن َمْسَكنِِهم 

  1سكن َمْسك ونَة  

  3سكن ِمْسِكينًا 

  1سكن ِمْسِكين  

  1سكن ِمْسِكين  
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  2سكن َواْلَمَساِكيَن 

  1سكن َواْلَمَساِكين  

  6سكن َواْلَمَساِكيِن 

  1سكن َواْلَمْسَكنَة  

  2سكن َواْلِمْسِكيَن 

  1سكن َوَسَكنت م 

  1سكن َولَن ْسِكنَنَّك م  

  2سكن َوَمَساِكَن 

  1سكن َوَمَساِكن  

  1سكن َوَمَساِكنِك م 

  1سكن ي ْسِكِن 

م     1سلب يَْسل ْبه 

  1سلح أَْسِلَحتَك م 

  1سلح أَْسِلَحتَه م 

  1سلح أَْسِلَحتِك م 

  1سلح َوأَْسِلَحتَه م 

  1سلخ انَسلََخ 

  1سلخ فَانَسلََخ 

  1 سلخ نَْسلَخ  

  1سلسبيل َسْلَسبِيالً 

  1سلسل َسالَِسالَ 

  1سلسل ِسْلِسلَة  

  1سلسل َوالسَّالَِسل  

  2سلط بِس ْلَطان  

  11سلط س ْلَطانًا 

  4سلط س ْلَطان  

  9سلط س ْلَطان  

  1سلط س ْلَطان ه  

  1سلط س ْلَطانِيَه 

  1سلط لََسلََّطه م 

  3سلط َوس ْلَطان  

  1سلط ي َسل ِط  

  1لف أَْسلَفَت س

  1سلف أَْسلَْفت م 

  1سلف َسلَفًا 

  5سلف َسلََف 

  1سلق َسلَق وك م 

  1سلك اْسل ك 

  1سلك َسلََكك م 

  1سلك َسلَْكنَاه  

  1سلك فَاْسل ك 

  1سلك فَاْسل ك وه  

  1سلك فَاْسل ِكي 

  1سلك فََسلََكه  

  1سلك ِلتَْسل ك وا 

  1سلك نَْسل ك ه  

  1سلك َوَسلََك 

  1سلك يَْسل ك  

  1سلك يَْسل ْكه  

  2سلل س الَلَة  

  1سلل يَتََسلَّل وَن 

  1سلم َءأَْسلَْمت م 

  5سلم أَْسلََم 

  1سلم أَْسلََما 

وا    3سلم أَْسلَم 

  2سلم أَْسلَْمت  

  1سلم أَْسلَْمنَا 

  1سلم أَْسِلم 

وا    1سلم أَْسِلم 

  1سلم أ ْسِلَم 

  1سلم إِْسالََمك م 

  1إِْسالَِمِهم  سلم

  1سلم اإِلْسالََم 

  1سلم اإِلْسالَم  

  2سلم اإِلْسالَِم 

  1سلم السَّالََم 

  1سلم السَّالَم  

  3سلم السَّالَِم 

  4سلم السَّلََم 

  1سلم السَّْلَم 

ْلِم    1سلم الس ِ

وَن  ْسِلم    1سلم اْلم 

ْسِلِميَن    11سلم اْلم 

  3سلم بَِسالَم  

  2سلم تَْسِليًما 

وَن    1سلم ت ْسِلم 

وَن    1سلم َساِلم 

  7سلم َسالًَما 

  19سلم َسالَم  

  1سلم َسلًَما 

  2سلم َسِليم  

  1سلم َسلََّم 

  1سلم َسلَّْمت م 

  1سلم س لًَّما 

  1سلم س لَّم  

  1سلم فََسالَم  

وا    1سلم فََسل ِم 

  2سلم ِلِلْسالَِم 

  1سلم ِللسَّْلِم 

ْسِلمِ    2يَن سلم ِلْلم 

  1سلم ِلن ْسِلَم 

َسلََّمة     3سلم م 

وَن  ْستَْسِلم    1سلم م 

ْسِلًما    2سلم م 

ْسِلَمات     1سلم م 

ْسِلَمةً    1سلم م 

ْسِلَمْيِن    1سلم م 

وَن  ْسِلم    14سلم م 

ْسِلِميَن    2سلم م 

  1سلم َوأَْسلَْمت  

وا    1سلم َوأَْسِلم 

  2سلم َوالسَّالَم  

ْسِلمَ    1اِت سلم َواْلم 

  1سلم َوتَْسِليًما 

وا    1سلم َوت َسل ِم 

  2سلم َوَسالًَما 

  3سلم َوَسالَم  

وا    1سلم َوَسل ِم 

وا    1سلم َوي َسل ِم 

  1سلم ي ْسِلم 

وَن    1سلم ي ْسِلم 

  3سلي َوالسَّْلَوى 

  7سليمان س لَْيَماَن 

  3سليمان س لَْيَمان  

  1سليمان ِلس لَْيَماَن 

  4لَْيَماَن سليمان َوس  

سليمان َوِلس لَْيَماَن 

2  

  1سمد َساِمد وَن 

  2سمر السَّاِمِريُّ 

  1سمر َساِمًرا 

  1سمر يَاَساِمِريُّ 

  1سمع أَْسَمعَه م 

  1سمع أَْسَمع  

  1سمع أَْسِمع 

  1سمع اْستََمَع 

  1سمع اْستََمع وه  

  19سمع السَِّميع  

  11سمع السَّْمَع 

  1سمع السَّْمعِ 

  1سمع بَِسْمِعِهم 

ْسِمع     1سمع بِم 

  1سمع تَْستَِمع وَن 

  1سمع تَْسَمع 

  3سمع تَْسَمع  

  1سمع تَْسَمع وا 

  2سمع تَْسَمع وَن 

  2سمع ت ْسِمع  

  2سمع َسِمَع 

  1سمع َسِمعَت 

  1سمع َسِمعَه  

  6سمع َسِمع وا 

  1سمع َسِمْعت م 

وه     2سمع َسِمْعت م 

  16سمع َسِمْعنَا 

  4سمع َسِميعًا 

  21سمع َسِميع  

  1سمع َسِميع  

اع وَن    4سمع َسمَّ

  2سمع َسْمعًا 

  1سمع َسْمعَك م 

  1سمع َسْمع ك م 

  2سمع َسْمع ه م 

  1سمع َسْمِعِه 

  1سمع َسْمِعِهم 

  1سمع فَاْستَِمع 

  2سمع فَاْستَِمع وا 

  1سمع فَاْسَمع وِن 

  1سمع ألَْسَمعَه م 

  1ِميع  سمع لَسَ 

  1سمع لََسِميع  

  1سمع ِللسَّْمعِ 

ْستَِمع ه م    1سمع م 

ْستَِمع وَن    1سمع م 

ْسَمع     1سمع م 

  2سمع نَْسَمع  

  1سمع َوأَْسِمع 

  1سمع َواْستَِمع 

  2سمع َواْسَمع 

  4سمع َواْسَمع وا 

  1سمع َوالسَِّميعِ 

  1سمع َوَسِمْعنَا 



537 

 

  1سمع َوَسْمِعِهم 

  1ْسَمع نَّ سمع َولَتَ 

ع وَن    1سمع يَسَّمَّ

  2سمع يَْستَِمع  

  6سمع يَْستَِمع وَن 

  1سمع يَْستَِمعِ 

  1سمع يَْسَمَع 

  5سمع يَْسَمع  

  2سمع يَْسَمع وا 

  19سمع يَْسَمع وَن 

  1سمع يَْسَمع ونَك م 

  2سمع يَْسَمْعَها 

  1سمع ي ْسِمع  

  1سمك َسْمَكَها 

وِم    2سمم السَّم 

وم   سمم   1َسم 

  1سمن َسِمين  

  2سمن ِسَمان  

  1سمن ي ْسِمن  

  13سمو السََّماَء 

  15سمو السََّماء  

  21سمو السََّماِء 

  7سمو السََّماَوات  

سمو السََّماَواِت 
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  5سمو بِِسيَماه م 

  1سمو َسَماء  

  5سمو َسَماَوات  

  1سمو َسم ِ 

  1سمو ِسيَماه م 

  4 سمو َوالسََّماءَ 

  5سمو َوالسََّماِء 

  2سمو َوالسََّماَوات  

  1سمو َوالسََّماَواِت 

  1سمو َويَاَسَماء  

  1سمى أَْسَماًء 

  1سمى أَْسَماء  

  1سمى أَْسَماء  

  1سمى أَْسَمائِِه 

  9سمى اْسَم 

  5سمى اْسم  

ه     5سمى اْسم 

  1سمى األَْسَماَء 

  4سمى األَْسَماء  

  1سمى بِأَْسَماِء 

  2سمى بِأَْسَمائِِهم 

  4سمى بِاْسِم 

  3سمى بِْسِم 

  1سمى تَْسِميَةَ 

ى    1سمى ت َسمَّ

  2سمى َسِميًّا 

اك م     1سمى َسمَّ

وَها  ْيت م    3سمى َسمَّ

ْيت َها    1سمى َسمَّ

وه م    1سمى َسمُّ

وَن    1سمى لَي َسمُّ

ى  َسمًّ   21سمى م 

  1سنبل َسنَابَِل 

  2سنبل س نب الَت  

  1سنبل س نب لَة  

  1سنبل س نب ِلِه 

َسنََّدة     1سند م 

  3سندس س ند س  

  1سنم تَْسنِيم  

ن ِ    1سنن بِالس ِ

  1سنن س نَن  

  1سنن س نََن 

  4سنن س نَّةَ 

  2سنن س نَّة  

  2سنن س نََّت 

  1سنن س نَّت  

  1سنن ِسينِيَن 

  2سنن ِلس نَِّة 

  2سنن ِلس نَِّت 

  1نَا سنن ِلس نَّتِ 

  3سنن َمْسن ون  

نَّ    1سنن َوالس ِ

نِيَن    2سنه الس ِ

نِيَن    1سنه بِالس ِ

  2سنه َسنَةً 

  5سنه َسنَة  

  9سنه ِسنِيَن 

  1سنه يَتََسنَّه 

  1سني َسنَا 

  1سهر بِالسَّاِهَرِة 

  1سهل س ه وِلَها 

  1سهم فََساَهَم 

  2سهو َساه وَن 

  1سوء أََسأْت م 

  2 سوء أََساءَ 

  2سوء أََسائ وا 

  2سوء أَْسَوأَ 

  6سوء السَّْوِء 

  1سوء السَّي ِئَات  

  13سوء السَّي ِئَاِت 

  3سوء السَّي ِئَةَ 

  1سوء السَّي ِئَة  

  1سوء السَّي ِئَِة 

  1سوء السَّي ِئ  

  1سوء السَّي ِِئ 

  5سوء السُّوَء 

  2سوء السُّوء  

  1سوء السُّوِء 

  1سوء السُّوأَى 

ِسيء     1سوء اْلم 

  5سوء بِالسَّي ِئَِة 

  4سوء بِالسُّوِء 

  4سوء بِس وء  

  1سوء تَس ْؤك م 

  2سوء تَس ْؤه م 

  11سوء َساَء 

  1سوء َساَءت 

  3سوء َسْوء  

َما    2سوء َسْوَءات ه 

  1سوء َسْوَءاتِك م 

  2سوء َسْوَءاتِِهَما 

  2سوء َسْوَءةَ 

  1سوء َسي ِئًا 

  5ئَات  سوء َسي ِ 

  1سوء َسي ِئَاِت 

  5سوء َسي ِئَاتِك م 

  1سوء َسي ِئَاتِنَا 

  2سوء َسي ِئَاتِِه 

  7سوء َسي ِئَاتِِهم 

  3سوء َسي ِئَةً 

  6سوء َسي ِئَة  

  3سوء َسي ِئَة  

  1سوء َسي ِئ ه  

  6سوء س وًءا 

  1سوء س وء  

  2سوء س وء  

  7سوء س وَء 

  9سوء س وء  

  2سوء س وِء 

  2سوء ِسيَء 

  1سوء ِسيئَت 

  4سوء فََساَء 

  1سوء ِليَس ئ وا 

  1سوء َوالسَّي ِئَاِت 

  1سوء َوالسُّوَء 

  3سوء َوَساَء 

  4سوء َوَساَءت 

  1سوح بَِساَحتِِهم 

  1سود اْسَودَّت 

  1سود األَْسَوِد 

  1سود َساَدتَنَا 

  1سود َسي َِدَها 

  1سود س ود  

ْسَودًّا    2سود م 

ْسَودَّة  س   1ود م 

  1سود َوتَْسَودُّ 

  1سود َوَسي ًِدا 

  4سور أََساِوَر 

  1سور أَْسِوَرة  

  1سور بِس ور  

  2سور بِس وَرة  

وا  ر    1سور تََسوَّ

  7سور س وَرة  

  1سور س َور  

  1سوط َسْوَط 

  12سوع السَّاَعةَ 

  13سوع السَّاَعة  

  11سوع السَّاَعِة 

  2 سوع بِالسَّاَعةِ 

  6سوع َساَعةً 

  1سوع َساَعة  

  1سوع َساَعِة 

  1سوع س َواًعا 

  1سوع ِللسَّاَعِة 

  2سوع َوالسَّاَعة  

  1سوغ َسائِغًا 

  1سوغ َسائِغ  
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  1سوغ ي ِسيغ ه  

  7سوف َسْوَف 

  26سوف فََسْوَف 

  1سوف فَلََسْوَف 

  1سوف لََسْوَف 

  5سوف َوَسْوَف 

  2سوف َولََسْوَف 

  2األَْسَواِق سوق 

  1سوق السَّاق  

  1سوق اْلَمَساق  

  1سوق بِالسَّاِق 

  1سوق بِالسُّوِق 

  1سوق َسائِق  

  1سوق َساق  

  1سوق َساقَْيَها 

  1سوق س ْقنَاه  

  1سوق س وقِِه 

  1سوق فَس ْقنَاه  

  1سوق نَس وق  

  2سوق َوِسيَق 

  1سوق َونَس وق  

  1سوق ي َساق وَن 

  1َل سول َسوَّ 

لَت    3سول َسوَّ

َمِة  َسوَّ   1سوم اْلم 

وَن    1سوم ت ِسيم 

َمةً  َسوَّ   2سوم م 

ِميَن  ِ َسو    1سوم م 

ه م    1سوم يَس وم 

ونَك م    3سوم يَس وم 

  3سوي أ ْسَوة  

  9سوي اْستََوى 

  1سوي اْستََوْيَت 

  1سوي اْستََوْيت م 

 ِ   1سوي السَِّوي 

  2سوي تَْستَِوي 

  1ى سوي ت َسوَّ 

  1سوي َساَوى 

  5سوي َسَواًء 

  9سوي َسَواء  

  3سوي َسَواء  

  4سوي َسَواَء 

  5سوي َسَواِء 

  4سوي َسِويًّا 

اَك    1سوي َسوَّ

اَها    1سوي َسوَّ

اه     1سوي َسوَّ

ْيت ه     2سوي َسوَّ

  1سوي س َوى 

  2سوي فَاْستََوى 

اَك    1سوي فََسوَّ

اَها    2سوي فََسوَّ

  1اه نَّ سوي فََسوَّ 

ى    2سوي فََسوَّ

ا    1سوي ِلتَْستَو 

يك م  ِ   1سوي ن َسو 

َي  ِ   1سوي ن َسو 

  1سوي َواْستََوت 

  1سوي َواْستََوى 

  1سوي َوَسَواء  

َن    3سوي يَْستَو 

  12سوي يَْستَِوي 

  2سوي يَْستَِويَاِن 

  1سيب َسائِبَة  

وَن    1سيح السَّائِح 

  1سيح َسائَِحات  

وا سيح فَسِ    1يح 

  1سير السَّيَّاَرِة 

  1سير السَّْيَر 

  1سير َسيَّاَرة  

  1سير َسْيًرا 

  2سير س ي َِرت 

  1سير ِسيَرتََها 

وا    5سير ِسير 

وا    2سير فَِسير 

  1سير ن َسي ِر  

  1سير َوتَِسير  

  1سير َوَساَر 

  1سير َوس ي َِرِت 

  1سير َوِللسَّيَّاَرِة 

وا    7سير يَِسير 

ك م    1سير ي َسي ِر 

  1سيل السَّْيل  

  1سيل َسْيَل 

  1سيل فََسالَت 

  1سيل َوأََسْلنَا 

  1سين َسْينَاَء 

  3شءم اْلَمْشئََمِة 

  1شءن َشأْن  

  2شءن َشأْن  

  1شءن َشأْنِِهم 

  2شبه تََشابَهَ 

  1شبه تََشابََهت 

  1شبه ش ب ِهَ 

  1شبه فَتََشابَهَ 

تََشابًِها    3شبه م 

تََشابِه     2شبه م 

تََشابَِهات     1شبه م 

ْشتَبًِها    1شبه م 

  2شتت أَْشتَاتًا 

  2شتت َشتَّى 

  1شتت لََشتَّى 

تَاِء    1شتو الش ِ

  3شجر الشََّجَرةَ 

  4شجر الشََّجَرِة 

  2شجر الشََّجِر 

  1شجر َشَجر  

  1شجر َشَجر  

  1شجر َشَجَر 

  1شجر َشَجَرةً 

  1شجر َشَجَرة  

  2شجر َشَجَرة  

  1شجر َشَجَرة  

  1شجر َشَجَرِة 

  1شجر َشَجَرَت 

  1شجر َشَجَرتََها 

  1شجر َشَجَرَها 

  2شجر َكَشَجَرة  

  1شجر َوالشََّجَرةَ 

  2شجر َوالشََّجر  

  1شجر َوَشَجَرةً 

ةً    2شحح أَِشحَّ

  1شحح الشُّحَّ 

  2شحح ش حَّ 

َما  وَمه    1شحم ش ح 

  3وِن شحن اْلَمْشح  

  1شخص تَْشَخص  

  1شخص َشاِخَصة  

  9شدد أََشدَّ 

  12شدد أََشدُّ 

  1شدد أََشد ِ 

  2شدد أَش دَّك م 

  5شدد أَش دَّه  

  1شدد أَش دَّه َما 

  1شدد أَِشدَّاء  

  1شدد اْشتَدَّت 

  1شدد اْشد د 

  1شدد الشَِّديَد 

  1شدد الشَِّديِد 

  1شدد َسنَش دُّ 

  11شدد َشِديًدا 

  12شدد َشِديد  

  7شدد َشِديد  

  15شدد َشِديد  

  1شدد َشِديِد 

  1شدد ِشَداًدا 

  2شدد ِشَداد  

  1شدد فَش دُّوا 

  3شدد لََشِديد  

  1شدد لََشِديد  

  2شدد َوأََشدَّ 

  1شدد َوأََشدُّ 

  1شدد َواْشد د 

  2شدد َوَشَدْدنَا 

  1شرب الشََّراب  

  2شرب تَْشَرب وَن 

  2ب َشَرابًا شر

  4شرب َشَراب  

  1شرب َشَراب ه  

  1شرب َشِرَب 

  1شرب ش ْرَب 

  1شرب ِشْرب  

  1شرب ِشْرب  

  1شرب ِشْرب  

  2شرب فََشاِرب وَن 

  1شرب فََشِرب وا 

  3شرب ِللشَّاِربِيَن 

  2شرب َمْشَربَه م 

  1شرب َوأ ْشِرب وا 

  6شرب َواْشَرب وا 

  1شرب َواْشَربِي 

  1َوَشَراب  شرب 
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  1شرب َوَشَراب  

  1شرب َوَشَرابَِك 

  1شرب َوَمَشاِرب  

  1شرب َويَْشَرب  

  2شرب يَْشَرب  

  1شرب يَْشَرب وَن 

  1شرح اْشَرح 

  2شرح َشَرَح 

  1شرح نَْشَرح 

  1شرح يَْشَرح 

د    1شرد فََشر ِ

  1شرذم لَِشْرِذَمة  

  1شرر أََشر  

  1شرر األَْشَراِر 

  1شَّرَّ شرر ال

  4شرر الشَّرُّ 

  2شرر بِالشَّر ِ 

  1شرر بَِشَرر  

  2شرر بَِشر   

ا    2شرر َشرًّ

  6شرر َشر  

  3شرر َشرَّ 

  1شرر َشرُّ 

ه     1شرر َشرُّ

  5شرر َشر ِ 

  1شرر لََشرَّ 

  1شرط أَْشَراط َها 

  1شرع َشَرَع 

  1شرع َشَرع وا 

  1شرع َشِريعَة  

ًعا    1شرع ش رَّ

  1ع ِشْرَعةً شر

  2شرق اْلَمَشاِرِق 

  2شرق اْلَمْشِرقَْيِن 

  2شرق اْلَمْشِرق  

  4شرق اْلَمْشِرِق 

  1شرق َشْرقِيًّا 

  1شرق َشْرقِيَّة  

  1شرق َمَشاِرَق 

ْشِرقِيَن    2شرق م 

  1شرق َوأَْشَرقَِت 

  1شرق َواإِلْشَراِق 

  1شرك أَْشَرَك 

  12شرك أَْشَرك وا 

  1َت شرك أَْشَركْ 

  2شرك أَْشَرْكت م 

وِن    1شرك أَْشَرْكت م 

  1شرك أَْشَرْكنَا 

  1شرك أَي ْشِرك وَن 

  1شرك أ ْشِرك 

  1شرك أ ْشِرَك 

  2شرك أ ْشِرك  

ْرَك    1شرك الش ِ

ْشِرَكاِت    1شرك اْلم 

ْشِرك وَن    3شرك اْلم 

ْشِرِكيَن    24شرك اْلم 

  2شرك بِش َرَكائِِهم 

  1 شرك بِِشْرِكك م

  2شرك ت ْشِرك 

  1شرك ت ْشِرَك 

  3شرك ت ْشِرك وا 

  7شرك ت ْشِرك وَن 

  2شرك َشِريك  

  1شرك َشِريَك 

  7شرك ش َرَكاَء 

  2شرك ش َرَكاَءك م 

  1شرك ش َرَكاَءك م  

  1شرك ش َرَكاَءه م 

  4شرك ش َرَكاء  

  1شرك ش َرَكاِءي 

  4شرك ش َرَكاِءَي 

ا    2شرك ش َرَكاؤ 

ك م  شرك    1ش َرَكاؤ 

نَا    1شرك ش َرَكاؤ 

ه م    2شرك ش َرَكاؤ 

  3شرك ش َرَكائِك م 

  2شرك ش َرَكائِِهم 

  2شرك ِشْرك  

  1شرك ِشْرك  

ْشِرك وَن    1شرك لَم 

  1شرك ِلت ْشِرَك 

  1شرك ِلش َرَكائِنَا 

  1شرك ِلش َرَكائِِهم 

ْشِرِكيَن    4شرك ِلْلم 

ْشتَِرك وَن    2شرك م 

ْشِرك  شرك    1م 

ْشِرك     1شرك م 

ْشِرَكةً    1شرك م 

ْشِرَكة     1شرك م 

ْشِرك وَن    2شرك م 

ْشِرِكيَن    4شرك م 

  3شرك ن ْشِرَك 

  1شرك َوأَْشِرْكه  

  1شرك َوأ ْشِرَك 

ْشِرَكاِت    2شرك َواْلم 

ْشِرِكيَن    4شرك َواْلم 

  1شرك َوَشاِرْكه م 

  1شرك َوش َرَكاَءك م 

ك م شرك َوش رَ    1َكاؤ 

  1شرك ي ْشَرك 

  2شرك ي ْشَرَك 

  5شرك ي ْشِرك 

  1شرك ي ْشِرك  

  19شرك ي ْشِرك وَن 

  1شرك ي ْشِرْكَن 

  2شري اْشتََراه  

ا    4شري اْشتََرو 

  2شري اْشتََرْوا 

  1شري اْشتََرى 

وا    3شري تَْشتَر 

  1شري َشَرْوا 

وا    1شري ِليَْشتَر 

  1شري نَْشتَِري 

  1َواْشتََرْوا شري 

  1شري َوَشَرْوه  

وَن    1شري َويَْشتَر 

وَن    4شري يَْشتَر 

  1شري يَْشتَِري 

وَن    1شري يَْشر 

  1شري يَْشِري 

  1شطء َشاِطِئ 

  1شطء َشْطئَه  

  3شطر َشْطَر 

  2شطر َشْطَره  

  1شطط ت ْشِطط 

  2شطط َشَطًطا 

  5شطن الشَّيَاِطيَن 

  4شطن الشَّيَاِطين  

  4شطن الشَّيَاِطيِن 

  11شطن الشَّْيَطاَن 

  34شطن الشَّْيَطان  

  19شطن الشَّْيَطاِن 

  1شطن َشيَاِطيَن 

  1شطن َشيَاِطينِِهم 

  2شطن َشْيَطانًا 

  4شطن َشْيَطان  

  1شطن ِللشَّيَاِطيِن 

  1شطن ِللشَّْيَطاِن 

  2شطن َوالشَّيَاِطيَن 

  1شعب ش عَب  

  1شعب ش ع وبًا 

ْعَر شع   1ر الش ِ

ْعَرى    1شعر الش ِ

  1شعر اْلَمْشعَِر 

وَن    4شعر تَْشع ر 

  2شعر َشاِعر  

  1شعر َشاِعر  

  2شعر َشعَائَِر 

  2شعر َشعَائِِر 

  1شعر ِلَشاِعر  

  1شعر َوأَْشعَاِرَها 

  1شعر َوالشُّعََراء  

وَن    21شعر يَْشع ر 

  1شعر ي ْشِعَرنَّ 

ك م    1شعر ي ْشِعر 

  1ل َواْشتَعََل شع

  7شعيب ش عَْيبًا 

  1شعيب ش عَْيب  

  3شعيب يَاش عَْيب  

  1شغف َشغَفََها 

  1شغل َشغَلَتْنَا 

  1شغل ش غ ل  

  1شفع الشَّافِِعيَن 

  2شفع الشَّفَاَعةَ 

  3شفع الشَّفَاَعة  

  1شفع َشافِِعيَن 

  2شفع َشفَاَعةً 

  3شفع َشفَاَعة  

  1شفع َشفَاَعة  

  2َشفَاَعت ه م شفع 

  2شفع َشِفيع  

  3شفع َشِفيع  
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  2شفع ش فَعَاَء 

  1شفع ش فَعَاَءك م  

ا    1شفع ش فَعَاؤ 

نَا    1شفع ش فَعَاؤ 

  1شفع فَيَْشفَع وا 

  1شفع َوالشَّْفعِ 

  2شفع يَْشفَع 

  1شفع يَْشفَع  

  1شفع يَْشفَع وَن 

  1شفق َءأَْشفَْقت م 

  1شفق بِالشَّفَِق 

  5ْشِفق وَن شفق م  

ْشِفِقيَن    3شفق م 

  1شفق َوأَْشفَْقَن 

  1شفه َوَشفَتَْيِن 

  2شفي َشفَا 

  2شفي ِشفَاء  

  2شفي َوِشفَاء  

  1شفي َويَْشِف 

  1شفي يَْشِفيِن 

  1شقق أََشقُّ 

  1شقق أَش قَّ 

  1شقق الشُّقَّة  

  1شقق انَشقَّت 

  1شقق انَشقَِّت 

 ِ   1شقق بِِشق 

  2ق  شقق تََشقَّ 

  1شقق ت َشاقُّوَن 

  2شقق َشاقُّوا 

  1شقق َشقَْقنَا 

  1شقق َشقًّا 

  4شقق ِشقَاق  

  1شقق ِشقَاَق 

  1شقق ِشقَاقِي 

  1شقق َوانَشقَّ 

  1شقق َوانَشقَِّت 

  1شقق َوتَنَشقُّ 

  1شقق َوَشاقُّوا 

  1شقق َوِشقَاق  

  1شقق يَشَّقَّق  

  2شقق ي َشاقِِق 

  1 شقق ي َشاق ِ 

  1شقي أَْشقَاَها 

  2شقي األَْشقَى 

  1شقي َشق وا 

  3شقي َشِقيًّا 

  1شقي َشِقي  

  1شقي ِشْقَوت نَا 

  1شقي فَتَْشقَى 

  1شقي ِلتَْشقَى 

  1شقي يَْشقَى 

  1شكر َءأَْشك ر  

  2شكر أَْشك َر 

  2شكر اْشك ر 

  7شكر الشَّاِكِريَن 

  1شكر الشَّك ور  

  1َن شكر بِالشَّاِكِري

وا    1شكر تَْشك ر 

وَن    19شكر تَْشك ر 

  3شكر َشاِكًرا 

  1شكر َشاِكر  

وَن    1شكر َشاِكر 

  1شكر َشاِكِريَن 

  2شكر َشَكَر 

  2شكر َشَكْرت م 

  1شكر َشك وًرا 

  4شكر َشك ور  

  4شكر َشك ور  

  2شكر ش ك وًرا 

  1شكر ش ْكًرا 

  2شكر َمْشك وًرا 

وا    5شكر َواْشك ر 

  1شكر يَْشك ر 

  2شكر يَْشك ر  

وَن    9شكر يَْشك ر 

تََشاِكس وَن  شكس م 

1  

  1شكك َشك  

  14شكك َشك   

  1شكل َشاِكلَتِِه 

  1شكل َشْكِلِه 

  1شكو أَْشك وا 

  1شكو َكِمْشَكاة  

  1شكو َوتَْشتَِكي 

  1شمت ت ْشِمت 

  1شمخ َشاِمَخات  

ت    1شمز اْشَمأَزَّ

  11شمس الشَّْمَس 

  4شمس الشَّْمس  

  5شمس الشَّْمِس 

  1شمس بِالشَّْمِس 

  1شمس َشْمًسا 

  2شمس ِللشَّْمِس 

  5شمس َوالشَّْمَس 

  3شمس َوالشَّْمس  

  1شمس َوالشَّْمِس 

  2شمل اْشتََملَت 

َماِل    6شمل الش ِ

  1شمل بِِشَماِلِه 

  1شمل َشَمائِِلِهم 

  1شمل َوالشََّمائِِل 

  1شمل َوِشَمال  

  1شنء َشانِئََك 

  2شنء َشنَئَان  

  1شهب بِِشَهاب  

  1شهب ِشَهابًا 

  2شهب ِشَهاب  

بًا    1شهب َوش ه 

  1شهد أََشِهد وا 

  1شهد أَْشَهدتُّه م 

  1شهد أَْشَهد  

  1شهد أ ْشِهد  

  1شهد اْشَهد وا 

  2شهد األَْشَهاد  

  6شهد الشَّاِهِديَن 

  2شهد الشََّهاَدةَ 

  1شَُّهَداء  شهد ال

  1شهد الشَُّهَداِء 

  1شهد بِالشََّهاَدِة 

  1شهد بِالشَُّهَداِء 

  1شهد بَِشَهاَداتِِهم 

  1شهد بَِشِهيد  

  1شهد تَْشَهد 

  1شهد تَْشَهَد 

  1شهد تَْشَهد  

  2شهد تَْشَهد وَن 

  1شهد تَْشَهد وِن 

  3شهد َشاِهًدا 

  3شهد َشاِهد  

  1شهد َشاِهد وَن 

  2َشاِهِديَن شهد 

  2شهد َشَهاَدات  

  3شهد َشَهاَدةً 

  1شهد َشَهاَدةَ 

  1شهد َشَهاَدة  

  1شهد َشَهاَدت ه م 

  1شهد َشَهاَدتِِهَما 

  1شهد َشِهدتُّم 

  4شهد َشِهَد 

  2شهد َشِهد وا 

  4شهد َشِهْدنَا 

  21شهد َشِهيًدا 

  11شهد َشِهيد  

  1شهد َشِهيد  

  1شهد َشِهيَدْيِن 

  11شهد ش َهَداَء 

  1شهد ش َهَداَءك م 

  1شهد ش َهَداَءك م  

  2شهد ش َهَداء  

  2شهد ش ه وًدا 

  1شهد ش ه ود  

  1شهد فَأَْشِهد وا 

  1شهد فَاْستَْشِهد وا 

  1شهد فَاْشَهد وا 

  1شهد فََشَهاَدة  

  1شهد لَتَْشَهد وَن 

  1شهد لََشَهاَدت نَا 

  1شهد لََشِهيد  

  1َهاَدِة شهد ِللشَّ 

  1شهد ِليَْشَهد وا 

  1شهد َمْشَهِد 

  1شهد َمْشه وًدا 

  1شهد َمْشه ود  

  1شهد نَْشَهد  

  1شهد َوأَْشَهَده م 

  2شهد َوأَْشِهد وا 

  1شهد َواْستَْشِهد وا 

  2شهد َواْشَهد 

  1شهد َواْشَهد وا 

  11شهد َوالشََّهاَدِة 

  1شهد َوالشَُّهَداء  

  2َداِء شهد َوالشُّهَ 
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  1شهد َوتَْشَهد  

  1شهد َوَشاِهد  

  2شهد َوَشِهَد 

  3شهد َوَشِهد وا 

  1شهد َوَشِهيد  

  1شهد َوْليَْشَهد 

  1شهد َوَمْشه ود  

  1شهد َوي ْشِهد  

  1شهد يَْشَهَد 

  4شهد يَْشَهد  

  1شهد يَْشَهد ه  

  4شهد يَْشَهد وَن 

ر     1شهر أَْشه 

ر     4شهر أَْشه 

  1األَْشه ر   شهر

  2شهر الشَّْهَر 

  1شهر الشَّْهر  

  1شهر الشَّْهِر 

  1شهر الشُّه وِر 

  1شهر بِالشَّْهِر 

  2شهر َشْهًرا 

  2شهر َشْهر  

  1شهر َشْهر  

  2شهر َشْهَرْيِن 

  1شهر َشْهر  

  1شهر َوالشَّْهَر 

  1شهق َشِهيقًا 

  1شهق َوَشِهيق  

  1شهو اْشتََهت 

  3َواِت شهو الشَّهَ 

  1شهو تَْشتَِهي 

  1شهو تَْشتَِهيِه 

  2شهو َشْهَوةً 

  5شهو يَْشتَه وَن 

  1شوب لََشْوبًا 

  1شور ش وَرى 

  1شور فَأََشاَرت 

ر     1شور َوتََشاو 

  1شور َوَشاِوْره م 

  1شوظ ش َواظ  

  1شوك الشَّْوَكِة 

  1شوي ِللشََّوى 

  1شوي يَْشِوي 

  1شيء أََشاء  

  1ْشيَاَء شيء أَ 

  3شيء أَْشيَاَءه م 

  6شيء بَِشْيء  

  9شيء تََشاء  

  2شيء تََشاء وَن 

  56شيء َشاَء 

  11شيء َشْيء  

  179شيء َشْيء  

  77شيء َشْيئًا 

  3شيء ِشئَْت 

  5شيء ِشئْت م 

  2شيء ِشئْت َما 

  5شيء ِشئْنَا 

  3شيء لََشْيء  

  1شيء ِلَشاْيء  

  1شيء ِلَشْيء  

  3َشأ شيء نَ 

  12شيء نََشاء  

ا    1شيء نََشاؤ 

  1شيء َوَشْيء  

  2شيء يََشأ 

  2شيء يََشِإ 

  2شيء يََشاَء 

  112شيء يََشاء  

  5شيء يََشاء وَن 

  1شيب َشْيبًا 

  1شيب ِشيبًا 

  1شيب َوَشْيبَةً 

  2شيخ َشْيًخا 

  1شيخ َشْيخ  

  1شيخ ش ي وًخا 

  1شيد َمِشيد  

َشيََّدة     1شيد م 

  1شيع أَْشيَاَعك م 

  1شيع بِأَْشيَاِعِهم 

  1شيع تَِشيَع 

  1شيع ِشيعَة  

  3شيع ِشيعَتِِه 

  4شيع ِشيَعًا 

  1شيع ِشيَعِ 

  1ص ص 

ابِئ وَن  صبء َوالصَّ

1  

ابِئِيَن    2صبء َوالصَّ

  1صبب َصبَْبنَا 

  1صبب َصبًّا 

بُّوا    1صبب ص 

  1صبب فََصبَّ 

  1صبب ي َصبُّ 

  1ْصبََح صبح أَ 

وا    1صبح أَْصبَح 

  1صبح اإِلْصبَاحِ 

ْبح     2صبح الصُّ

  1صبح اْلِمْصبَاح  

  2صبح بَِمَصابِيَح 

وَن    1صبح ت ْصبِح 

  1صبح َصبَاح  

  1صبح َصبََّحه م 

ْبًحا    1صبح ص 

  5صبح فَأَْصبََح 

  1صبح فَأَْصبََحت 

وا    9صبح فَأَْصبَح 

  2صبح فَأَْصبَْحت م 

  1ْصبَِح صبح فَت  

  1صبح فَت ْصبِح  

وا    1صبح فَت ْصبِح 

وا    1صبح فَي ْصبِح 

نَّ    1صبح لَي ْصبِح 

ْصبِِحيَن    5صبح م 

  1صبح ِمْصبَاح  

  2صبح َوأَْصبََح 

ْبحِ    2صبح َوالصُّ

  1صبح ي ْصبَِح 

وَن    1صبر أَتَْصبِر 

  1صبر أَْصبََره م 

  1صبر اْصبِر 

وا    1صبر اْصبِر 

وَن صبر ال ابِر    2صَّ

ابِِريَن    11صبر الصَّ

ْبِر    4صبر بِالصَّ

  1صبر تَْصبِر  

وا    5صبر تَْصبِر 

  2صبر َصابًِرا 

  1صبر َصابَِرة  

وَن    1صبر َصابِر 

  2صبر َصبََر 

وا    13صبر َصبَر 

  2صبر َصبَْرت م 

  2صبر َصبَْرنَا 

  4صبر َصبَّار  

  2صبر َصْبًرا 

َك    1صبر َصْبر 

  11فَاْصبِر  صبر

وا    2صبر فَاْصبِر 

وا    1صبر فََصبَر 

  2صبر فََصْبر  

ابِِريَن    1صبر ِللصَّ

  1صبر نَْصبَِر 

  7صبر َواْصبِر 

وا    3صبر َواْصبِر 

  3صبر َواْصَطبِر 

ابَِراِت    1صبر َوالصَّ

ابِِريَن    4صبر َوالصَّ

وا    1صبر َوَصابِر 

وا    1صبر َوَصبَر 

  1نَّ صبر َولَنَْصبِرَ 

  1صبر َويَْصبِر 

وا    1صبر يَْصبِر 

  2صبع أََصابِعَه م 

  1صبغ ِصْبغَةً 

  1صبغ ِصْبغَةَ 

  1صبغ َوِصْبغ  

  1صبو أَْصب  

  2صبي َصبِيًّا 

  1صحب أَْصَحاب  

  11صحب أَْصَحاَب 

  41صحب أَْصَحاب  

  11صحب أَْصَحاِب 

  1صحب أَْصَحابِِهم 

  1صحب بِأَْصَحاِب 

  1َصاِحبِك م صحب بِ 

  1صحب بَِصاِحبِِهم 

  1صحب ت َصاِحْبنِي 

  1صحب َصاِحبَةً 

  1صحب َصاِحبَة  

  1صحب َصاِحبَه م 

  2صحب َصاِحب ك م 
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  1صحب َصاِحب ه  

  1صحب فَأَْصَحاب  

  1صحب َكَصاِحِب 

  2صحب ألَْصَحاِب 

  2صحب ِلَصاِحبِِه 

  3صحب َوأَْصَحاَب 

  7صحب َوأَْصَحاب  

  1َوأَْصَحاِب  صحب

اِحِب    1صحب َوالصَّ

  2صحب َوَصاِحبَتِِه 

َما  صحب َوَصاِحْبه 

1  

  2صحب يَاَصاِحبَيِ 

  1صحب ي ْصَحب وَن 

ف     1صحف الصُّح 

ِف    2صحف الصُّح 

  1صحف بِِصَحاف  

فًا  ح    2صحف ص 

ف     1صحف ص ح 

ِف    2صحف ص ح 

ة   اخَّ   1صخخ الصَّ

ْخَر    1صخر الصَّ

  1ْخَرِة صخر الصَّ 

  1صخر َصْخَرة  

  1صدد تََصدَّى 

دُّوَن    1صدد تَص 

دُّونَا    1صدد تَص 

  1صدد َصَددتُّم 

  1صدد َصَدْدنَاك م 

  1صدد َصِديد  

  1صدد َصدَّ 

  1صدد َصدُّوك م 

د وًدا    1صدد ص 

  2صدد فََصدَّه م 

  3صدد فََصدُّوا 

دُّونَه م    1صدد لَيَص 

دُّوا    1صدد ِليَص 

ِهم ص   1دد َوبَِصد ِ

دُّوَن    1صدد َوتَص 

  1صدد َوَصد  

  1صدد َوَصدََّها 

  5صدد َوَصدُّوا 

  1صدد َوَصدُّوك م 

دَّ    1صدد َوص 

دُّوا    1صدد َوص 

دَّك م    1صدد َويَص 

دُّوَن    4صدد َويَص 

دَّك م    1صدد يَص 

نََّك  دَّ   1صدد يَص 

نَّك م   دَّ   1صدد يَص 

نَّكَ  دُّ   1 صدد يَص 

دُّوَن    5صدد يَص 

  1صدد يَِصدُّوَن 

د ور     1صدر الصُّ

د وِر    15صدر الصُّ

  1صدر َصْدًرا 

  1صدر َصْدَرَك 

  3صدر َصْدَره  

َك    2صدر َصْدر 

  1صدر َصْدِرَك 

  2صدر َصْدِري 

د وَر    1صدر ص 

د وَره م    1صدر ص 

ه م  د ور    4صدر ص 

د وِر    3صدر ص 

د وِرك م    4صدر ص 

د وِرِهم ص   5در ص 

  1صدر يَْصد ر  

  1صدر ي ْصِدَر 

ْدعِ    1صدع الصَّ

  1صدع فَاْصَدع 

ًعا  تََصد ِ   1صدع م 

دَّع وَن    1صدع يَصَّ

  1صدع ي َصدَّع وَن 

َدفَْيِن    1صدف الصَّ

  1صدف َوَصَدَف 

  3صدف يَْصِدف وَن 

  1صدق أََصَدْقَت 

  2صدق أَْصَدق  

اِدق وَن    2صدق الصَّ

اِدقِيَن صد   17ق الصَّ

َدقَات     1صدق الصَّ

َدقَاِت    5صدق الصَّ

يق   د ِ   1صدق الص ِ

يق وَن  د ِ   1صدق الص ِ

ْدِق    1صدق الص ِ

قِيَن  تََصد ِ   1صدق اْلم 

قِيَن  َصد ِ   1صدق اْلم 

قِيَن  د ِ صَّ   1صدق اْلم 

ْدِق    2صدق بِالص ِ

  1صدق بَِصَدقَة  

  1صدق بِِصْدقِِهم 

  1َق صدق تََصدَّ 

  1صدق تََصدَّق وا 

  2صدق تَْصِديَق 

ق وَن    1صدق ت َصد ِ

  1صدق َصاِدقًا 

  1صدق َصاِدَق 

  31صدق َصاِدقِيَن 

  2صدق َصَدَق 

  1صدق َصَدقَات  

  1صدق َصَدقَاتِك م 

  2صدق َصَدقَةً 

  2صدق َصَدقَة  

  1صدق َصَدقَك م  

  1صدق َصَدقَنَا 

  5صدق َصَدق وا 

  1تَنَا صدق َصَدقْ 

  1صدق َصَدْقنَاه م  

قَاتِِهنَّ    1صدق َصد 

  1صدق َصِديق  

  1صدق َصِديِقك م 

  2صدق َصدََّق 

ْقَت    1صدق َصدَّ

يقًا    2صدق ِصد ِ

يقَة     1صدق ِصد ِ

  1صدق ِصْدقًا 

  7صدق ِصْدق  

  1صدق ِصْدق ه م 

  1صدق ِصْدقِِهم 

دََّق    1صدق فَأَصَّ

  1صدق فََصَدقَت 

  1لََصاِدق   صدق

  4صدق لََصاِدق وَن 

دَّقَنَّ    1صدق لَنَصَّ

قًا  َصد ِ   11صدق م 

ق   َصد ِ   4صدق م 

ق   َصد ِ   1صدق م 

اِدقَاِت    1صدق َوالصَّ

اِدقِيَن    2صدق َوالصَّ

يِقيَن  د ِ   1صدق َوالص ِ

قَاِت  تََصد ِ صدق َواْلم 

1  

قِيَن  تََصد ِ صدق َواْلم 

1  

قَاتِ  د ِ صَّ  صدق َواْلم 

1  

  1صدق َوتََصدَّق 

  2صدق َوَصَدَق 

  3صدق َوَصدََّق 

  1صدق َوَصدَّقَت 

قًا  َصد ِ   2صدق َوم 

دَّق وا    1صدق يَصَّ

ق نِي    1صدق ي َصد ِ

ق وَن    1صدق ي َصد ِ

  1صدو َوتَْصِديَةً 

ْرَح    1صرح الصَّ

  2صرح َصْرًحا 

  1صرح َصْرح  

ْصِرِخك م    1صرخ بِم 

ْصِرِخيَّ    1 صرخ بِم 

  1صرخ َصِريَخ 

ه     1صرخ يَْستَْصِرخ 

وَن  صرخ يَْصَطِرخ 

1  

ة     1صرر َصرَّ

  1صرر ِصر  

ْره نَّ    1صرر فَص 

وا    1صرر َوأََصرُّ

  1صرر ي ِصرُّ 

وا    1صرر ي ِصرُّ

وَن    1صرر ي ِصرُّ

  2صرصر َصْرَصًرا 

  1صرصر َصْرَصر  

َراَط    3صرط الص ِ

َراِط    3صرط الص ِ

  5َراًطا صرط ِص 

  6صرط ِصَراط  

  19صرط ِصَراط  

  1صرط ِصَراَط 

  1صرط ِصَراَطَك 

  1صرط ِصَراط  
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  5صرط ِصَراِط 

  1صرط ِصَراِطي 

  1صرع َصْرَعى 

  1صرف اْصِرف 

  1صرف تَْصِرف 

  2صرف ت ْصَرف وَن 

  1صرف َسأَْصِرف  

  1صرف َصَرَف 

  1صرف َصَرفَك م 

  1صرف َصَرْفنَا 

  3ْفنَا صرف َصرَّ 

ْفنَاه     1صرف َصرَّ

  1صرف َصْرفًا 

ِرفَت    1صرف ص 

  1صرف فََصَرَف 

  1صرف ِلنَْصِرَف 

وفًا    1صرف َمْصر 

  1صرف َمْصِرفًا 

ف     4صرف ن َصر ِ

  2صرف َوتَْصِريِف 

ْفنَا    2صرف َوَصرَّ

  1صرف َويَْصِرف ه  

  1صرف ي ْصَرف 

  1صرف ي ْصَرف وَن 

  1صرم َصاِرِميَن 

ِريِم    1صرم َكالصَّ

نََّها    1صرم لَيَْصِرم 

  1صعد ت ْصِعد وَن 

  1صعد َصعًَدا 

  1صعد َصع وًدا 

  4صعد َصِعيًدا 

عَّد     1صعد يَصَّ

  1صعد يَْصعَد  

ر    1صعر ت َصع ِ

اِعقَة     3صعق الصَّ

َواِعَق    1صعق الصَّ

َواِعِق    1صعق الصَّ

  1صعق َصاِعقَةً 

  1صعق َصاِعقَة  

  1عق َصاِعقَِة ص

  1صعق َصِعقًا 

  1صعق فََصِعَق 

  1صعق ي ْصعَق وَن 

  1صغر أَْصغََر 

  1صغر أَْصغَر  

اِغِريَن    2صغر الصَّ

وَن    2صغر َصاِغر 

  1صغر َصاِغِريَن 

  1صغر َصغَار  

  2صغر َصِغيًرا 

  1صغر َصِغير  

  2صغر َصِغيَرةً 

  1صغو َصغَت 

  1صغو َوِلتَْصغَى 

ْفَح صفح ال   1صَّ

  1صفح َصْفًحا 

  1صفح فَاْصفَح 

  1صفح فَاْصفَحِ 

  1صفح َواْصفَح 

وا    1صفح َواْصفَح 

وا    1صفح َوتَْصفَح 

وا    1صفح َوْليَْصفَح 

  2صفد األَْصفَاِد 

  1صفر َصْفَراء  

ْفر     1صفر ص 

ا  ْصفَرًّ   3صفر م 

  1صفصف َصْفَصفًا 

افُّوَن    1صفف الصَّ

  2صفف َصافَّات  

  7صفف َصفًّا 

  1صفف َصَوافَّ 

  1صفف َمْصف وفَة  

  1صفف َمْصف وفَة  

افَّاِت    1صفف َوالصَّ

افِنَات     1صفن الصَّ

  1صفو أَْصَطفَى 

  1صفو أَفَأَْصفَاك م 

  1صفو اْصَطفَاِك 

  1صفو اْصَطفَاه  

  3صفو اْصَطفَى 

  1صفو اْصَطفَْيت َك 

  1صفو اْصَطفَْينَا 

  1ْينَاه  صفو اْصَطفَ 

فَا    1صفو الصَّ

ْصَطفَْيَن    1صفو اْلم 

  1صفو َصْفَوان  

  1صفو الَْصَطفَى 

َصفًّى    1صفو م 

  1صفو َوأَْصفَاك م 

  1صفو َواْصَطفَاِك 

  1صفو يَْصَطِفي 

  1صكك فََصكَّت 

  1صلب أَْصالَبِك م 

ْلِب    1صلب الصُّ

  1صلب َصلَب وه  

  1صلب فَي ْصلَب  

بَنَّك م صلب أل صَ    1ل ِ

بَنَّك م    2صلب َوأل َصل ِ

  1صلب ي َصلَّب وا 

  2صلح إِْصالًَحا 

  1صلح إِْصالَح  

  1صلح إِْصالَح  

  2صلح إِْصالَِحَها 

  1صلح اإِلْصالََح 

اِلَحات     2صلح الصَّ

اِلَحاِت    59صلح الصَّ

اِلح     1صلح الصَّ

وَن  اِلح    3صلح الصَّ

اِلِحيَن    19صلح الصَّ

ْصِلحِ ص   1لح اْلم 

ْصِلِحيَن    2صلح اْلم 

اِلِحيَن    2صلح بِالصَّ

وا    1صلح ت ْصِلح 

  36صلح َصاِلًحا 

  2صلح َصاِلح  

  2صلح َصاِلح  

  1صلح َصاِلَحْيِن 

  3صلح َصاِلِحيَن 

  2صلح َصلََح 

ْلًحا    1صلح ص 

  1صلح فَأَْصلََح 

وا    3صلح فَأَْصِلح 

اِلَحات     1صلح فَالصَّ

وَن ص ْصِلح    2لح م 

  6صلح َوأَْصلََح 

  1صلح َوأَْصلََحا 

وا    5صلح َوأَْصلَح 

  1صلح َوأَْصلَْحنَا 

  2صلح َوأَْصِلح 

وا    1صلح َوأَْصِلح 

اِلِحيَن    2صلح َوالصَّ

ْلح     1صلح َوالصُّ

وا    1صلح َوت ْصِلح 

  1صلح َوَصاِلح  

  1صلح َوي ْصِلح  

  2صلح يَاَصاِلح  

  1ِلح صلح ي صْ 

  1صلح ي ْصِلَحا 

  1صلح ي ْصِلح  

وَن    2صلح ي ْصِلح 

  1صلد َصْلًدا 

  4صلصل َصْلَصال  

  1صلو أََصالَت َك 

  47صلو الصَّالَةَ 

  1صلو الصَّالَة  

  11صلو الصَّالَِة 

لََواِت    1صلو الصَّ

َصل ِيَن    2صلو اْلم 

  3صلو بِالصَّالَِة 

  1صلو بَِصالَتَِك 

  1 صلو ت َصل ِ 

  2صلو َصالَِة 

  1صلو َصالَتََك 

  1صلو َصالَتَه  

  1صلو َصالَت ه م 

  5صلو َصالَتِِهم 

  1صلو َصالَتِي 

  1صلو َصلََوات  

  1صلو َصلََواتِِهم 

  2صلو َصلَّى 

  1صلو َصلُّوا 

  1صلو فََصلَّى 

  1صلو فََصل ِ 

  1صلو فَْلي َصلُّوا 

  1صلو ِللصَّالَِة 

  1ل ِيَن صلو ِلْلم صَ 

َصلًّى    1صلو م 

  3صلو َوالصَّالَِة 

  1صلو َوَصلََوات  

  1صلو َوَصلََواِت 

  1صلو َوَصل ِ 

  1صلو ي َصلُّوا 



544 

 

  1صلو ي َصلُّوَن 

  2صلو ي َصل ِي 

  2صلي اْصلَْوَها 

  2صلي تَْصَطل وَن 

  1صلي تَْصلَى 

  1صلي َسأ ْصِليِه 

  1صلي َسيَْصلَى 

  1صلي َصال وا 

  1َصاِل  صلي

  1صلي ِصِليًّا 

  1صلي لََصال وا 

  1صلي ن ْصِليِه 

  1صلي ن ْصِليِهم 

  1صلي َوتَْصِليَة  

  1صلي َوَسيَْصلَْوَن 

  1صلي َون ْصِلِه 

  1صلي َويَْصلَى 

  2صلي يَْصالََها 

  4صلي يَْصلَْونََها 

  1صلي يَْصلَى 

  1صلي َصلُّوه  

  1صمت َصاِمت وَن 

َمد     1 صمد الصَّ

  1صمع َصَواِمع  

مَّ    4صمم الصُّ

مُّ    2صمم الصُّ

ا  مًّ   1صمم ص 

م     3صمم ص 

ه م    1صمم فَأََصمَّ

  1صمم َواألََصم ِ 

وا    2صمم َوَصمُّ

ا  مًّ   1صمم َوص 

  1صنع اْصنَعِ 

  1صنع تَْصنَع وَن 

  4صنع َصنَع وا 

  1صنع َصْنعَةَ 

ْنعًا    1صنع ص 

ْنَع    1صنع ص 

  1نَِع صنع َمَصا

  1صنع َواْصَطنَْعت َك 

  1صنع َواْصنَعِ 

  1صنع َوِلت ْصنََع 

  1صنع َويَْصنَع  

  1صنع يَْصنَع  

  5صنع يَْصنَع وَن 

  2صنم أَْصنَاًما 

  1صنم أَْصنَام  

  1صنم أَْصنَاَمك م 

  1صنم األَْصنَاَم 

  1صنو ِصْنَوان  

  1صنو ِصْنَوان  

  1صهر َوِصْهًرا 

  1ر  صهر ي ْصهَ 

  5صوب أََصاَب 

  1صوب أََصابَت 

  2صوب أََصابَتْك م 

  1صوب أََصابَتْه  

  2صوب أََصابَتْه م 

  3صوب أََصابََك 

  4صوب أََصابَك م 

  1صوب أََصابََها 

  1صوب أََصابَه  

  3صوب أََصابَه م 

م     2صوب أََصابَه 

  1صوب أََصْبت م 

  1صوب أََصْبنَاه م 

  1صوب أ ِصيب  

  2وب ت ِصْبَك ص

  1صوب ت ِصْبك م 

  5صوب ت ِصْبه م 

  1صوب ت ِصيبَنَا 

  1صوب ت ِصيبَنَّ 

  2صوب ت ِصيبَه م 

  1صوب ت ِصيب ه م 

  1صوب ت ِصيب وا 

  2صوب َسي ِصيب  

  1صوب َسي ِصيب ه م 

  1صوب َصَوابًا 

  1صوب فَأََصابَتْك م 

  1صوب فَأََصابََها 

  1صوب فَأََصابَه  

  2فَأََصابَه م صوب 

  1صوب فَت ِصيبَك م 

  2صوب فَي ِصيب  

  1صوب َكَصي ِب  

ِصيبَة     6صوب م 

ِصيبَة     3صوب م 

ِصيبَة     1صوب م 

ِصيب َها    1صوب م 

  1صوب َوأََصابَه  

  1صوب ي ِصْبك م 

  1صوب ي ِصْبَها 

  1صوب ي ِصيبَك م 

  1صوب ي ِصيبَك م  

  1صوب ي ِصيبَنَا 

  2بَه م صوب ي ِصي

  1صوب ي ِصيب  

  1صوب ي ِصيب ه م 

  1صوت أَْصَواتَك م 

  1صوت أَْصَواتَه م 

  1صوت األَْصَوات  

  1صوت األَْصَواِت 

  1صوت بَِصْوتَِك 

  1صوت َصْوِت 

  1صوت َصْوتَِك 

  1صوت لََصْوت  

وِر    11صور الصُّ

ر   ِ َصو    1صور اْلم 

ْرنَاك م    1صور َصوَّ

  1صور ص وَرة  

َوَرك م    2صور ص 

َرك م    2صور َوَصوَّ

ك م  ر  ِ   1صور ي َصو 

َواَع    1صوع ص 

  1صوف أَْصَوافَِها 

يَاَم    1صوم الص ِ

يَام     1صوم الص ِ

يَاِم    1صوم الص ِ

وا    1صوم تَص وم 

  1صوم َصْوًما 

  1صوم ِصيَاًما 

  1صوم ِصيَام  

  4صوم فَِصيَام  

ْمه     1صوم فَْليَص 

  1ائَِماِت صوم َوالصَّ 

ائِِميَن    1صوم َوالصَّ

ْيَحةَ    1صيح الصَّ

ْيَحة     6صيح الصَّ

  5صيح َصْيَحةً 

  1صيح َصْيَحة  

ْيَد    1صيد الصَّ

ْيِد    2صيد الصَّ

  2صيد َصْيد  

  1صيد فَاْصَطاد وا 

  23صير اْلَمِصير  

  1صير تَِصير  

  3صير َمِصيًرا 

  1صير َمِصيَرك م 

  1ا صير َوَمِصيرً 

  1صيص َصيَاِصيِهم 

ْيِف    1صيف َوالصَّ

أِْن    1ضءن الضَّ

  1ضبح َضْبًحا 

  2ضجع اْلَمَضاِجعِ 

  1ضجع َمَضاِجِعِهم 

  1ضحك أَْضَحَك 

  1ضحك تَْضَحك وَن 

  1ضحك َضاِحًكا 

  1ضحك َضاِحَكة  

  1ضحك فََضِحَكت 

  1ضحك فَْليَْضَحك وا 

  1ضحك َوتَْضَحك وَن 

  3َن ضحك يَْضَحك و

  1ضحو تَْضَحى 

  2ضحو ض ًحى 

َحاَها    2ضحو ض 

  1ضحو َوالضَُّحى 

َحاَها    1ضحو َوض 

  1ضدد ِضدًّا 

  1ضرب أَفَنَْضِرب  

  3ضرب اْضِرب 

  1ضرب اْضِرب وه  

  1ضرب تَْضِرب وا 

  6ضرب َضَرَب 

  3ضرب َضَرب وا 

  1ضرب َضَرب وه  

  3ضرب َضَرْبت م 

  3ضرب َضَرْبنَا 

  2ْربًا ضرب ضَ 

ِرَب    2ضرب ض 

ِربَت    1ضرب ض 

  2ضرب فَاْضِرب 
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  1ضرب فَاْضِرب وا 

  1ضرب فََضَرْبنَا 

  1ضرب فََضْرَب 

ِرَب    1ضرب فَض 

  2ضرب نَْضِرب َها 

  3ضرب َواْضِرب 

  1ضرب َواْضِرب وا 

ضرب َواْضِرب وه نَّ 

1  

  4ضرب َوَضَرَب 

  1ضرب َوَضَرْبنَا 

ِربَت    2ضرب َوض 

  1ب َوْليَْضِرْبَن ضر

  2ضرب َويَْضِرب  

  1ضرب يَْضِرَب 

  3ضرب يَْضِرب  

  3ضرب يَْضِرب وَن 

  1ضرب يَْضِرْبَن 

ه     1ضرر أَْضَطرُّ

  1ضرر اْضط ِرْرت م 

  4ضرر اْضط رَّ 

َرِر    1ضرر الضَّ

اء   رَّ   1ضرر الضَّ

رَّ    1ضرر الضُّ

رُّ    5ضرر الضُّ

ر ِ    1ضرر الضُّ

  1َطرَّ ضرر اْلم ضْ 

ِهم    1ضرر بَِضار ِ

يَن    1ضرر بَِضار ِ

ر      4ضرر بِض 

ونَه   رُّ   1ضرر تَض 

وه   رُّ   1ضرر تَض 

  1ضرر ت َضارَّ 

وه نَّ    1ضرر ت َضارُّ

ا    9ضرر َضرًّ

اَء    3ضرر َضرَّ

ه     1ضرر َضرُّ

ر     3ضرر ض 

ر      3ضرر ض 

ه   رَّ   1ضرر ض 

ِه  ر ِ   1ضرر ض 

  2ضرر ِضَراًرا 

َضار      1ضرر م 

ه م    1ضرر نَْضَطرُّ

اء   رَّ   1ضرر َوالضَّ

اِء  رَّ   4ضرر َوالضَّ

رَّ    1ضرر يَض 

َك  رُّ   1ضرر يَض 

ك م  رُّ   3ضرر يَض 

نَا  رُّ   1ضرر يَض 

ه   رُّ   1ضرر يَض 

ه م  رُّ   3ضرر يَض 

وا    3ضرر يَض رُّ

وَك    1ضرر يَض رُّ

وك م    1ضرر يَض رُّ

وَن    1ضرر يَض رُّ

ونََك  ضرر   1يَض رُّ

  1ضرر ي َضارَّ 

ع وا    1ضرع تََضرَّ

ًعا    3ضرع تََضرُّ

  1ضرع َضِريع  

ع وَن    2ضرع يَتََضرَّ

ع وَن  رَّ   1ضرع يَضَّ

  2ضعف أَْضعَافًا 

  1ضعف أَْضعَف  

ضعف اْستَْضعَف ونِي 

1  

  5ضعف اْست ْضِعف وا 

عَفَاِء    1ضعف الضُّ

ا  عَفَاؤ    2ضعف الضُّ

  1ْعِف ضعف الض ِ 

ْستَْضعَِفيَن  ضعف اْلم 

1  

ْضِعف وَن    1ضعف اْلم 

  1ضعف َضع َف 

  1ضعف َضع ف وا 

  4ضعف َضِعيفًا 

  2ضعف َضْعفًا 

  2ضعف َضْعف  

عَفَاء     1ضعف ض 

  1ضعف ِضعَافًا 

  2ضعف ِضْعفًا 

  1ضعف ِضْعف  

  1ضعف ِضْعَف 

  3ضعف ِضْعفَْيِن 

  2ضعف فَي َضاِعفَه  

ْستَ  ْضعَف وَن ضعف م 

1  

ْستَْضعَِفيَن  ضعف م 

1  

َضاَعفَةً    1ضعف م 

  1ضعف َوأَْضعَف  

ضعف 

ْستَْضعَِفيَن    2َواْلم 

  1ضعف َوِضْعَف 

  1ضعف يَْستَْضِعف  

ضعف ي ْستَْضعَف وَن 

1  

  2ضعف ي َضاَعف 

  2ضعف ي َضاَعف  

  1ضعف ي َضاِعف  

  1ضعف ي َضاِعْفَها 

  1ضعف ي َضاِعْفه  

  2غَاث  ضغث أَضْ 

  1ضغث ِضْغثًا 

  1ضغن أَْضغَانَك م 

  1ضغن أَْضغَانَه م 

فَاِدَع    1ضفدع َوالضَّ

  1ضلل أََضالَّنَا 

  4ضلل أََضلَّ 

  1ضلل أََضلَّنَا 

  1ضلل أََضلَّنِي 

  6ضلل أََضلُّ 

  1ضلل أََضلُّوا 

  1ضلل أََضلُّونَا 

  1ضلل أَِضلُّ 

  1ضلل أَْضلَْلت م 

  1 ضلل أَْضلَْلنَ 

الُّوَن    3ضلل الضَّ

ال ِيَن    6ضلل الضَّ

  3ضلل الضَّالَلَةَ 

  2ضلل الضَّالَلَة  

  1ضلل الضَّالَلَِة 

  3ضلل الضَّالَل  

ِضل ِيَن    1ضلل اْلم 

  1ضلل تَِضلَّ 

  2ضلل تَِضلُّوا 

  1ضلل تَْضِليل  

  1ضلل ت ِضلُّ 

  1ضلل َضاالًّ 

  2ضلل َضال ِيَن 

  6ضلل َضالاَلً 

  1ضلل َضالَلة  

  27ضلل َضالَل  

  2ضلل َضالَلَتِِهم 

  1ضلل َضالَِلَك 

  2ضلل َضلَْلت  

  1ضلل َضلَْلنَا 

  12ضلل َضلَّ 

  9ضلل َضلُّوا 

  1ضلل فَأََضلُّونَا 

  2ضلل فََضلُّوا 

  1ضلل فَي ِضلََّك 

  1ضلل فَي ِضلُّ 

  2ضلل لََضالُّوَن 

  1ضلل لَي ِضلُّنَا 

  1وَن ضلل لَي ِضلُّ 

  5ضلل ِلي ِضلَّ 

  2ضلل ِلي ِضلُّوا 

ِضل     1ضلل م 

ِضل      1ضلل م 

  2ضلل َوأََضلَّ 

  1ضلل َوأََضلَّه  

م     1ضلل َوأََضلَّه 

  3ضلل َوأََضلُّ 

  1ضلل َوأََضلُّوا 

  1ضلل َوالضَّالَِل 

  2ضلل َوَضلَّ 

  1ضلل َوَضلُّوا 

  1ضلل َوأل ِضلَّنَّه م 

  1 ضلل َوي ِضلُّ 

  6ضلل يَِضلُّ 

  1ضلل يَِضلُّوَن 

  1ضلل ي َضلُّ 

  1ضلل ي ِضلَّ 

  1ضلل ي ِضلَّه  

  1ضلل ي ِضلَّه م 

  9ضلل ي ِضلُّ 

  1ضلل ي ِضلُّه  

  1ضلل ي ِضلُّوا 

  2ضلل ي ِضلُّوَك 

  2ضلل ي ِضلُّوَن 
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  1ضلل ي ِضلُّونَك م 

  1ضلل ي ِضلُّونَه م 

  3ضلل ي ْضِلل 

  9 ضلل ي ْضِللِ 

  1ضلل ي ْضِلْله  

  1ضمر َضاِمر  

م    2ضمم َواْضم 

  1ضنك َضنًكا 

  1ضنن بَِضنِين  

  1ضهي ي َضاِهئ وَن 

  1ضوء أََضاَء 

  1ضوء أََضاَءت 

  1ضوء بِِضيَاء  

  1ضوء ِضيَاًء 

  1ضوء َوِضيَاًء 

  1ضوء ي ِضيء  

  1ضير َضْيَر 

  1ضيز ِضيَزى 

  1ضيع أََضاع وا 

  1ضيع أ ِضيع  

  1ضيع ِلي ِضيَع 

  3ضيع ن ِضيع  

  4ضيع ي ِضيع  

  2ضيف َضْيِف 

  1ضيف َضْيِفِه 

  2ضيف َضْيِفي 

  1ضيف ي َضي ِف وه َما 

  1ضيق َضاقَت 

  2ضيق َضي ِقًا 

  2ضيق َضْيق  

  1ضيق ِلت َضي ِق وا 

  1ضيق َوَضائِق  

  2ضيق َوَضاَق 

  2ضيق َوَضاقَت 

  1ضيق َويَِضيق  

  1يق  ضيق يَِض 

  1طالوت َطال وَت 

  1طالوت َطال وت  

  3طبع َطبََع 

  1طبع فَط بَِع 

  1طبع نَْطبَع  

  1طبع َوَطبََع 

  1طبع َوط بَِع 

  1طبع َونَْطبَع  

  3طبع يَْطبَع  

  1طبق َطبَقًا 

  1طبق َطبَق  

  2طبق ِطبَاقًا 

  1طحي َطَحاَها 

وه     1طرح اْطَرح 

  2طرد بَِطاِرِد 

ِد طرد تَ    1ْطر 

  1طرد َطَردتُّه م 

َده م    1طرد فَتَْطر 

  2طرف أَْطَرافَِها 

  3طرف الطَّْرِف 

  1طرف َطَرفًا 

  1طرف َطَرفَيِ 

  1طرف َطْرف  

  1طرف َطْرف َك 

  1طرف َطْرف ه م 

  1طرف َوأَْطَراَف 

  1طرق الطَّاِرق  

  1طرق الطَِّريقَِة 

  1طرق بَِطِريقَتِك م  

  2َق طرق َطَرائِ 

  2طرق َطِريقًا 

  1طرق َطِريق  

  1طرق َطِريَق 

  1طرق َطِريقَةً 

  1طرق َوالطَّاِرِق 

  2طري َطِريًّا 

  1طس طس 

  2طسم طسم 

  1طعم أَْطعََمه  

  1طعم أَْطعََمه م 

  1طعم أَن ْطِعم  

  1طعم إِْطعَام  

  1طعم إِْطعَام  

  1طعم اْستَْطعََما 

  5طعم الطَّعَاَم 

  1الطَّعَاِم  طعم

وَن    1طعم ت ْطِعم 

  1طعم َطاِعم  

  1طعم َطعَاًما 

  3طعم َطعَام  

  2طعم َطعَام  

  3طعم َطعَام  

  3طعم َطعَاِم 

  1طعم َطعَاِمَك 

  1طعم َطعَاِمِه 

وا    1طعم َطِعم 

  1طعم َطِعْمت م 

ه     1طعم َطْعم 

  1طعم فَِإْطعَام  

  1طعم ن ْطِعم  

ك     1م طعم ن ْطِعم 

وا    2طعم َوأَْطِعم 

  1طعم َوَطعَاًما 

  1طعم َوَطعَام  

ك م    1طعم َوَطعَام 

ه     1طعم َوَطعَام 

وَن    1طعم َوي ْطِعم 

َها    1طعم يَْطعَم 

ه     1طعم يَْطعَم 

  1طعم يَْطعَْمه  

  1طعم ي ْطعَم  

  1طعم ي ْطِعم  

نِي    1طعم ي ْطِعم 

وِن    1طعم ي ْطِعم 

  1ن وا طعن َوَطعَ 

  1طعن َوَطْعنًا 

  1طغو أَْطغَْيت ه  

  3طغو الطَّاغ وَت 

  1طغو الطَّاغ وت  

  2طغو الطَّاغ وِت 

  1طغو بِالطَّاغ وِت 

  1طغو بِالطَّاِغيَِة 

  1طغو بَِطْغَواَها 

  3طغو تَْطغَْوا 

  2طغو َطاغ وَن 

  2طغو َطاِغيَن 

  1طغو َطغَا 

  1طغو َطغَْوا 

  5طغو َطغَى 

  4غو ط ْغيَانًا ط

  5طغو ط ْغيَانِِهم 

  1طغو لَيَْطغَى 

  2طغو ِللطَّاِغيَن 

  1طغو َوأَْطغَى 

  1طغو َوالطَّاغ وِت 

  1طغو يَْطغَى 

  1طفء أَْطفَأََها 

  1طفء ِلي ْطِفئ وا 

  1طفء ي ْطِفئ وا 

َطف ِِفيَن    1طفف ِلْلم 

  1طفق فََطِفَق 

  2طفق َوَطِفقَا 

  1 طفل األَْطفَال  

ْفِل    1طفل الط ِ

  2طفل ِطْفالً 

  1طلب الطَّاِلب  

  1طلب َطلَبًا 

  1طلب َواْلَمْطل وب  

  1طلب يَْطل ب ه  

  1طلح َوَطْلح  

  1طلع أَطَّلََع 

  1طلع أَطَِّلع  

  1طلع اطَّلَْعَت 

  2طلع تَطَِّلع  

  1طلع تَْطل ع  

  1طلع َطلَعَت 

  1طلع َطْلع  

  2طلع َطْلع َها 

  1طلع َطْلِعَها 

  2طلع ط ل وعِ 

  1طلع فَأَطَِّلَع 

  1طلع فَاطَّلََع 

  1طلع ِلي ْطِلعَك م 

  1طلع َمْطلَعِ 

  1طلع َمْطِلَع 

طَِّلع وَن    1طلع م 

  1طلق الطَّالََق 

  1طلق الطَّالَق  

  1طلق انَطلَْقت م 

  2طلق انَطِلق وا 

  1طلق َطلَّقَك نَّ 

  2طلق َطلَّقََها 

  4َطلَّْقت م   طلق

وه نَّ    2طلق َطلَّْقت م 

  3طلق فَانَطلَقَا 

  1طلق فَانَطلَق وا 
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  1طلق فََطل ِق وه نَّ 

َطلَّقَات     1طلق َواْلم 

  1طلق َوانَطلََق 

َطلَّقَاِت    1طلق َوِلْلم 

  1طلق يَنَطِلق  

  1طلل فََطل  

  1طمءن اْطَمأَنَّ 

  1طمءن اْطَمأْنَنت م 

طْ    1َمئِنَّة  طمءن اْلم 

  1طمءن تَْطَمئِنُّ 

  1طمءن ِليَْطَمئِنَّ 

ْطَمئِن     1طمءن م 

ْطَمئِنَّةً    1طمءن م 

ْطَمئِن ِيَن    1طمءن م 

  1طمءن َواْطَمأَنُّوا 

  1طمءن َوتَْطَمئِنَّ 

  1طمءن َوتَْطَمئِنُّ 

  2طمءن َوِلتَْطَمئِنَّ 

  2طمث يَْطِمثْه نَّ 

  1طمس اْطِمس 

  1ت طمس ط ِمسَ 

  1طمس فََطَمْسنَا 

  1طمس لََطَمْسنَا 

  1طمس نَْطِمَس 

  1طمع أَْطَمع  

  1طمع أَفَتَْطَمع وَن 

  1طمع أَيَْطَمع  

  1طمع فَيَْطَمَع 

  1طمع نَْطَمع  

  4طمع َوَطَمعًا 

  1طمع َونَْطَمع  

  1طمع يَْطَمع  

  1طمع يَْطَمع وَن 

ة     1طمم الطَّامَّ

  1طه طه 

  2َهر  طهر أَطْ 

ِريَن  تََطه ِ   1طهر اْلم 

وَن  َطهَّر    1طهر اْلم 

ِريَن  طَّه ِ   1طهر اْلم 

ْرَن    1طهر تََطهَّ

  1طهر تَْطِهيًرا 

ه م  ر    1طهر ت َطه ِ

  2طهر َطه وًرا 

َرا    1طهر َطه ِ

وا    1طهر فَاطَّهَّر 

ر    1طهر فََطه ِ

َرك م    2طهر ِلي َطه ِ

َرةً  َطهَّ   1طهر م 

طَ  َرة  طهر م    3هَّ

َرة   َطهَّ   1طهر م 

  2طهر َوأَْطَهر  

َرِك    1طهر َوَطهَّ

ر    1طهر َوَطه ِ

َك  ر  َطه ِ   1طهر َوم 

َرك م    1طهر َوي َطه ِ

وا  ر    1طهر يَتََطهَّ

وَن    2طهر يَتََطهَّر 

ْرَن    1طهر يَْطه 

َر    1طهر ي َطه ِ

  1طود َكالطَّْوِد 

  1طور أَْطَواًرا 

  3طور الطُّوَر 

  4طور الطُّوِر 

  1طور ط وِر 

  1طور َوالطُّوِر 

  1طور َوط وِر 

  1طوع أََطاَع 

  1طوع أََطاع ونَا 

  1طوع أََطْعت م 

وه م    1طوع أََطْعت م 

  2طوع أََطْعنَا 

  1طوع أََطْعنَك م 

  5طوع أَِطيع وا 

  1طوع اْستََطاَع 

  4طوع اْستََطاع وا 

  2طوع اْستََطْعَت 

  1ْعت  طوع اْستَطَ 

  5طوع اْستََطْعت م 

  1طوع اْستََطْعنَا 

  1طوع اْسَطاع وا 

ِعيَن  ِ طَّو    1طوع اْلم 

  1طوع تَْستَِطع 

  4طوع تَْستَِطيَع 

  1طوع تَْستَِطيع وا 

  1طوع تَْستَِطيع وَن 

  1طوع تَْسِطع 

َع    2طوع تََطوَّ

  4طوع ت ِطع 

  4طوع ت ِطعِ 

  1طوع ت ِطْعه  

  2َما طوع ت ِطْعه  

  5طوع ت ِطيع وا 

  1طوع ت ِطيع وه  

  1طوع َسن ِطيع ك م 

  1طوع َطائِِعيَن 

  3طوع َطاَعة  

  4طوع َطْوًعا 

  1طوع فَأََطاع وه  

َعت    1طوع فََطوَّ

  1طوع ِلي َطاَع 

َطاع     1طوع م 

  1طوع ن ِطيع  

  6طوع َوأََطْعنَا 

  1طوع َوأَِطْعَن 

  14طوع َوأَِطيع وا 

  11َوأَِطيع وِن  طوع

  1طوع َوي ِطيع وَن 

  2طوع يَْستَِطع 

  2طوع يَْستَِطيع  

طوع يَْستَِطيع وَن 

15  

  1طوع ي َطاع  

  6طوع ي ِطعِ 

  1طوع ي ِطيع ك م 

  1طوف الطَّائِفَتَْيِن 

  1طوف الطُّوفَاَن 

  1طوف الطُّوفَان  

  2طوف َطائِف  

  3طوف َطائِفَةً 

  12طوف َطائِفَة  

  2طوف َطائِفَة  

  2طوف َطائِفَتَاِن 

  1طوف َطائِفَتَْيِن 

اف وَن    1طوف َطوَّ

  1طوف فََطاَف 

  2طوف ِللطَّائِِفيَن 

  3طوف َوَطائِفَة  

ف وا    1طوف َوْليَطَّوَّ

  2طوف َويَط وف  

  1طوف َوي َطاف  

  1طوف يَط وف  

  1طوف يَط وف وَن 

َف    1طوف يَطَّوَّ

  2طوف ي َطاف  

ق وَن    1طوق َسي َطوَّ

  2طوق َطاقَةَ 

  1طوق ي ِطيق ونَه  

  1طول أَفََطاَل 

  2طول الطَّْوِل 

  1طول َطاَل 

  2طول َطِويالً 

  1طول َطْوالً 

  1طول ط والً 

  1طول فَتََطاَوَل 

  1طول فََطاَل 

  2طوي ط ًوى 

 ِ   1طوي َكَطي 

  1طوي َمْطِويَّات  

  1طوي نَْطِوي 

  2ي ِبَات  طيب الطَّ 

  2طيب الطَّي ِبَاِت 

  2طيب الطَّي ِب  

  3طيب الطَّي ِِب 

  1طيب بِالطَّي ِِب 

  1طيب َطاَب 

  6طيب َطي ِبًا 

  1طيب َطي ِبَات  

  6طيب َطي ِبَاِت 

  1طيب َطي ِبَاتِك م 

  6طيب َطي ِبَةً 

  1طيب َطي ِبَة  

  2طيب َطي ِبَة  

  1طيب َطي ِبِيَن 

  1طيب ط وبَى 

  1طيب ِطْبت م 

  1طيب ِطْبَن 

  1طيب ِللطَّي ِبَاِت 

  1طيب ِللطَّي ِبِيَن 

  1طيب َوالطَّي ِبَات  

  1طيب َوالطَّي ِبَاِت 

  1طيب َوالطَّي ِب  

  1طيب َوالطَّي ِب وَن 
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  1طير اطَّيَّْرنَا 

  1طير الطَّْيَر 

  3طير الطَّْير  

  6طير الطَّْيِر 

  1طير تََطيَّْرنَا 

  1ير َطائِر  ط

  1طير َطائَِره  

ك م    2طير َطائِر 

ه م    1طير َطائِر 

  3طير َطْيًرا 

  1طير َطْير  

  3طير َوالطَّْيَر 

  1طير َوالطَّْير  

  1طير َوالطَّْيِر 

  1طير يَِطير  

وا    1طير يَطَّيَّر 

يِن    3طين الط ِ

  1طين ِطينًا 

  2طين ِطين  

  1ظعن َظْعنِك م 

  1فََرك م ظفر أَظْ 

  1ظفر ظ ف ر  

  1ظلل الظُّلَِّة 

لَّ    1ظلل الظ ِ

لُّ    1ظلل الظ ِ

ل ِ    1ظلل الظ ِ

  1ظلل َظِليالً 

  1ظلل َظِليل  

  2ظلل َظلَّ 

  1ظلل َظْلَت 

  2ظلل ظ لَل  

  1ظلل ظ لَل  

  1ظلل ظ لَّة  

  1ظلل ِظالاَلً 

  2ظلل ِظالَل  

  1ظلل ِظالَل َها 

  1ظلل ِظالَل ه  

  1ظلل ِظالًّ 

  1ظلل ِظل   

  1ظلل فََظلَّت 

  1ظلل فََظلُّوا 

  1ظلل فََظْلت م 

  1ظلل فَنََظلُّ 

  1ظلل فَيَْظلَْلَن 

  1ظلل َكالظُّلَِل 

  1ظلل لََظلُّوا 

  2ظلل َوَظلَّْلنَا 

  1ظلل َوِظالَل ه م 

  2ظلل َوِظل   

  1ظلل َوِظلَُّها 

  2ظلم أَْظلََم 

  15ظلم أَْظلَم  

  1ظلم الظَّاِلم  

وَن    24ظلم الظَّاِلم 

  1ظلم الظَّاِلِم 

  64ظلم الظَّاِلِميَن 

  2ظلم الظُّل َمات  

  12ظلم الظُّل َماِت 

  5ظلم بِالظَّاِلِميَن 

  5ظلم بَِظالَّم  

  4ظلم بِظ ْلم  

  2ظلم بِظ ْلِمِهم 

  1ظلم تَْظِلم 

وا    1ظلم تَْظِلم 

وَن    1ظلم تَْظِلم 

  2ْظلَم  ظلم ت  

وَن    4ظلم ت ْظلَم 

  2ظلم َظاِلم  

  1ظلم َظاِلَمةً 

  3ظلم َظاِلَمة  

وَن    7ظلم َظاِلم 

  2ظلم َظاِلِمي 

  9ظلم َظاِلِميَن 

  4ظلم َظلََم 

  1ظلم َظلََمت 

  1ظلم َظلََمَك 

م     2ظلم َظلََمه 

وا    39ظلم َظلَم 

ونَا    2ظلم َظلَم 

  2ظلم َظلَْمت  

  2م ظلم َظلَْمت  

  1ظلم َظلَْمنَا 

  3ظلم َظلَْمنَاه م 

  1ظلم َظل وًما 

  2ظلم ظ ل َمات  

  2ظلم ظ ل َمات  

  4ظلم ظ ل َماِت 

  1ظلم ظ ِلَم 

وا    3ظلم ظ ِلم 

  7ظلم ظ ْلًما 

  1ظلم ظ ْلَم 

  2ظلم ظ ْلِمِه 

  1ظلم ظ ْلِمِهم 

  1ظلم فَبِظ ْلم  

وا    2ظلم فََظلَم 

  1ظلم َكظ ل َمات  

وَن    1ظلم لََظاِلم 

  1ظلم لََظاِلِميَن 

  1ظلم لََظل وم  

  1ظلم لَظ ْلم  

  11ظلم ِللظَّاِلِميَن 

  3ظلم ِليَْظِلَمه م 

  1ظلم َمْظل وًما 

ْظِلًما    1ظلم م 

وَن  ْظِلم    1ظلم م 

وَن    1ظلم َوالظَّاِلم 

  1ظلم َوالظَّاِلِميَن 

  1ظلم َوَظاِلم  

وا    2ظلم َوَظلَم 

  1َوظ ْلًما  ظلم

  2ظلم يَْظِلم 

  3ظلم يَْظِلم  

وَن    13ظلم يَْظِلم 

وَن    15ظلم ي ْظلَم 

  1ظمء الظَّْمئَان  

ا    1ظمء تَْظَمؤ 

  1ظمء َظَمأ  

  3ظنن أَظ نُّ 

  1ظنن الظَّان ِيَن 

  7ظنن الظَّنَّ 

  3ظنن الظَّن ِ 

  1ظنن الظُّن ونَا 

  1ظنن تَظ نُّ 

  1ظنن َظنَنت  

  5َظنَنت م ظنن 

  2ظنن َظنَنَّا 

  1ظنن َظنًّا 

  6ظنن َظنَّ 

  2ظنن َظنَّا 

  1ظنن َظنَّه  

  2ظنن َظنُّ 

  1ظنن َظنُّك م 

  1ظنن َظنُّك م  

  1ظنن َظنُّوا 

  1ظنن فََظنَّ 

  1ظنن فََظنُّوا 

  2ظنن ألَظ نَُّك 

  2ظنن ألَظ نُّه  

  1ظنن لَنَظ نَُّك 

  1ظنن نَظ نُّ 

  1َك ظنن نَظ نُّ 

  1ظنن نَظ نُّك م 

  2ظنن َوتَظ نُّوَن 

  1ظنن َوَظنَنت م 

  3ظنن َوَظنَّ 

  7ظنن َوَظنُّوا 

  2ظنن يَظ نُّ 

  5ظنن يَظ نُّوَن 

  1ظهر الظَِّهيَرِة 

  1ظهر بَِظاِهر  

  2ظهر تََظاَهَرا 

وَن    1ظهر تََظاَهر 

وَن    1ظهر ت َظاِهر 

وَن    1ظهر ت ْظِهر 

وه     1م ظهر َظاَهر 

  2ظهر َظاِهًرا 

  1ظهر َظاِهَر 

  2ظهر َظاِهَرةً 

  2ظهر َظاِهِريَن 

  4ظهر َظَهَر 

  4ظهر َظِهيًرا 

  1ظهر َظِهير  

  1ظهر َظِهير  

  1ظهر َظْهَرَك 

  1ظهر َظْهِرَها 

  2ظهر َظْهِرِه 

ه ا    1ظهر ظ ه ور 

ه َما    1ظهر ظ ه ور 

  1ظهر ظ ه وِرك م 

  1ظهر ظ ه وِرَها 

  1هر ظ ه وِرِه ظ

  5ظهر ظ ه وِرِهم 
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  1ظهر ِظْهِريًّا 

  3ظهر ِلي ْظِهَره  

  1ظهر َوأَْظَهَره  

  1ظهر َوالظَّاِهر  

وا    1ظهر َوَظاَهر 

ه     1ظهر َوَظاِهر 

  1ظهر َوَظَهَر 

ه م    1ظهر َوظ ه ور 

وا    3ظهر يَْظَهر 

وَن    1ظهر يَْظَهر 

وه     1ظهر يَْظَهر 

و   1ا ظهر ي َظاِهر 

وَن    2ظهر ي َظاِهر 

  1ظهر ي ْظِهَر 

  1ظهر ي ْظِهر  

  1عاد بِعَاد  

  2عاد َعاًدا 

  5عاد َعاد  

  9عاد َعاد  

  1عاد ِلعَاد  

  2عاد َوَعاًدا 

  4عاد َوَعاد  

  3عاد َوَعاد  

ا    1عبء يَْعبَؤ 

  1عبث تَْعبَث وَن 

  1عبث َعبَثًا 

  2عبد أَتَْعب د وَن 

  5 عبد أَْعب دَ 

  2عبد أَْعب د  

  1عبد أَفَتَْعب د وَن 

  17عبد اْعب د وا 

  1عبد اْعب د ونِي 

  1عبد اْلعَابِد وَن 

  1عبد اْلعَابِِديَن 

  2عبد اْلعَْبد  

  2عبد اْلِعبَاِد 

  1عبد بِاْلعَْبِد 

  5عبد بِاْلِعبَاِد 

  1عبد بِعَْبِدِه 

  1عبد بِِعبَاَدِة 

  2عبد بِِعبَاَدتِِهم 

  6عبد بِِعبَاِدِه 

  3عبد بِِعبَاِدي 

  2عبد تَْعب د  

  7عبد تَْعب د وا 

  21عبد تَْعب د وَن 

  1عبد تَْعب ِد 

  1عبد َعابِد  

  1عبد َعابَِدات  

  4عبد َعابِد وَن 

  3عبد َعابِِديَن 

  1عبد َعبَدتُّم 

  1عبد َعبَْدنَا 

  1عبد َعبَْدنَاه م 

  1عبد َعبَّدتَّ 

  6ا عبد َعْبدً 

  1عبد َعْبد  

  2عبد َعْبد  

  3عبد َعْبَدنَا 

  2عبد َعْبَده  

  1عبد َعْبَدْيِن 

  2عبد َعْبد  

  2عبد َعْبِدنَا 

  4عبد َعْبِدِه 

  2عبد ِعبَاًدا 

  2عبد ِعبَاد  

  6عبد ِعبَاَد 

  1عبد ِعبَاَدتِك م 

  3عبد ِعبَاَدتِِه 

  1عبد ِعبَاَدتِي 

  3عبد ِعبَاَدَك 

  1ِعبَاَدنَا عبد 

  3عبد ِعبَاَده  

  2عبد ِعبَاد  

  1عبد ِعبَاد َك 

  1عبد ِعبَاِد 

  3عبد ِعبَاِدَك 

  1عبد ِعبَاِدك م 

  11عبد ِعبَاِدنَا 

  22عبد ِعبَاِدِه 

  2عبد ِعبَاِدي 

  2عبد ِعبَاِدَي 

  1عبد فَاْعب د 

  1عبد فَاْعب د وا 

  3عبد فَاْعب د وِن 

  5عبد فَاْعب د وه  

  1عبد فَاْعب ِد 

  1عبد فَاْعب ْدنِي 

  2عبد فَاْعب ْده  

  1عبد فَْليَْعب د وا 

  1عبد ِلِعبَاَدتِِه 

  1عبد ِلِعبَاِدنَا 

  3عبد ِلِعبَاِدِه 

  1عبد ِلِعبَاِدي 

  1عبد ِلِعبَاِدَي 

  1عبد ِلْلعَابِِديَن 

  5عبد ِلْلعَبِيِد 

  2عبد ِلْلِعبَاِد 

  1عبد ِلنَْعب َد 

  2بد ِليَْعب د وا ع

  1عبد ِليَْعب د وِن 

  3عبد نَْعب َد 

  3عبد نَْعب د  

  1عبد نَْعب د ه م 

  1عبد َواْعب د 

  3عبد َواْعب د وا 

  1عبد َواْعب د وه  

  1عبد َواْلعَْبد  

  1عبد َوَعبََد 

  1عبد َوِعبَاد  

  1عبد َولَعَْبد  

  4عبد َويَْعب د وَن 

  3عبد يَاِعبَاِد 

  2بد يَاِعبَاِدَي ع

  2عبد يَْعب د  

  2عبد يَْعب د وَن 

  1عبد يَْعب د ونَنِي 

  1عبد يَْعب د وَها 

  1عبد ي ْعبَد وَن 

وَن    1عبر تَْعب ر 

  1عبر َعابِِري 

  1عبر ِعْبَرة  

وا    1عبر فَاْعتَبِر 

  5عبر لَِعْبَرةً 

  2عبس َعبََس 

  1عبس َعب وًسا 

  1عبقر َوَعْبقَِري   

ْعتَبِيَن    1عتب اْلم 

  1عتب يَْستَْعتِب وا 

  3عتب ي ْستَْعتَب وَن 

  6عتد أَْعتَْدنَا 

  2عتد َعتِيد  

  1عتد َوأَْعتََدت 

  7عتد َوأَْعتَْدنَا 

  2عتق اْلعَتِيِق 

  1عتل ع ت ل   

  1عتل فَاْعتِل وه  

  1عتو َعاتِيَة  

  1عتو َعتَت 

  1عتو َعتَْوا 

ا    1عتو ع ت وًّ

  1عتو ع ت و   

  2عتو ِعتِيًّا 

  1عتو فَعَتَْوا 

  1عتو َوَعتَو 

  1عتو َوَعتَْوا 

  1عثر أَْعثَْرنَا 

  1عثر ع ثَِر 

  5عثو تَْعثَْوا 

  1عجب أَتَْعَجبِيَن 

  1عجب أَْعَجَب 

  2عجب أَْعَجبَتْك م 

  2عجب أَْعَجبََك 

  1عجب أَْعَجبَك م 

  2عجب أََوَعِجْبت م 

  1ب عجب تَْعجَ 

  1عجب تَْعَجب وَن 

  1عجب ت ْعِجب َك 

  2عجب ت ْعِجْبَك 

  4عجب َعَجبًا 

  1عجب َعِجب وا 

  1عجب َعِجْبَت 

  2عجب َعِجيب  

  1عجب ع َجاب  

  1عجب فَعََجب  

  1عجب َوَعِجب وا 

  1عجب ي ْعِجب  

  1عجب ي ْعِجب َك 

  1عجز أََعَجْزت  

  2عجز أَْعَجاز  

ْعِجز     1عجز بِم 

ْعِجِزيَن    7عجز بِم 
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وًزا    2عجز َعج 

وز     2عجز َعج 

  1عجز ِلي ْعِجَزه  

عَاِجِزيَن    3عجز م 

ْعِجِزي    2عجز م 

ْعِجِزيَن    2عجز م 

  1عجز ن ْعِجَز 

  1عجز ن ْعِجَزه  

وَن    1عجز ي ْعِجز 

  2عجف ِعَجاف  

  1عجل أََعِجْلت م 

  1عجل أَْعَجلََك 

  1عجل اْستَْعَجْلت م 

  1عجل اْستِْعَجالَه م 

  3عجل اْلعَاِجلَةَ 

  6عجل اْلِعْجَل 

  2عجل بِِعْجل  

  1عجل تَْستَْعِجل 

  6عجل تَْستَْعِجل وَن 

  1عجل تَْستَْعِجل وِن 

  1عجل تَْستَْعِجل وه  

َل    1عجل تَعَجَّ

  2عجل تَْعَجل 

  1عجل َعَجل  

والً    1عجل َعج 

ْلنَا    1عجل َعجَّ

ل    1عجل َعج ِ

  2عجل ِعْجالً 

َل    1عجل فَعَجَّ

َل    1عجل لَعَجَّ

  1عجل ِلتَْعَجَل 

  1عجل َوَعِجْلت  

عجل َويَْستَْعِجل ونََك 
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  2عجل يَْستَْعِجل  

  2عجل يَْستَْعِجل وَن 

  1عجل يَْستَْعِجل ونََك 

  1عجل يَْستَْعِجل وِن 

ل     1عجل ي عَج ِ

  1عجم َءاْعَجِمي  

  1ا عجم أَْعَجِميً 

  1عجم أَْعَجِمي  

  1عجم األَْعَجِميَن 

  7عدد أََعدَّ 

  4عدد أ ِعدَّت 

يَن    1عدد اْلعَاد ِ

  2عدد اْلِعدَّةَ 

تِِهم    1عدد بِِعدَّ

  2عدد تَع دُّوا 

  2عدد تَع دُّوَن 

  1عدد تَْعتَدُّونََها 

  3عدد َعَدًدا 

  3عدد َعَدَد 

  2عدد َعدًّا 

  1عدد ع دَّةً 

  1دَّة  عدد عِ 

  2عدد ِعدَّةَ 

تَه م    1عدد ِعدَّ

  2عدد فَِعدَّة  

ت ه نَّ    1عدد فَِعدَّ

  1عدد ألََعدُّوا 

تِِهنَّ    1عدد ِلِعدَّ

  1عدد َمْعد ود  

  3عدد َمْعد وَدات  

  1عدد َمْعد وَدةً 

  2عدد َمْعد وَدة  

  1عدد نَع دُّ 

  1عدد نَع دُّه م 

  7عدد َوأََعدَّ 

  1دُّوا عدد َوأَعِ 

َده     1عدد َوَعدَّ

  1عدد َوَعدَّه م 

  1عدس َوَعَدِسَها 

  1عدل اْعِدل وا 

  6عدل بِاْلعَْدِل 

  1عدل تَْعِدل 

  4عدل تَْعِدل وا 

  2عدل َعْدل  

  4عدل َعْدل  

  1عدل َعْدل  

  1عدل فَاْعِدل وا 

  1عدل فَعََدلََك 

  1عدل ألَْعِدَل 

  1عدل َوَعْدالً 

  5ِدل وَن عدل يَعْ 

  11عدن َعْدن  

  3عدو أَْعَداًء 

  1عدو أَْعَداء  

  1عدو أَْعَداِء 

  1عدو اْعتََدْوا 

  4عدو اْعتََدى 

  1عدو اْعتََدْينَا 

  1عدو األَْعَداَء 

  2عدو اْلعَاد وَن 

  3عدو اْلعََداَوةَ 

  1عدو اْلعََداَوة  

  1عدو اْلعَد وُّ 

ْعتَد وَن    1عدو اْلم 

ْعتَِديَن عدو الْ    4م 

  1عدو بِأَْعَدائِك م 

  2عدو بِاْلع ْدَوِة 

ْعتَِديَن    1عدو بِاْلم 

  3عدو تَْعتَد وا 

  1عدو تَْعتَد وَها 

  1عدو تَْعد  

  1عدو تَْعد وا 

  1عدو َعاَدْيت م 

  1عدو َعَداَوةً 

  1عدو َعَداَوة  

ا    11عدو َعد وًّ

  21عدو َعد و  

  2عدو َعد و   

  1د وَّ عدو عَ 

ك م    1عدو َعد وَّ

ك م  ِ   1عدو َعد و 

ِه  ِ   2عدو َعد و 

ِهم  ِ   1عدو َعد و 

ِي    1عدو َعد و 

  1عدو َعْدًوا 

  1عدو ع ْدَوانًا 

  2عدو ع ْدَواَن 

  1عدو فَاْعتَد وا 

  1عدو ِلتَْعتَد وا 

ْعتَد     3عدو م 

  1عدو َواْلعَاِديَاِت 

  5عدو َواْلع ْدَواِن 

  1و  عدو َوَعد  

ك م    2عدو َوَعد وَّ

  1عدو َوَعْدًوا 

  1عدو َويَتَعَدَّ 

  2عدو يَتَعَدَّ 

  3عدو يَْعتَد وَن 

  1عدو يَْعد وَن 

  2عذب أَفَبِعَذَابِنَا 

ب ه     2عذب أ َعذ ِ

  22عذب اْلعَذَاَب 

  22عذب اْلعَذَاب  

  35عذب اْلعَذَاِب 

عَذَّبِيَن    1عذب اْلم 

  6عذب بِاْلعَذَاِب 

  12عذب بِعَذَاب  

  1عذب بِعَذَاِب 

  1عذب بِعَذَابِك م 

عَذَّبِيَن    3عذب بِم 

َب    1عذب ت عَذ ِ

ْبه م    2عذب ت عَذ ِ

ب ه م    1عذب َسن عَذ ِ

  32عذب َعذَابًا 

  77عذب َعذَاب  

  13عذب َعذَاب  

  37عذب َعذَاَب 

  1عذب َعذَابََها 

  2عذب َعذَابَه  

َما    1عذب َعذَابَه 

  9عذب َعذَاب  

  1عذب َعذَاب ه  

  14عذب َعذَاِب 

  1عذب َعذَابَِها 

  9عذب َعذَابِي 

  2عذب َعْذب  

ب ه م    1عذب فَأ َعذ ِ

ب ه     2عذب فَي عَذ ِ

ب ه م    1عذب فَي عَذ ِ

  1عذب َكعَذَاِب 

بَنَّه     1عذب أل َعذ ِ

  1عذب لَعَذَّبَه م 

  1عذب لَعَذَّْبنَا 

  1َب عذب ِلي عَذ ِ 

بَه م    2عذب ِلي عَذ ِ

بَه م  عَذ ِ   1عذب م 

ب ه م  عَذ ِ   1عذب م 

ب وَها  عَذ ِ   1عذب م 
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بِيَن  عَذ ِ   1عذب م 

ب    1عذب ن عَذ ِ

ب ه     1عذب ن عَذ ِ

  1عذب َواْلعَذَاَب 

  1عذب َوَعذَابًا 

  3عذب َوَعذَاب  

  1عذب َوَعذَاب  

  1عذب َوَعذََّب 

  1عذب َوَعذَّْبنَاَها 

  5عذب َولَعَذَاب  

َب    2عذب َوي عَذ ِ

ب     4عذب َوي عَذ ِ

بَه م    2عذب ي عَذ ِ

م   بَه    1عذب ي عَذ ِ

ب     3عذب ي عَذ ِ

ب ك م    1عذب ي عَذ ِ

ب نَا    1عذب ي عَذ ِ

ب ه م    1عذب ي عَذ ِ

ْبك م    3عذب ي عَذ ِ

ْبه     1عذب ي عَذ ِ

م   ْبه    2عذب ي عَذ ِ

وَن  ر  عَذ ِ   1عذر اْلم 

وا    3عذر تَْعتَِذر 

  2عذر ع ْذًرا 

وَن    1عذر فَيَْعتَِذر 

  1عذر َمعَاِذيَره  

  1عذر َمْعِذَرةً 

  2عذر َمْعِذَرت ه م 

وَن    1عذر يَْعتَِذر 

  2عرب األَْعَراب  

  2عرب األَْعَراِب 

  2عرب َعَربِيًّا 

  1عرب َعَربِي  

  1عرب َعَربِي   

بًا    1عرب ع ر 

  1بِي  عرب َوَعرَ 

  2عرج األَْعَرجِ 

  1عرج اْلَمعَاِرجِ 

ج     1عرج تَْعر 

  1عرج َوَمعَاِرَج 

ج     3عرج يَْعر 

وَن  ج    1عرج يَْعر 

وِن    1عرجن َكاْلع ْرج 

ة     1عرر َمعَرَّ

ْعتَرَّ    1عرر َواْلم 

  1عرش اْلعَْرَش 

  19عرش اْلعَْرِش 

  1عرش بِعَْرِشَها 

  1عرش َعْرش  

  1 عرش َعْرشَ 

  1عرش َعْرَشَها 

  1عرش َعْرش ِك 

  1عرش َعْرش ه  

وِشَها    3عرش ع ر 

وَشات     2عرش َمْعر 

  2عرش يَْعِرش وَن 

  5عرض أَْعَرَض 

وا    3عرض أَْعَرض 

  1عرض أَْعَرْضت م 

  3عرض أَْعِرض 

  1عرض إِْعَراًضا 

ه م    1عرض إِْعَراض 

  1عرض ت ْعَرض وَن 

  1عرض ت ْعِرض 

  1ْعِرَضنَّ عرض ت  

وا    1عرض ت ْعِرض 

  1عرض َعاِرًضا 

  1عرض َعاِرض  

  1عرض َعَرًضا 

  1عرض َعَرض  

  4عرض َعَرَض 

  1عرض َعَرَضه م 

  1عرض َعَرْضنَا 

  1عرض َعِريض  

ْضت م    1عرض َعرَّ

  1عرض َعْرًضا 

َها    2عرض َعْرض 

  1عرض ع ِرَض 

  1عرض ع ْرَضةً 

  2عرض فَأَْعَرَض 

  1فَأَْعَرض وا  عرض

  5عرض فَأَْعِرض 

وا    2عرض فَأَْعِرض 

  1عرض َكعَْرِض 

وا    1عرض ِلت ْعِرض 

ْعِرض وَن  عرض م 
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ْعِرِضيَن    5عرض م 

  1عرض َوأَْعَرَض 

  3عرض َوأَْعِرض 

  1عرض َوَعَرْضنَا 

وا    1عرض َوع ِرض 

  2عرض ي ْعَرض  

  3عرض ي ْعَرض وَن 

  1عرض ي ْعِرض 

  1ْعِرض وا عرض ي  

  1عرف اْعتََرف وا 

  2عرف األَْعَراِف 

وِف    1عرف اْلَمْعر 

  1عرف بِاْلع ْرِف 

وِف  عرف بِاْلَمْعر 
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وف     6عرف بَِمْعر 

  2عرف تَْعِرف  

  1عرف تَْعِرف ه م 

  1عرف َعَرفَات  

  2عرف َعَرف وا 

َف    1عرف َعرَّ

فََها    1عرف َعرَّ

  1عرف ع ْرفًا 

  1تََرف وا عرف فَاعْ 

  1عرف فَاْعتََرْفنَا 

  1عرف فَتَْعِرف ونََها 

  1عرف فَعََرفَه م 

  1عرف فَلَعََرْفتَه م 

  1عرف ِلتَعَاَرف وا 

وفًا    6عرف َمْعر 

وف     2عرف َمْعر 

وف     3عرف َمْعر 

وفَة     1عرف َمْعر 

  1عرف َولَتَْعِرفَنَّه م 

  1عرف يَتَعَاَرف وَن 

  1عرف يَْعِرف وا 

  4عرف يَْعِرف وَن 

  1عرف يَْعِرف ونََها 

  2عرف يَْعِرف ونَه  

  1عرف يَْعِرف ونَه م 

  1عرف ي ْعَرف  

  1عرف ي ْعَرْفَن 

  1عرم اْلعَِرِم 

  2عرو بِاْلع ْرَوِة 

  1عري اْعتََراَك 

  2عري بِاْلعََراِء 

  1عري تَْعَرى 

ب     2عزب يَْعز 

  1عزر ع َزْير  

وه  عزر َوت عَز ِ    1ر 

وه   ر    1عزر َوَعزَّ

وه م  ْرت م    1عزر َوَعزَّ

  1عزز أََعزُّ 

ة     1عزز أَِعزَّ

ةَ    1عزز أَِعزَّ

  1عزز األََعزُّ 

  46عزز اْلعَِزيز  

  12عزز اْلعَِزيِز 

ةَ    4عزز اْلِعزَّ

ة     3عزز اْلِعزَّ

ِة    1عزز اْلِعزَّ

  4عزز بِعَِزيز  

ِة    1عزز بِِعزَّ

  7ًزا عزز َعِزي

  23عزز َعِزيز  

  1عزز َعِزيز  

ا    1عزز ِعزًّ

ة     1عزز ِعزَّ

تَِك    1عزز فَبِِعزَّ

ْزنَا    1عزز فَعَزَّ

  1عزز َوأََعزُّ 

ى    1عزز َواْلع زَّ

  1عزز َوت ِعزُّ 

نِي    1عزز َوَعزَّ

  1عزل اْعتََزلَه م 

  1عزل اْعتََزل وك م 

وه م    1عزل اْعتََزْلت م 

  1 عزل َعَزْلتَ 

  1عزل فَاْعتَِزل وا 

  1عزل فَاْعتَِزل وِن 

ول وَن    1عزل لََمْعز 

  1عزل َمْعِزل  

  1عزل َوأَْعتَِزل ك م 

  1عزل يَْعتَِزل وك م 
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  1عزم اْلعَْزِم 

وا    1عزم تَْعِزم 

  1عزم َعَزَم 

وا    1عزم َعَزم 

  1عزم َعَزْمَت 

  1عزم َعْزًما 

  3عزم َعْزِم 

  1عزي ِعِزيَن 

  1عسر اْلع ْسَر 

  1عسر اْلع ْسَرِة 

  2عسر اْلع ْسِر 

  1عسر تَعَاَسْرت م 

  1عسر َعِسر  

  1عسر َعِسيًرا 

  1عسر َعِسير  

  1عسر ع ْسًرا 

  1عسر ع ْسر  

  1عسر ع ْسَرة  

  1عسر لَْلع ْسَرى 

  1عسعس َعْسعََس 

  1عسق عسق 

  1عسل َعَسل  

  21عسى َعَسى 

  2عسى َعَسْيت م 

  5سى فَعََسى ع

  2عسى َوَعَسى 

  1عشر اْلعَِشير  

  1عشر اْلِعَشار  

  1عشر بِعَْشر  

  1عشر بِعَْشِر 

  4عشر َعَشَر 

  1عشر َعَشَرة  

  1عشر َعَشَرِة 

  1عشر َعِشيَرتََك 

  1عشر َعِشيَرتَه م 

  2عشر َعْشًرا 

  1عشر َعْشر  

  3عشر َعْشَرةَ 

  1عشر َعْشر  

وَن    1عشر ِعْشر 

  1عشر ِمْعَشاَر 

وه نَّ  عشر َوَعاِشر 

1  

  1عشر َوَعِشيَرت ك م 

  1عشر َوَعْشًرا 

  3عشر يَاَمْعَشَر 

  1عشو اْلِعَشاِء 

 ِ   4عشو بِاْلعَِشي 

  1عشو َعِشيَّةً 

  1عشو ِعَشاًء 

  1عشو َمِعيَشةً 

  1عشو َمِعيَشتَه م 

 ِ   2عشو َواْلعَِشي 

  4عشو َوَعِشيًّا 

  1عشو يَْعش  

  1عصب بِاْلع ْصبَِة 

  1عصب َعِصيب  

  3عصب ع ْصبَة  

  1عصر أَْعِصر  

  1عصر إِْعَصار  

ْعِصَراِت    1عصر اْلم 

  1عصر َواْلعَْصِر 

وَن    1عصر يَْعِصر 

  1عصف اْلعَْصِف 

  1عصف َعاِصف  

  1عصف َعاِصف  

  1عصف َعاِصفَةً 

  1عصف َعْصفًا 

عصف فَاْلعَاِصفَاِت 

1  

  1عَْصف  عصف كَ 

  1عصم بِِعَصِم 

  2عصم َعاِصم  

  1عصم َعاِصَم 

  1عصم فَاْستَْعَصَم 

وا    2عصم َواْعتََصم 

وا    2عصم َواْعتَِصم 

  1عصم يَْعتَِصم 

َك    1عصم يَْعِصم 

ك م    1عصم يَْعِصم 

نِي    1عصم يَْعِصم 

  3عصو بِعََصاَك 

  3عصو َعَصاَك 

  3عصو َعَصاه  

  1عصو َعَصاَي 

  1و َوِعِصيَّه م عص

  1عصو َوِعِصيُّه م 

  1عصي أَْعِصي 

  1عصي أَفَعََصْيَت 

  1عصي َعَصانِي 

  3عصي َعَصوا 

  1عصي َعَصْوَك 

  1عصي َعَصْونِي 

  1عصي َعَصْيَت 

  3عصي َعَصْيت  

  1عصي َعَصْيت ه  

  2عصي َعِصيًّا 

  1عصي فَعََصْوا 

  1عصي فَعََصى 

  1عصي َواْلِعْصيَاَن 

ا    1عصي َوَعَصو 

  1عصي َوَعَصْوا 

  2عصي َوَعَصى 

  1عصي َوَعَصْيت م 

  2عصي َوَعَصْينَا 

  2عصي َوَمْعِصيَِت 

  1عصي يَْعص وَن 

  3عصي يَْعِص 

  1عصي يَْعِصينََك 

ًدا    1عضد َعض 

َدَك    1عضد َعض 

وا    1عضض َعضُّ

  1عضض يَعَضُّ 

ل وه نَّ    2عضل تَْعض 

  1عضي ِعِضيَن 

  1طف ِعْطِفِه ع

لَت    1عطل ع ط ِ

عَطَّلَة     1عطل م 

  2عطو أَْعَطى 

  1عطو أَْعَطْينَاَك 

  1عطو أ ْعط وا 

  2عطو َعَطاًء 

  1عطو َعَطاء  

  1عطو َعَطاِء 

نَا    1عطو َعَطاؤ 

  1عطو فَتَعَاَطى 

  1عطو َوأَْعَطى 

  1عطو ي ْعَطْوا 

  1عطو ي ْعط وا 

  1عطو ي ْعِطيَك 

  2ْعَظم  عظم أَ 

  1عظم اْلعَِظيَم 

  16عظم اْلعَِظيم  

  19عظم اْلعَِظيِم 

  1عظم اْلعَْظم  

  2عظم اْلِعَظاَم 

  1عظم اْلِعَظاِم 

  1عظم بِعَْظم  

  22عظم َعِظيًما 

  31عظم َعِظيم  

  12عظم َعِظيم  

  4عظم ِعَظاًما 

  1عظم ِعَظاَمه  

  1عظم َوأَْعَظَم 

  5عظم َوِعَظاًما 

  1َوي ْعِظم  عظم

م    2عظم ي عَظ ِ

  1عفرت ِعْفِريت  

  1عفف التَّعَفُِّف 

  1عفف فَْليَْستَْعِفف 

  1عفف َوْليَْستَْعِفِف 

  1عفف يَْستَْعِفْفَن 

  2عفو اْلعَْفَو 

  3عفو تَْعف وا 

  6عفو َعفَا 

  1عفو َعفَْوا 

  1عفو َعفَْونَا 

ا    3عفو َعف وًّ

  1عفو ع ِفَي 

  2 عفو فَاْعف  

  1عفو فَاْعف وا 

  1عفو فَعَفَْونَا 

  2عفو لَعَف و  

  1عفو نَْعف  

  1عفو َواْعف  

  1عفو َواْلعَافِيَن 

  1عفو َوَعفَا 

  1عفو َوْليَْعف وا 

  1عفو َويَْعف  

  1عفو َويَْعف و 

  2عفو َويَْعف وا 

  1عفو يَْعف وَن 
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  1عفو يَْعف َو 

  1عفو يَْعف َوا 

  3ك م عقب أَْعقَابِ 

  1عقب أَْعقَابِنَا 

  1عقب اْلعَاقِبَةَ 

  1عقب اْلعَقَبَةَ 

  1عقب اْلعَقَبَة  

  16عقب اْلِعقَاِب 

  1عقب َعاقََب 

  1عقب َعاقَْبت م 

  1عقب َعاقِبَةَ 

  26عقب َعاقِبَة  

َما    1عقب َعاقِبَتَه 

  3عقب َعِقبَْيِه 

  1عقب َعِقبِِه 

  1عقب ع ْقبًا 

  1ا عقب ع ْقبَاهَ 

  4عقب ع ْقبَى 

  1عقب ع وقَِب 

  1عقب ع وقِْبت م 

  1عقب ِعقَاب  

  3عقب ِعقَاِب 

  1عقب فَأَْعقَبَه م 

  1عقب فَعَاقَْبت م 

  1عقب فَعَاقِب وا 

عَق َِب    1عقب م 

عَق ِبَات     1عقب م 

  3عقب َواْلعَاقِبَة  

  1عقب َوع ْقبَى 

  2عقب ي عَق ِب 

  1عقد اْلع قَِد 

  1بِاْلع ق وِد عقد 

  1عقد َعقََدت 

  1عقد َعقَّدتُّم  

  1عقد ع ْقَدةً 

  1عقد ع ْقَدةَ 

  1عقد ع ْقَدة  

  2عقر َعاقًِرا 

  1عقر َعاقِر  

  1عقر فَعَقََر 

وا    1عقر فَعَقَر 

وَها    3عقر فَعَقَر 

  24عقل تَْعِقل وَن 

  1عقل َعقَل وه  

  1عقل نَْعِقل  

  1عقل يَْعِقل َها 

  22قل يَْعِقل وَن ع

  1عقم اْلعَِقيَم 

  1عقم َعِقيًما 

  1عقم َعِقيم  

  1عقم َعِقيم  

  1عكف اْلعَاِكف  

  1عكف َعاِكفًا 

  2عكف َعاِكف وَن 

  2عكف َعاِكِفيَن 

  1عكف َمْعك وفًا 

  1عكف َواْلعَاِكِفيَن 

  1عكف يَْعك ف وَن 

  1علق اْلعَلَقَةَ 

  1علق َعلَق  

  2ةً علق َعلَقَ 

  2علق َعلَقَة  

عَلَّقَِة    1علق َكاْلم 

وَن    1علم أَتَْعلَم 

وَن    1علم أَت عَل ِم 

  55علم أَْعلَم  

وا    3علم اْعلَم 

  61علم اْلَعالَِميَن 

وَن    1علم اْلَعاِلم 

  22علم اْلَعِليم  

  4علم اْلَعِليِم 

ا    1علم اْلع لََماؤ 

  11علم اْلِعْلَم 

  6علم اْلِعْلم  

  12علم اْلِعْلِم 

  2علم اْلَمْعل وِم 

  2علم بِأَْعلََم 

  1علم بِعَاِلِميَن 

  2علم بِِعْلم  

  1علم بِِعْلِم 

  4علم بِِعْلِمِه 

  4علم تَْعلَم 

  5علم تَْعلَم  

َها    1علم تَْعلَم 

ه م    1علم تَْعلَم 

وا    5علم تَْعلَم 

وَن    55علم تَْعلَم 

م   ونَه    1علم تَْعلَم 

وه م    1علم تَْعلَم 

  1علم ت عَل َِمِن 

وَن    1علم ت عَل ِم 

ونَه نَّ    1علم ت عَل ِم 

وَن    3علم َسيَْعلَم 

  1علم َعاِلَم 

  7علم َعاِلم  

  5علم َعاِلِم 

  2علم َعاِلِميَن 

  4علم َعالَّم  

  9علم َعِلَم 

  2علم َعِلَمت 

  1علم َعِلَمِت 

وا    1علم َعِلم 

  3ْمَت علم َعلِ 

  1علم َعِلْمتَه  

  1علم َعِلْمت  

  3علم َعِلْمت م 

  2علم َعِلْمت م  

وه نَّ    1علم َعِلْمت م 

  6علم َعِلْمنَا 

  22علم َعِليًما 

  111علم َعِليم  

  6علم َعِليم  

  3علم َعلََّم 

  1علم َعلََّمك م 

  3علم َعلََّمك م  

  1علم َعلََّمنِي 

  3علم َعلََّمه  

  1م َعلَّْمتَنَا عل

  1علم َعلَّْمت َك 

  1علم َعلَّْمت م 

  2علم َعلَّْمنَاه  

ا    1علم ع لََماؤ 

  1علم ع ل ِْمَت 

  1علم ع ل ِْمنَا 

  9علم ِعْلًما 

  11علم ِعْلم  

  29علم ِعْلم  

  3علم ِعْلَم 

  5علم ِعْلم  

َها    4علم ِعْلم 

ه م    1علم ِعْلم 

  1علم ِعْلِمِه 

  1ْلِمي علم عِ 

  3علم فَاْعلَم 

وا    6علم فَاْعلَم 

وَن    3علم فََستَْعلَم 

وَن    2علم فََسيَْعلَم 

  2علم فَعَِلَم 

وا    1علم فَعَِلم 

  1علم فَلَيَْعلََمنَّ 

وَن    1علم فَيَتَعَلَّم 

وَن    1علم فَيَْعلَم 

  2علم َكاألَْعالَِم 

  1علم لَتَْعلَم  

  1علم لَعَِلَمه  

  1عَِليم  علم لَ 

  1علم لَِعْلم  

  1علم لَنَْعلَم  

  1علم لَيَْعلَم  

وَن    1علم لَيَْعلَم 

وا    3علم ِلتَْعلَم 

  12علم ِلْلَعالَِميَن 

  1علم ِلْلَعاِلِميَن 

  3علم ِلنَْعلََم 

  3علم ِليَْعلََم 

وا    1علم ِليَْعلَم 

  1علم ِلي ْعلََم 

  4علم َمْعل وم  

  5علم َمْعل وم  

  1علم َمْعل وَمات  

  1علم َمْعل وَمات  

عَلَّم     1علم م 

  1علم نَْعلََم 

  5علم نَْعلَم  

ه م    1علم نَْعلَم 

  3علم َوأَْعلَم  

  1علم َواْعلَم 

وا    12علم َواْعلَم 

  1علم َوتَْعلََم 

  2علم َوَسيَْعلَم  

  1علم َوَعالََمات  

  1علم َوَعِلَم 
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  1علم َوَعلََّم 

  1م َوَعلََّمَك عل

  1علم َوَعلََّمه  

  1علم َوَعلَّْمتَنِي 

  2علم َوَعلَّْمنَاه  

  1علم َوع ل ِْمت م 

  5علم َوِعْلًما 

نَّ    2علم َولَتَْعلَم 

  3علم َولَيَْعلََمنَّ 

  1علم َوِلتَْعلََم 

وا    1علم َوِلتَْعلَم 

  1علم َوِلن عَل َِمه  

  6علم َوِليَْعلََم 

وا علم َولِ    1يَْعلَم 

  1علم َونَْعلََم 

  1علم َونَْعلَم  

وَن    1علم َويَتَعَلَّم 

  2علم َويَْعلََم 

  11علم َويَْعلَم  

وَن    2علم َويَْعلَم 

َك    1علم َوي عَل ِم 

ك م    1علم َوي عَل ِم 

ك م     2علم َوي عَل ِم 

ه     1علم َوي عَل ِم 

م   ه    3علم َوي عَل ِم 

  3علم يَْعلَم 

  3علم يَْعلََم 

  1علم يَْعلََمه  

  62علم يَْعلَم  

َها    2علم يَْعلَم 

ه     1علم يَْعلَم 

ه م    3علم يَْعلَم 

وا    5علم يَْعلَم 

وَن    21علم يَْعلَم 

  3علم يَْعلَِم 

  2علم يَْعلَْمه  

  1علم ي عَل َِماِن 

ه     1علم ي عَل ِم 

وَن    1علم ي عَل ِم 

  1علن أَْعلَنت  

  1علن أَْعلَنت م 

  3علن ت ْعِلن وَن 

  1علن ن ْعِلن  

  4علن َوَعالَنِيَةً 

  6علن ي ْعِلن وَن 

  1علو اْستَْعلَى 

  2علو األَْعلَْوَن 

  9علو األَْعلَى 

  1علو اْلعَاِليَن 

  5علو اْلعَِليُّ 

 ِ   1علو اْلعَِلي 

  2علو اْلع لَى 

  1علو اْلع ْليَا 

تَعَاِل    1علو اْلم 

  7علو تَعَالَْوا 

  3علو تَعَالَى 

  2علو تَْعل وا 

  1علو َعاِليَن 

  1علو َعاِليًا 

  2علو َعاِليَة  

  2علو َعاِليََها 

  1علو َعاِليَه م 

  1علو َعالَ 

  1علو َعلَْوا 

  3علو َعِليًّا 

  1علو َعِلي  

ا    3علو ع ل وًّ

  1علو ِعل ِيُّوَن 

ي ِيَن    1علو ِعل ِ

  4عَالَى علو فَتَ 

  1علو فَتَعَالَْيَن 

  1علو لَعَال  

  3علو لَعَلَى 

  1علو لَعَِلي  

  7علو َوتَعَالَى 

ا    1علو َوع ل وًّ

  1علو َولَتَْعل نَّ 

  1علو َولَعاَلَ 

  671على َعلَى 

  15على َعلَيَّ 

  56على َعلَْيَك 

  146على َعلَْيك م 

  1على َعلَْيك َما 

  12على َعلَْيك م  

  1على َعلَْيِك 

  51على َعلَْينَا 

  46على َعلَْيَها 

  1على َعلَْيه  

  145على َعلَْيِه 

  123على َعلَْيِهم 

  2على َعلَْيِهَما 

  31على َعلَْيِهم  

  11على َعلَْيِهنَّ 

  1على فَعَلَى 

  1على فَعَلَيَّ 

  1على فَعَلَْيك م  

  3على فَعَلَْيَها 

  4على فَعَلَْيِه 

  1ى فَعَلَْيِهم عل

  1على فَعَلَْيِهنَّ 

  39على َوَعلَى 

  1على َوَعلَْيك م 

  1على َوَعلَْينَا 

  3على َوَعلَْيَها 

  2على َوَعلَْيِه 

  1على َوَعلَْيِهم 

  1عمد اْلِعَماِد 

َدت    1عمد تَعَمَّ

  3عمد َعَمد  

ًدا  تَعَم ِ   2عمد م 

  1عمر اْعتََمَر 

ر     2عمر اْلع م 

ِر عمر    2اْلع م 

وِر    1عمر اْلَمْعم 

  1عمر بِاْلع ْمَرِة 

وَها    1عمر َعَمر 

ًرا    1عمر ع م 

ِرَك    1عمر ع م 

ِرِه    1عمر ع م 

  3عمر ِعْمَراَن 

َك    1عمر لَعَْمر 

ر   عَمَّ   1عمر م 

ْرك م    1عمر ن عَم ِ

ْره     1عمر ن عَم ِ

  1عمر َواْستَْعَمَرك م 

  1عمر َواْلع ْمَرةَ 

وَها ع   1مر َوَعَمر 

  1عمر َوِعَماَرةَ 

ر     1عمر يَْعم 

وا  ر    1عمر يَْعم 

َر    1عمر ي عَمَّ

ر     2عمر ي عَمَّ

  1عمق َعِميق  

  1عمل أَْعَماالً 

  1عمل أَْعَمال  

  4عمل أَْعَمالَك م 

  17عمل أَْعَمالَه م 

  4عمل أَْعَمال ك م 

  3عمل أَْعَمال نَا 

  9عمل أَْعَمال ه م 

  1عمل أَْعَماِلك م 

  1عمل أَْعَماِلِهم 

  2عمل أَْعَمَل 

  2عمل أَْعَمل  

  1عمل اْعَمل 

  7عمل اْعَمل وا 

  1عمل اْلعَاِمل وَن 

  3عمل اْلعَاِمِليَن 

  1عمل تَْعَمل  

  23عمل تَْعَمل وَن 

  3عمل َعاِمل  

  1عمل َعاِمل  

  1عمل َعاِملَة  

  3عمل َعاِمل وَن 

  2 عمل َعَمالً 

  2عمل َعَمل  

  2عمل َعَمل  

  2عمل َعَمَل 

  2عمل َعَملَك م 

  1عمل َعَملَه م 

  1عمل َعَمل َك 

  1عمل َعَمل ك م 

  1عمل َعَمل ه  

  2عمل َعَمِل 

  3عمل َعَمِلِه 

  1عمل َعَمِلِهم 

  1عمل َعَمِلي 

  2عمل َعِمَل 

  5عمل َعِملَت 

  1عمل َعِملَتْه  

  21عمل َعِمل وا 

  1عمل َعِمْلت م 
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  1عمل فَاْعَمل 

  1عمل فَْليَْعَمل 

  1عمل فَْليَْعَمِل 

  1عمل فَنَْعَمَل 

  1عمل ِلعََمِلك م 

  2عمل نَْعَمل 

  3عمل نَْعَمل  

  2عمل َواْعَمل وا 

  1عمل َواْلعَاِمِليَن 

  1عمل َواْلعََمل  

  1عمل َوتَْعَمل 

  1عمل َوَعَمِلِه 

  11عمل َوَعِمَل 

  53ل َوَعِمل وا عم

  2عمل َويَْعَمل 

  1عمل َويَْعَمل وَن 

  7عمل يَْعَمل 

  3عمل يَْعَمل  

  56عمل يَْعَمل وَن 

  1عمم أَْعَماِمك م 

  1عمم َعمَّ 

اتَِك    1عمم َعمَّ

اتِك م    1عمم َعمَّ

َك    1عمم َعم ِ

ات ك م    1عمم َوَعمَّ

  7عمه يَْعَمه وَن 

  5عمي أَْعَمى 

  7َمى عمي األَعْ 

  1عمي اْلعََمى 

  2عمي اْلع ْمَي 

  2عمي اْلع ْميِ 

  2عمي تَْعَمى 

  1عمي َعًمى 

وا    1عمي َعم 

وَن    1عمي َعم 

  1عمي َعِميَن 

  1عمي َعِمَي 

  1عمي ع ْميًا 

  2عمي ع ْمي  

وا    1عمي فَعَم 

  1عمي فَعَِميَت 

يَت    1عمي فَع م ِ

  1عمي َكاألَْعَمى 

  1عمي َوأَْعَمى 

  1عمي َوع ْميَانًا 

ا    47عن َعمَّ

  153عن َعن 

  2عن َعنَك 

  22عن َعنك م 

  2عن َعنك م  

  71عن َعِن 

  11عن َعنَّا 

  6عن َعن ِي 

  24عن َعْنَها 

  37عن َعْنه  

  67عن َعْنه م 

َما    4عن َعْنه 

م     2عن َعْنه 

  2عن َوَعن 

  3عن َوَعِن 

  3عنب أَْعنَاب  

  1ابًا عنب َوأَْعنَ 

  3عنب َوأَْعنَاب  

  1عنب َواألَْعنَاَب 

  1عنب َواألَْعنَاِب 

  1عنب َوِعنَبًا 

  1عنب َوِعنَب  

  1عنت اْلعَنََت 

  2عنت َعنِتُّم 

  1عنت ألَْعنَتَك م 

  1عنت لَعَنِتُّم 

  1عنت َوَعنَِت 

  1عند أَِعنَده  

  1عند َعنِيًدا 

  3عند َعنِيد  

  92عند ِعنَد 

  4ِعنَدَك عند 

  3عند ِعنَدك م 

  7عند ِعنَدنَا 

  3عند ِعنَدَها 

  19عند ِعنَده  

  4عند ِعنَده م 

  3عند ِعنَده م  

  21عند ِعنِد 

  5عند ِعنِدَك 

  7عند ِعنِدنَا 

  4عند ِعنِدِه 

  6عند ِعنِدي 

  2عند فَِعنَد 

  3عند َوِعنَد 

  1عند َوِعنَدنَا 

  3عند َوِعنَده  

  2َده م عند َوِعن

  1عند َوِعنَده م  

  1عنق أَْعنَاق ه م 

  1عنق أَْعنَاِق 

  3عنق أَْعنَاقِِهم 

  1عنق األَْعنَاِق 

  1عنق ع ن ِقَك 

  1عنق ع ن ِقِه 

  1عنق َواألَْعنَاِق 

  2عنكب اْلعَنَكب وِت 

  1عهد أَْعَهد 

  1عهد اْلعَْهَد 

  1عهد اْلعَْهد  

  1عهد بِاْلعَْهِد 

  4ِد عهد بِعَهْ 

  1عهد بِعَْهِدك م 

  2عهد بِعَْهِدِه 

  1عهد بِعَْهِدِهم 

  1عهد بِعَْهِدي 

  1عهد َعاَهدتَّ 

  4عهد َعاَهدتُّم 

  2عهد َعاَهَد 

  4عهد َعاَهد وا 

  3عهد َعِهَد 

  1عهد َعِهْدنَا 

  4عهد َعْهًدا 

  1عهد َعْهد  

  1عهد َعْهد  

  2عهد َعْهَد 

  1عهد َعْهَده  

  2ْهَده م عهد عَ 

  1عهد َعْهد  

  1عهد َعْهِدِهم 

  1عهد َعْهِدي 

  1عهد َوبِعَْهِد 

  1عهد َوَعِهْدنَا 

  2عهد َوَعْهِدِهم 

  2عهن َكاْلِعْهِن 

  7عوج ِعَوًجا 

  1عوج ِعَوج  

  1عوج ِعَوَج 

  2عود أ ِعيد وا 

  2عود تَع ود وا 

  1عود تَع ود وَن 

  1عود َسن ِعيد َها 

  1د وَن عود َعائِ 

  3عود َعاَد 

  1عود َعاد وَن 

  1عود ع دتُّم 

  3عود ع ْدنَا 

  1عود ِعيًدا 

  2عود لَتَع ود نَّ 

  1عود لَعَاد وا 

  1عود َمعَاد  

  1عود ن ِعيد ك م 

  1عود ن ِعيد ه  

  1عود َوي ِعيد  

  1عود يَع ود وا 

  2عود يَع ود وَن 

  1عود ي ِعيَدك م 

  1عود ي ِعيد  

  1ود ي ِعيد ك م ع

نَا    1عود ي ِعيد 

  7عود ي ِعيد ه  

  1عود ي ِعيد وك م 

  1عود نَع د 

  6عوذ أَع وذ  

  1عوذ أ ِعيذ َها 

  2عوذ ع ْذت  

  4عوذ فَاْستَِعذ 

  2عوذ َمعَاذَ 

  1عوذ نَع وَد 

  1عوذ َوأَع وذ  

  1عوذ يَع وذ وَن 

  1عور بِعَْوَرة  

  1عور َعْوَرات  

  1َراِت عور َعوْ 

  1عور َعْوَرة  

قِيَن  ِ عَو    1عوق اْلم 

  1عول تَع ول وا 
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  3عوم َعاًما 

  1عوم َعام  

  3عوم َعام  

  1عوم َعاَمْيِن 

  1عوم َعاِمِهم 

  2عون اْستَِعين وا 

  1عون اْلَماع وَن 

ْستَعَان     2عون اْلم 

  1عون تَعَاَون وا 

  1عون َعَوان  

  1عون نَْستَِعين  

  1َوأََعانَه   عون

  1عون َواْستَِعين وا 

  1عون َوتَعَاَون وا 

  1عيب أَِعيبََها 

  2عير اْلِعير  

  1عير َواْلِعيَر 

  2عيسى بِِعيَسى 

  12عيسى ِعيَسى 

  7عيسى َوِعيَسى 

  4عيسى يَاِعيَسى 

  2عيش ِعيَشة  

  1عيش َمعَاًشا 

  2عيش َمعَايَِش 

  1عيش َمِعيَشتََها 

  1الً عيل َعائِ 

  1عيل َعْيلَةً 

  2عين أَْعي ن  

  2عين أَْعي ن  

  1عين أَْعي َن 

  2عين أَْعي نَه م 

  1عين أَْعي ن ك م 

  2عين أَْعي ن ه م 

  1عين أَْعي ن ه نَّ 

  1عين أَْعي ِن 

  1عين أَْعي نِك م 

  2عين أَْعي نِِهم 

  1عين األَْعي ن  

  1عين األَْعي ِن 

  1عين اْلعَْيِن 

  1عين اْلع ي وِن 

  4عين بِأَْعي نِنَا 

  1عين بِاْلعَْيِن 

  6عين َعْينًا 

  1عين َعْين  

  3عين َعْين  

  2عين َعْيَن 

  1عين َعْينَاَك 

  2عين َعْينَاِن 

  1عين َعْينَاه  

  2عين َعْينَْيَك 

  1عين َعْينَْيِن 

  2عين َعْين َها 

  1عين َعْينِي 

  1عين ع ي ونًا 

  2ين  عين عِ 

  2عين ِعين  

  1عين فَأَِعين ونِي 

  3عين َمِعين  

  1عين َوأَْعي ن ه م 

  1عين َواْلعَْيَن 

  2عين َوع ي ون  

  1عين َوَمِعين  

  1عيي أَفَعَيِينَا 

  1عيي يَْعَي 

  7غبر اْلغَابِِريَن 

  1غبر َغبََرة  

  1غبن التَّغَاب ِن 

  2غثث غ ثَاًء 

  1غدر ن غَاِدر 

  1ي غَاِدر  غدر 

  1غدق َغَدقًا 

  1غدو اْغد وا 

  2غدو بِاْلغََداِة 

 ِ   3غدو بِاْلغ د و 

  4غدو َغًدا 

  1غدو َغَداَءنَا 

  1غدو َغَدْوَت 

ا    1غدو غ د وًّ

َها    1غدو غ د وُّ

  1غدو ِلغَد  

  1غدو َوَغَدْوا 

 ِ   1غرب اْلغَْربِي 

  1غرب اْلغ َراِب 

وِب    1غرب اْلغ ر 

  1ْلَمْغِربَْيِن غرب ا

  1غرب اْلَمْغِرِب 

ب     1غرب تَْغر 

  1غرب َغَربَت 

  1غرب َغْربِيَّة  

  1غرب غ َرابًا 

وبَِها    1غرب غ ر 

  1غرب َمْغِرَب 

  1غرب َواْلَمغَاِرِب 

  2غرب َواْلَمْغِرب  

  3غرب َواْلَمْغِرِب 

  1غرب َوَغَرابِيب  

  1غرب َوَمغَاِربََها 

ور     3 غرر اْلغَر 

وِر    2غرر اْلغ ر 

ور     1غرر بِغ ر 

نَّك م     2غرر تَغ رَّ

  1غرر َغرَّ 

َك    1غرر َغرَّ

وًرا    5غرر غ ر 

ور     1غرر غ ر 

تْك م     2غرر َوَغرَّ

م   تْه    3غرر َوَغرَّ

ك م    1غرر َوَغرَّ

ه م    1غرر َوَغرَّ

نََّك    1غرر يَغ رَّ

نَّك م    2غرر يَغ رَّ

ْرَك    1غرر يَْغر 

  1غرف اْغتََرَف 

فَاِت    1غرف اْلغ ر 

  1غرف اْلغ ْرفَةَ 

  1غرف غ َرفًا 

  2غرف غ َرف  

  1غرف غ ْرفَةً 

  4غرق أَْغَرْقنَا 

  1غرق أَْغَرْقنَاه م 

  1غرق أ ْغِرق وا 

  1غرق اْلغََرق  

ْغَرقِيَن    1غرق اْلم 

  1غرق َغْرقًا 

  1غرق فَأَْغَرْقنَاه  

  3ه م غرق فَأَْغَرْقنَا

  1غرق فَي ْغِرقَك م 

  1غرق ِلت ْغِرَق 

ْغَرق وَن    3غرق م 

  1غرق ن ْغِرْقه م 

  4غرق َوأَْغَرْقنَا 

  1غرم َغَراًما 

وَن  ْغَرم    1غرم لَم 

  1غرم َمْغَرًما 

  2غرم َمْغَرم  

  1غرم َواْلغَاِرِميَن 

  1غرو فَأَْغَرْينَا 

  1غرو لَن ْغِريَنََّك 

ى    1غزز غ زًّ

  1غزل َغْزلََها 

  1غسق َغاِسق  

  1غسق َغَسِق 

  1غسق َوَغسَّاقًا 

  1غسق َوَغسَّاق  

  1غسل تَْغتَِسل وا 

  1غسل ِغْسِلين  

  1غسل فَاْغِسل وا 

ْغتََسل     1غسل م 

  1غشو أ ْغِشيَت 

  1غشو اْلغَاِشيَِة 

 ِ   1غشو اْلَمْغِشي 

  1غشو تَغَشَّاَها 

  1غشو َغاِشيَة  

  2ِشيَه م غشو غَ 

  1غشو َغشَّى 

  1غشو َغَواش  

  1غشو ِغَشاَوةً 

  1غشو ِغَشاَوة  

  1غشو فَأَْغَشْينَاه م 

  1غشو فَغَِشيَه م 

  1غشو فَغَشَّاَها 

  1غشو َوتَْغَشى 

  1غشو يَْستَْغش وَن 

  1غشو يَْغَشاَها 

  1غشو يَْغَشاه  

  1غشو يَْغَشاه م  

  5غشو يَْغَشى 

يك     1م  غشو ي غَش ِ

  1غشو ي ْغَشى 

  2غشو ي ْغِشي 

  1غصب َغْصبًا 
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ة     1غصص غ صَّ

  1غضب اْلغََضب  

  1غضب اْلَمْغض وِب 

  4غضب بِغََضب  

  4غضب َغَضب  

  1غضب َغَضب  

  1غضب َغَضَب 

  2غضب َغَضبِي 

  2غضب َغِضَب 

  1غضب َغِضب وا 

  2غضب َغْضبَاَن 

غَاِضبًا    1غضب م 

  1غضب َوَغَضب  

  3غضب َوَغِضَب 

غضض َواْغض ض 

1  

وا    1غضض يَغ ضُّ

  1غضض يَغ ضُّوَن 

  1غضض يَْغض ْضَن 

  1غطش َوأَْغَطَش 

  1غطي ِغَطاء  

  1غطي ِغَطاَءَك 

  1غفر أَْستَْغفَْرَت 

  1غفر أَْستَْغِفر  

  2غفر اْستَْغِفر 

وا    3غفر اْستَْغِفر 

  1غفر اْستِْغفَار  

  7غفر اْغِفر 

  1اْلغَافِِريَن غفر 

  11غفر اْلغَف ور  

  2غفر اْلغَفَّار  

  1غفر اْلغَفَّاِر 

  2غفر اْلَمْغِفَرِة 

  1غفر بِاْلَمْغِفَرِة 

  1غفر بَِمْغِفَرة  

  3غفر تَْستَْغِفر 

وَن    1غفر تَْستَْغِفر 

  3غفر تَْغِفر 

  1غفر َسأَْستَْغِفر  

  1غفر َسي ْغفَر  

  1غفر َغافِِر 

  1فََر غفر غَ 

  21غفر َغف وًرا 

  51غفر َغف ور  

  1غفر َغف ور  

  1غفر َغفَّاًرا 

  1غفر غ ْفَرانََك 

  1غفر فَاْستَْغفََر 

وا    2غفر فَاْستَْغفَر 

  1غفر فَاْستَْغِفر 

وه     1غفر فَاْستَْغِفر 

  6غفر فَاْغِفر 

  1غفر فَغَفََر 

  1غفر فَغَفَْرنَا 

  1غفر فَيَْغِفر  

  1ْستَْغِفَرنَّ غفر ألَ 

  2غفر لَغَف ور  

  1غفر لَغَفَّار  

  1غفر لََمْغِفَرة  

  1غفر ِلتَْغِفَر 

  5غفر ِليَْغِفَر 

  3غفر َمْغِفَرةً 

  11غفر َمْغِفَرة  

  4غفر َمْغِفَرة  

  2غفر نَْغِفر 

  1غفر َواْستَْغفََر 

  5غفر َواْستَْغِفر 

وا    3غفر َواْستَْغِفر 

وه  غفر َواْستَْغفِ    1ر 

  1غفر َواْستَْغِفِر 

  1غفر َواْستَْغِفِري 

  1غفر َواْستَْغِفْره  

  4غفر َواْغِفر 

  1غفر َواْلَمْغِفَرِة 

ْستَْغِفِريَن  غفر َواْلم 

1  

وا    1غفر َوتَْغِفر 

  1غفر َوَغفََر 

  1غفر َوَمْغِفَرةً 

  4غفر َوَمْغِفَرة  

وا    1غفر َويَْستَْغِفر 

وَن غفر َويَْستَغْ    2ِفر 

ونَه     1غفر َويَْستَْغِفر 

  7غفر َويَْغِفر 

  3غفر َويَْغِفر  

  1غفر يَْستَْغِفر 

وا    1غفر يَْستَْغِفر 

وَن    2غفر يَْستَْغِفر 

  1غفر يَْستَْغِفِر 

  3غفر يَْغِفر 

  6غفر يَْغِفَر 

  2غفر يَْغِفر  

وا    1غفر يَْغِفر 

وَن    1غفر يَْغِفر 

  1غفر ي ْغفَر 

  1غفل أَْغفَْلنَا 

  1غفل اْلغَافاِلَِت 

  2غفل اْلغَافِل وَن 

  2غفل اْلغَافِِليَن 

  9غفل بِغَافِل  

  1غفل تَْغف ل وَن 

  1غفل َغافاِلً 

  6غفل َغافِل وَن 

  4غفل َغافِِليَن 

  5غفل َغْفلَة  

  1غفل لَغَافِل وَن 

  2غفل لَغَافِِليَن 

  5غلب اْلغَاِلب وَن 

  4اِلبِيَن غلب اْلغَ 

  1غلب تَْغِلب وَن 

  1غلب َست ْغلَب وَن 

  1غلب َسيَْغِلب وَن 

  1غلب َغاِلب  

  2غلب َغاِلَب 

  1غلب َغاِلب وَن 

  2غلب َغلَبَت 

  1غلب َغلَب وا 

  1غلب َغلَبِِهم 

  1غلب غ ِلبَِت 

  1غلب غ ْلبًا 

  1غلب فَغ ِلب وا 

  1غلب ألَْغِلبَنَّ 

  1غلب َمْغل وب  

  1غلب يَْغِلب 

  4غلب يَْغِلب وا 

  1غلب ي ْغلَب وَن 

  3غلظ َغِليًظا 

  1غلظ َغِليظ  

  3غلظ َغِليظ  

  1غلظ َغِليَظ 

  1غلظ ِغالَظ  

  1غلظ ِغْلَظةً 

  1غلظ فَاْستَْغلََظ 

  2غلظ َواْغل ظ 

  2غلف غ ْلف  

  1غلق َوَغلَّقَِت 

  1غلل أَْغالاَلً 

  1غلل األَْغالََل 

  2ألَْغالَل  غلل ا

  1غلل َغلَّ 

  1غلل غ لَّت 

  1غلل ِغالًّ 

  2غلل ِغل   

  1غلل فَغ لُّوه  

  1غلل َمْغل ولَةً 

  1غلل َمْغل ولَة  

  1غلل َوأَْغالاَلً 

  1غلل َواألَْغالََل 

  1غلل يَغ لَّ 

  1غلل يَْغل ل 

  1غلم اْلغ الَم  

  4غلم بِغ الَم  

  2غلم غ الًَما 

  4 غلم غ الَم  

  1غلم ِغْلَمان  

  1غلم ِلغ الََمْيِن 

  2غلو تَْغل وا 

  1غلو َكغَْليِ 

  1غلو يَْغِلي 

  1غمر َغَمَراِت 

  2غمر َغْمَرة  

  1غمر َغْمَرتِِهم 

وَن    1غمز يَتَغَاَمز 

  1غمض ت ْغِمض وا 

  2غمم اْلغََماَم 

  1غمم اْلغََماِم 

  3غمم اْلغَم ِ 

  1غمم بِاْلغََماِم 

  1م بِغَم   غم

ا    1غمم َغمًّ

  1غمم َغم   

ةً    1غمم غ مَّ
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  1غنم َغنَم  

  1غنم َغنَِمي 

  2غنم َغنِْمت م 

  2غنم َمغَانَِم 

  1غنم َمغَانِم  

  1غنم َواْلغَنَِم 

  1غنم َوَمغَانَِم 

  1غني أَْغنَاه م  

  1غني أَْغنَت 

  9غني أَْغنَى 

  1غني أَْغنِيَاَء 

  2 غني أَْغنِيَاء  

  1غني أ ْغنِي 

  2غني اْستَْغنَى 

  1غني األَْغنِيَاِء 

  2غني اْلغَنِيُّ 

  1غني تَْغَن 

  3غني ت ْغِن 

  2غني ت ْغنِي 

  4غني ت ْغنَِي 

  3غني َغنِيًّا 

  7غني َغنِي  

  1غني فَأَْغنَى 

  2غني لَغَنِي  

ْغن وَن    2غني م 

  2غني َواْستَْغنَى 

  3غني يَْغنَْوا 

  1ي ي ْغن وا غن

  1غني ي ْغِن 

  1غني ي ْغنِِهم  

  11غني ي ْغنِي 

  1غني ي ْغنِيك م  

  1غني ي ْغنِيِه 

  1غني ي ْغنِيَا 

م     1غني ي ْغنِيَه 

  1غور اْلغَاِر 

  2غور َغْوًرا 

  1غور َمغَاَرات  

اص     1غوص َوَغوَّ

  1غوص يَغ وص وَن 

  2غوط اْلغَائِِط 

  1غول َغْول  

  2أَْغَوْيتَنِي غوي 

  1غوي أَْغَوْينَا 

  1غوي أَْغَوْينَاه م 

َن    1غوي اْلغَاو 

  2غوي اْلغَاِويَن 

 ِ   3غوي اْلغَي 

  1غوي َغاِويَن 

  1غوي َغَوى 

  1غوي َغَوْينَا 

  1غوي َغيًّا 

  1غوي فَأَْغَوْينَاك م 

  1غوي فَغََوى 

  1غوي أل ْغِويَنَّه م 

  1غوي لَغَِوي  

  1ْلغَاِويَن غوي لِ 

َن    1غوي َواْلغَاو 

  1غوي َوأل ْغِويَنَّه م 

  1غوي ي ْغِويَك م 

  1غيب اْلغَائِبِيَن 

  6غيب اْلغَْيَب 

  3غيب اْلغَْيب  

  19غيب اْلغَْيِب 

  4غيب اْلغ ي وِب 

  12غيب بِاْلغَْيِب 

  1غيب بِغَائِبِيَن 

  1غيب َغائِبَة  

  1غيب َغائِبِيَن 

  2 غيب َغيَابَتِ 

  2غيب َغْيَب 

  3غيب َغْيب  

  1غيب َغْيِب 

  1غيب َغْيبِِه 

  2غيب ِلْلغَْيِب 

  1غيب يَْغتَب 

  2غيث اْلغَْيَث 

  1غيث تَْستَِغيث وَن 

  1غيث َغْيث  

  1غيث فَاْستَغَاثَه  

  1غيث َواْستَْغَشْوا 

  1غيث يَْستَِغيثَاِن 

  1غيث يَْستَِغيث وا 

  1غيث ي غَاث  

  1غَاث وا غيث ي  

  4غير أََغْيَر 

  4غير أَفَغَْيَر 

  41غير بِغَْيِر 

  39غير َغْيَر 

  3غير َغْيَرك م 

  1غير َغْيَرَها 

  2غير َغْيَره  

  21غير َغْير  

ه     9غير َغْير 

  11غير َغْيِر 

  1غير َغْيِرك م 

  2غير َغْيِرِه 

  2غير َغْيِري 

ِغيَراِت    1غير فَاْلم 

نَّ غير فَلَي غَ    1ي ِر 

  4غير ِلغَْيِر 

غَي ًِرا    1غير م 

  3غير َوَغْيَر 

  1غير َوَغْير  

  1غير َوَغْيِر 

  1غير يَتَغَيَّر 

  1غير ي غَي ِر  

وا    2غير ي غَي ِر 

  1غيض تَِغيض  

  1غيض َوِغيَض 

  1غيظ اْلغَْيَظ 

  2غيظ اْلغَْيِظ 

  1غيظ بِغَْيِظك م 

  1غيظ بِغَْيِظِهم 

  1غَيًُّظا غيظ تَ 

  1غيظ َغْيَظ 

  1غيظ لَغَائِظ وَن 

  1غيظ ِليَِغيَظ 

  1غيظ يَِغيظ  

  1غيظ ي ِغيظ  

  1فءد أَْفئَِدةً 

  1فءد أَْفئَِدة  

  1فءد أَْفئَِدتَه م 

  1فءد أَْفئَِدت ه م 

  1فءد األَْفئَِدِة 

  1فءد اْلف َؤاد  

  2فءد ف َؤاَدَك 

  1فءد ف َؤاد  

  1ةً فءد َوأَْفئِدَ 

  1فءد َوأَْفئَِدت ه م 

  4فءد َواألَْفئَِدةَ 

  1فءد َواْلف َؤاَد 

ا    1فتء تَْفتَؤ 

  1فتح اْفتَح 

  1فتح اْلفَاتِِحيَن 

  1فتح اْلفَتَّاح  

  2فتح اْلفَتْح  

  2فتح اْلفَتْحِ 

  1فتح بِاْلفَتْحِ 

وا    1فتح تَْستَْفتِح 

  1فتح ت فَتَّح  

  1فتح فَاْفتَح 

  1تََح فتح فَ 

وا    1فتح فَتَح 

  4فتح فَتَْحنَا 

  4فتح فَتًْحا 

  1فتح فَتْح  

  1فتح فَفَتَْحنَا 

  2فتح ف تَِحت 

  1فتح لَفَتَْحنَا 

  2فتح َمفَاتَِحه  

  1فتح َمفَاتِح  

ََّحةً  فَت   1فتح م 

وا    1فتح َواْستَْفتَح 

  1فتح َواْلفَتْح  

  1فتح َوفَتْح  

  1فتح َوف تَِحت 

  1َوف تَِحِت  فتح

وَن    1فتح يَْستَْفتِح 

  1فتح يَْفتَح  

  1فتح يَْفتَحِ 

  1فتر فَتَْرة  

  1فتر ي فَتَّر  

  1فتق فَفَتَْقنَاه َما 

  3فتل فَتِيالً 

  3فتن اْلِفتْنَةَ 

  3فتن اْلِفتْنَِة 

  1فتن اْلَمْفت ون  

  1فتن بِفَاتِنِيَن 

  1فتن تَْفتِن ِي 

  1فتن ت ْفتَن وَن 

  1فتن فَتَنت م 
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  1فتن فَتَن وا 

  5فتن فَتَنَّا 

  1فتن فَتَنَّاه  

  1فتن ف ت ونًا 

  1فتن ف تِنت م 

  1فتن ف تِن وا 

  11فتن فِتْنَةً 

  11فتن فِتْنَة  

  1فتن فِتْنَةَ 

  1فتن فِتْنَتَك م 

  1فتن فِتْنَتَه  

  1فتن فِتْنَت َك 

  1فتن فِتْنَت ه م 

  1َك فتن لَيَْفتِن ونَ 

  2فتن ِلنَْفتِنَه م 

  2فتن َواْلِفتْنَة  

  1فتن َوفَتَنَّاَك 

  1فتن يَْفتِنَك م  

  1فتن يَْفتِنَنَّك م  

  1فتن يَْفتِنَه م 

  1فتن يَْفتِن وَك 

  3فتن ي ْفتَن وَن 

  2فتي أَْفت ونِي 

  1فتي أَْفتِنَا 

  1فتي اْلِفتْيَة  

  1فتي تَْستَْفِت 

  1اِن فتي تَْستَْفتِيَ 

  2فتي فَاْستَْفتِِهم 

  1فتي فَتًى 

  1فتي فَتَاَها 

  1فتي فَتَيَاتِك م 

  1فتي فَتَيَاتِك م  

  1فتي فَتَيَاِن 

  1فتي فِتْيَة  

  2فتي ِلفَتَاه  

  1فتي ِلِفتْيَانِِه 

  1فتي َويَْستَْفت ونََك 

  1فتي يَْستَْفت ونََك 

  2فتي ي ْفتِيك م 

  1فجج فَج   

  2َجاًجا فجج فِ 

  1فجر اْلفََجَرة  

  5فجر اْلفَْجِر 

اَر    1فجر اْلف جَّ

اِر    1فجر اْلف جَّ

َر    1فجر تَْفج 

  2فجر تَْفِجيًرا 

  1فجر فَاِجًرا 

  1فجر فَانفََجَرت 

َر    1فجر فَت فَج ِ

وَرَها    1فجر ف ج 

َرت    1فجر ف ج ِ

اِر    1فجر َكاْلف جَّ

َر    1فجر ِليَْفج 

  1ْجِر فجر َواْلفَ 

ْرنَا    3فجر َوفَجَّ

ر     1فجر يَتَفَجَّ

ونََها  ر    1فجر ي فَج ِ

  1فجو فَْجَوة  

  4فحش اْلفَاِحَشةَ 

  1فحش اْلفَاِحَشة  

  2فحش اْلفَْحَشاِء 

  2فحش اْلفََواِحَش 

  3فحش بِاْلفَْحَشاِء 

  4فحش بِفَاِحَشة  

  4فحش فَاِحَشةً 

  1فحش َواْلفَْحَشاَء 

  1ْحَشاِء فحش َواْلفَ 

  2فحش َواْلفََواِحَش 

وًرا    1فخر فَخ 

ور     1فخر فَخ 

ور     2فخر فَخ 

اِر    1فخر َكاْلفَخَّ

ر     1فخر َوتَفَاخ 

  1فدي اْفتََدت 

  1فدي اْفتََدى 

  1فدي ت فَاد وه م 

  1فدي فَِفْديَة  

  1فدي فَِداًء 

  2فدي فِْديَة  

  1فدي الَْفتََدت 

  2فدي الَْفتََدْوا 

  1فدي ِليَْفتَد وا 

  1فدي َوفََدْينَاه  

  1فدي يَْفتَِدي 

  1فرت ف َراتًا 

  2فرت ف َرات  

  1فرث فَْرث  

  2فرج فَْرَجَها 

وج     1فرج ف ر 

وَجه م    2فرج ف ر 

وَجه نَّ    1فرج ف ر 

  1فرج ف ِرَجت 

وِجِهم    2فرج ِلف ر 

  1فرح اْلفَِرِحيَن 

  1فرح تَْفَرح 

  1وا فرح تَْفَرح  

وَن    2فرح تَْفَرح 

  2فرح فَِرَح 

وا    3فرح فَِرح 

وَن    3فرح فَِرح 

  1فرح فَِرِحيَن 

وا    1فرح فَْليَْفَرح 

  1فرح لَفَِرح  

وا    2فرح َوفَِرح 

  1فرح يَْفَرح  

وا    1فرح يَْفَرح 

وَن    2فرح يَْفَرح 

  3فرد فَْرًدا 

  1فرد ف َراَدى 

  1فرد َوف َراَدى 

  1ِفْرَدْوَس فردس الْ 

  1فردس اْلِفْرَدْوِس 

  1فرر اْلِفَرار  

  1فرر اْلَمفَرُّ 

وَن    1فرر تَِفرُّ

  1فرر فََرْرت م 

ت    1فرر فَرَّ

  1فرر فَفََرْرت  

وا    1فرر فَِفرُّ

  3فرر فَِراًرا 

  1فرر يَِفرُّ 

  1فرش فََرْشنَاَها 

ش     1فرش ف ر 

  1فرش فَِراًشا 

  1فرش َكاْلفََراِش 

  1فرش َوفَْرًشا 

ش     1فرش َوف ر 

  1فرض اْلفَِريَضِة 

وا    1فرض تَْفِرض 

  1فرض فَاِرض  

  4فرض فََرَض 

  2فرض فََرْضت م 

  1فرض فََرْضنَا 

  5فرض فَِريَضةً 

وًضا    2فرض َمْفر 

  1فرض َوفََرْضنَاَها 

طت     1فرط فَرَّ

ْطت م    1فرط فَرَّ

ْطنَا    2فرط فَرَّ

ًطا    1فرط ف ر 

ْفَرط وَن    1فرط م 

َط    1فرط يَْفر 

ط وَن    1فرط ي فَر ِ

  1فرع َوفَْرع َها 

  42فرعون فِْرَعْوَن 

  17فرعون فِْرَعْون  

  2فرعون ِلِفْرَعْوَن 

  3فرعون َوفِْرَعْوَن 

  2فرعون َوفِْرَعْون  

  2فرعون يَافِْرَعْون  

  2فرغ أَْفِرغ 

  1فرغ أ ْفِرغ 

غ     1فرغ َسنَْفر 

  1فرغ فَاِرًغا 

  1فرغ فََرْغَت 

  3فرق اْلفَِريقَْيِن 

  3فرق اْلف ْرقَاَن 

  1فرق اْلف ْرقَاِن 

  1فرق اْلِفَراق  

ق وا    1فرق تَتَفَرَّ

َق    1فرق تَفَرَّ

ق وا    3فرق تَفَرَّ

  1فرق فَاِرق وه نَّ 

ق    1فرق فَاْفر 

  1فرق فَاْلفَاِرقَاِت 

َق    1فرق فَتَفَرَّ

  1ْقنَا فرق فَرَ 

  1فرق فََرْقنَاه  

  11فرق فَِريقًا 

  12فرق فَِريق  

  1فرق فَِريق  
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  1فرق فَِريقَاِن 

ق وا    2فرق فَرَّ

ْقَت    1فرق فَرَّ

  1فرق فَْرقًا 

  1فرق فَفَِريقًا 

  1فرق ف ْرقَانًا 

  1فرق فَِراق  

  1فرق فِْرق  

  1فرق فِْرقَة  

  1فرق لَفَِريقًا 

قَ  تَفَر ِ   1ة  فرق م 

ق وَن  تَفَر ِ   1فرق م 

ق     3فرق ن فَر ِ

  1فرق َواْلف ْرقَاَن 

  1فرق َواْلف ْرقَاِن 

  1فرق َوتَْفِريقًا 

  3فرق َوفَِريقًا 

  1فرق َوفَِريق  

قَا    1فرق يَتَفَرَّ

ق وَن    1فرق يَتَفَرَّ

  1فرق يَْفَرق وَن 

ق وا    2فرق ي فَر ِ

ق وَن    1فرق ي فَر ِ

  1 فرق ي ْفَرق  

  1فره فَاِرِهيَن 

  1فري أَْفتََرى 

  7فري اْفتََراه  

  14فري اْفتََرى 

  2فري اْفتََرْيت ه  

  1فري اْفتََرْينَا 

  2فري اْفتَِراًء 

ْفتَِريَن    1فري اْلم 

وا    1فري تَْفتَر 

وَن    2فري تَْفتَر 

  1فري فَِريًّا 

وا    1فري ِلتَْفتَر 

  1فري ِلتَْفتَِرَي 

فْ    2تًَرى فري م 

ْفتَر     1فري م 

ْفتََريَات     1فري م 

وَن  ْفتَر    1فري م 

وَن    17فري يَْفتَر 

  1فري يَْفتَِري 

  1فري يَْفتَِرينَه  

وَن    1فري يَْفت ر 

  2فري ي ْفتََرى 

ونََك    1فزز لَيَْستَِفزُّ

  1فزز َواْستَْفِزز 

ه م    1فزز يَْستَِفزَّ

  1فزع اْلفََزع  

  1فزع فََزع  

  1فزع فَِزع وا 

  2فزع فَفَِزَع 

َع    1فزع ف ز ِ

وا    1فسح تَفَسَّح 

وا    1فسح فَاْفَسح 

  1فسح يَْفَسحِ 

  1فسد أَْفَسد وَها 

  4فسد اْلفََساَد 

  1فسد اْلفََساد  

  1فسد اْلفََساِد 

ْفِسَد    1فسد اْلم 

ْفِسد وَن    1فسد اْلم 

ْفِسِديَن    11فسد اْلم 

ْفسِ    2ِديَن فسد بِاْلم 

  4فسد ت ْفِسد وا 

  3فسد فََساًدا 

  1فسد فََساد  

ْفِسِديَن    1فسد َكاْلم 

  1فسد لَت ْفِسد نَّ 

  1فسد لَفََسَدتَا 

  2فسد لَفََسَدِت 

  1فسد ِلن ْفِسَد 

  1فسد ِلي ْفِسَد 

  1فسد ِلي ْفِسد وا 

ْفِسد وَن    1فسد م 

ْفِسِديَن    5فسد م 

  1فسد َوفََساد  

  2َوي ْفِسد وَن فسد 

  1فسد ي ْفِسد  

  3فسد ي ْفِسد وَن 

  1فسر تَْفِسيًرا 

  9فسق اْلفَاِسق وَن 

  11فسق اْلفَاِسِقيَن 

  1فسق اْلف س وق  

  1فسق تَْفس ق وَن 

  1فسق فَاِسقًا 

  1فسق فَاِسق  

  7فسق فَاِسق وَن 

  6فسق فَاِسِقيَن 

  2فسق فََسق وا 

  1فسق فَفََسَق 

  1َسق وا فسق فَفَ 

  1فسق ف س وق  

  1فسق ف س وَق 

  1فسق فِْسقًا 

  1فسق فِْسق  

  1فسق لَفَاِسق وَن 

  1فسق لَفَاِسِقيَن 

  1فسق لَِفْسق  

  1فسق َواْلف س وَق 

  5فسق يَْفس ق وَن 

  1فشل تَْفَشالَ 

  1فشل فَتَْفَشل وا 

  1فشل فَِشْلت م 

  1فشل لَفَِشْلت م 

  1فصح أَْفَصح  

  1ل اْلفَاِصِليَن فص

  7فصل اْلفَْصِل 

  1فصل تَْفِصيالً 

  1فصل فََصَل 

  1فصل فََصلَِت 

َل    1فصل فَصَّ

ْلنَا    3فصل فَصَّ

ْلنَاه     2فصل فَصَّ

  1فصل فَْصل  

لَت    3فصل ف ص ِ

  1فصل فَِصاالً 

فَصَّالً    1فصل م 

فَصَّالَت     1فصل م 

ل     5فصل ن فَص ِ

  2فصل َوتَْفِصيالً 

  2فصل َوتَْفِصيَل 

  1فصل َوفَِصيلَتِِه 

  1فصل َوفَْصَل 

  2فصل َوفَِصال ه  

ل     1فصل َون فَص ِ

  3فصل يَْفِصل  

ل     2فصل ي فَص ِ

  1فصم انِفَصاَم 

وِن    1فضح تَْفَضح 

وا    1فضض انفَضُّ

ة     4فضض فِضَّ

وا    1فضض الَنفَضُّ

ةَ    1فضض َواْلِفضَّ

ِة    1فضض َواْلِفضَّ

وا    1فضض يَنفَضُّ

  3فضل اْلفَْضَل 

  4فضل اْلفَْضل  

  7فضل اْلفَْضِل 

  1فضل بِفَْضِل 

  2فضل تَْفِضيالً 

َل    4فضل فَضَّ

لَك م    1فضل فَضَّ

لَنَا    1فضل فَضَّ

ْلت ك م    2فضل فَضَّ

ْلنَا    4فضل فَضَّ

  9فضل فَْضالً 

  1فضل فَْضل  

  11فضل فَْضل  

  2فضل فَْضلَه  

  11فَْضل  فضل 

  5فضل فَْضِل 

  26فضل فَْضِلِه 

ل وا    1فضل ف ض ِ

  1فضل ِلفَْضِلِه 

َل    1فضل َوفَضَّ

ْلنَاه م    2فضل َوفَضَّ

  1فضل َوفَْضالً 

  3فضل َوفَْضل  

ل     1فضل َون فَض ِ

َل    1فضل يَتَفَضَّ

  1فضو أَْفَضى 

  1فطر انفََطَرت 

  2فطر فَاِطَر 

  1فطر فَاِطر  

  3اِطِر فطر فَ 

  2فطر فََطَر 

  1فطر فََطَرك م 

  1فطر فََطَرنَا 

  3فطر فََطَرنِي 

  1فطر فََطَره نَّ 
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  1فطر ف ط ور  

  1فطر فِْطَرَت 

نفَِطر     1فطر م 

  2فطر يَتَفَطَّْرَن 

  1فظظ فَظًّا 

  1فعل اْفعَل 

  1فعل تَْفعَل 

  9فعل تَْفعَل وا 

  6فعل تَْفعَل وَن 

  1 فعل تَْفعَل وه  

  1فعل فَاِعل  

  1فعل فَاِعل وَن 

  6فعل فَاِعِليَن 

  1فعل فَاْفعَل وا 

  7فعل فَعََل 

  1فعل فَعَلَه  

  4فعل فَعَل وا 

  5فعل فَعَل وه  

  3فعل فَعَْلَت 

  2فعل فَعَْلت م 

  1فعل فَعَْلت َها 

  1فعل فَعَْلت ه  

  2فعل فَعَْلَن 

  1فعل فَعَْلنَا 

  2فعل فَعَّال  

  1فعل فَْعلَتََك 

  1فعل ف ِعَل 

  1فعل فِْعَل 

  1فعل لَفَاِعل وَن 

  1فعل لََمْفع والً 

  6فعل َمْفع والً 

  1فعل نَْفعََل 

  2فعل نَْفعَل  

  1فعل َواْفعَل وا 

  1فعل َوفَعَْلَت 

  1فعل َويَْفعَل  

  2فعل َويَْفعَل وَن 

  7فعل يَْفعَل 

  2فعل يَْفعَل  

  2وا فعل يَْفعَل  

  13فعل يَْفعَل وَن 

  1فعل يَْفعَْله  

  1فعل ي ْفعََل 

  1فعل ي ْفعَل  

  1فقد تَْفِقد وَن 

  1فقد نَْفِقد  

  1فقد َوتَفَقََّد 

  1فقر اْلفَِقيَر 

  1فقر اْلفَْقَر 

  1فقر اْلف قََراَء 

  2فقر اْلف قََراء  

  1فقر فَاقَِرة  

  2فقر فَِقيًرا 

  2فقر فَِقير  

  1ف قََراَء  فقر

  3فقر ِلْلف قََراِء 

  1فقع فَاقِع  

  1فقه تَْفقَه وَن 

  1فقه ِليَتَفَقَّه وا 

  1فقه نَْفقَه  

  1فقه يَْفقَه وا 

  13فقه يَْفقَه وَن 

  3فقه يَْفقَه وه  

وا    1فكر تَتَفَكَّر 

وَن    3فكر تَتَفَكَّر 

  1فكر فَكََّر 

وَن    1فكر َويَتَفَكَّر 

وا فكر يَتَفَ    2كَّر 

وَن    11فكر يَتَفَكَّر 

  1فكك فَكُّ 

يَن  نفَك ِ   1فكك م 

  2فكه بِفَاِكَهة  

  1فكه تَفَكَّه وَن 

  4فكه فَاِكَهة  

  2فكه فَاِكَهة  

  1فكه فَاِكه وَن 

  2فكه فَاِكِهيَن 

  1فكه فَِكِهيَن 

  2فكه فََواِكه  

  1فكه َوفَاِكَهةً 

  2فكه َوفَاِكَهة  

  1َواِكهَ فكه َوفَ 

  4فلح أَْفلََح 

وَن  ْفِلح    12فلح اْلم 

ْفِلِحيَن    1فلح اْلم 

وا    1فلح ت ْفِلح 

وَن    11فلح ت ْفِلح 

  9فلح ي ْفِلح  

وَن    2فلح ي ْفِلح 

  1فلق اْلفَلَِق 

  2فلق فَاِلق  

  1فلق فَانفَلََق 

  2فلك اْلف ْلَك 

  2فلك اْلف ْلك  

  11فلك اْلف ْلِك 

  2 فلك فَلَك  

  1فلك َواْلف ْلَك 

  1فلك َواْلف ْلِك 

  1فلن ف الَنًا 

  1فند ت فَن ِد وِن 

  1فنن أَْفنَان  

  1فني فَان  

ْمنَاَها    1فهم فَفَهَّ

ت     1فوت تَفَاو 

  3فوت فَاتَك م 

  1فوت فَْوَت 

  2فوج أَْفَواًجا 

  1فوج فَْوًجا 

  2فوج فَْوج  

  1فور تَف ور  

  1فور فَْوِرِهم 

  2فور َوفَاَر 

وَن    4فوز اْلفَائِز 

  16فوز اْلفَْوز  

  1فوز بَِمفَاَزة  

  1فوز بَِمفَاَزتِِهم 

  1فوز فَأَف وَز 

  2فوز فَاَز 

  3فوز فَْوًزا 

  1فوز َمفَاًزا 

ِض     1فوض َوأ فَو 

  1فوق أَفَاَق 

  1فوق فََواق  

  13فوق فَْوَق 

  2فوق فَْوقَك م 

  2فوق فَْوقَك م  

  1فوق فَْوقََها 

  6فوق فَْوقَه م 

م     1فوق فَْوقَه 

  2فوق فَْوِق 

  2فوق فَْوقِك م 

  2فوق فَْوقَِها 

  2فوق فَْوقِِه 

  6فوق فَْوقِِهم 

  1فوق فَْوقِِهنَّ 

  1فوق َوفَْوَق 

  1فوم َوف وِمَها 

  4فوه أَْفَواِهِهم 

  2فوه بِأَْفَواِهك م 

  6فوه بِأَْفَواِهِهم 

  1اه  فوه فَ 

  2في أَفِي 

  3في فَِفي 

  1126في فِي 

  11في فِيك م 

  2في فِيَم 

  23في فِيَما 

  5في فِينَا 

  241في فِيَها 

  127في فِيِه 

  16في فِيِهم 

  2في فِيِهَما 

  9في فِيِهنَّ 

  29في لَِفي 

  33في َوفِي 

  2في َوفِيك م 

  3في َوفِيَها 

  1في َوفِيِه 

  3فيء أَفَاَء 

  1فيء اْلِفئَتَاِن 

  1فيء تَِفيَء 

  1فيء فَاَءت 

  1فيء فَاء و 

  2فيء فِئَةً 

  2فيء فِئَة  

  3فيء فِئَة  

  2فيء فِئَتَْيِن 

  1فيء فِئَت ك م 

ا    1فيء يَتَفَيَّؤ 

  1فيض أَفَاَض 

  2فيض أَفَْضت م 

وا    2فيض أَفِيض 
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  2فيض تَِفيض  

  2فيض ت ِفيض وَن 

  1فيل اْلِفيِل 

  1ق ق 

وَن    1قارون قَار 

ون     1قارون قَار 

وَن    2قارون َوقَار 

  1قبح اْلَمْقب وِحيَن 

  1قبر اْلق ب ور  

  4قبر اْلق ب وِر 

  1قبر اْلَمقَابَِر 

  1قبر فَأَْقبََره  

  1قبر قَْبِرِه 

  1قبس بِقَبَس  

  1قبس قَبَس  

  1قبس نَْقتَبِس 

  1قبض فَقَبَْضت  

  1اه  قبض قَبَْضنَ 

  1قبض قَْبًضا 

  1قبض قَْبَضةً 

  1قبض قَْبَضت ه  

  1قبض َمْقب وَضة  

  1قبض َويَْقبِض وَن 

  1قبض َويَْقبِْضَن 

  1قبض يَْقبِض  

  1قبل أَْقبَْلنَا 

  1قبل أَْقبِل 

  1قبل اْلِقْبلَةَ 

  1قبل بِقَب ول  

  1قبل تَقَبَّل 

  1قبل تَْقبَل وا 

  1قبل ت ق ب َِل 

  2ل ت ْقبََل قب

  2قبل فَأَْقبََل 

  1قبل فَأَْقبَلَِت 

  1قبل فَأَْقبَل وا 

  1قبل فَتَقَبَّل 

  1قبل فَتَقَبَّلََها 

  1قبل فَت ق ب َِل 

  1قبل قَبِيالً 

  21قبل قَْبَل 

  4قبل قَْبلََك 

  1قبل قَْبلَه  

  15قبل قَْبلَه م 

  71قبل قَْبل  

  25قبل قَْبِل 

  22قبل قَْبِلَك 

  12قبل قَْبِلك م 

  2قبل قَْبِلنَا 

  2قبل قَْبِلَها 

  15قبل قَْبِلِه 

  36قبل قَْبِلِهم 

  1قبل قَْبِلِهم  

  3قبل قَْبِلي 

  2قبل ق ب الً 

  1قبل ق ب ل  

  2قبل قِبََل 

  1قبل قِبَلََك 

  1قبل قِبَِلِه 

  2قبل قِْبلَةً 

  1قبل قِْبلَةَ 

  1قبل قِْبلَتََك 

  1لَتَه م قبل قِبْ 

  1قبل قِْبلَتِِهم  

تَقَابِِليَن    4قبل م 

ْستَْقبَِل    1قبل م 

  1قبل نَتَقَبَّل  

  2قبل َوأَْقبََل 

  1قبل َوأَْقبَل وا 

  1قبل َوتَقَبَّل 

  1قبل َوقَابِِل 

  1قبل َوقَبَائَِل 

  1قبل َوقَبِيل ه  

  2قبل َوقَْبَل 

  1قبل يَتَقَبَّل  

  1قبل يَْقبَل  

  1ل ي تَقَبَّل قب

  1قبل ي تَقَبََّل 

  2قبل ي ْقبََل 

  3قبل ي ْقبَل  

ْقتِِر    1قتر اْلم 

  1قتر قَتَر  

  1قتر قَتََرة  

  1قتر قَت وًرا 

وا    1قتر يَْقت ر 

  1قتل أَتَْقت ل وَن 

  1قتل أَقَتَْلَت 

  1قتل أَْقت ل 

  1قتل اْقتَتََل 

  2قتل اْقتَتَل وا 

  3قتل اْقت ل وا 

  1قتل اْقت ل وه  

  1قتل اْلقَتْلَى 

  1قتل اْلقَتْل  

  4قتل اْلقَتِْل 

  2قتل اْلِقتَاَل 

  5قتل اْلِقتَال  

  1قتل اْلِقتَاِل 

  1قتل تَْقت لَنِي 

  7قتل تَْقت ل وا 

  4قتل تَْقت ل وَن 

  1قتل تَْقت ل وه  

  1قتل تَْقت ل وه م 

  1قتل تَْقتِيالً 

  1قتل ت قَاتِل  

  2تل ت قَاتِل وا ق

  2قتل ت قَاتِل وَن 

  1قتل ت قَاتِل ونَه م 

  1قتل ت قَاتِل وه م 

  1قتل َسن قَت ِل  

  2قتل فَاْقت ل وا 

  1قتل فَاْقت ل وه م 

  1قتل فَقَاتِل 

  1قتل فَقَاتاِلَ 

  3قتل فَقَاتِل وا 

  2قتل فَقَتَلَه  

  1قتل فَق تَِل 

  1قتل فَلَقَاتَل وك م 

  1ْلي قَاتِل قتل فَ 

  1قتل فَيَْقت ل وَن 

  1قتل فَي ْقتَل 

  1قتل قَاتََل 

  1قتل قَاتَلَك م  

م     2قتل قَاتَلَه 

  1قتل قَاتَل وا 

  2قتل قَاتَل وك م 

  3قتل قَاتِل وا 

  1قتل قَاتِل وه م 

  4قتل قَتََل 

  1قتل قَتَلَه  

  1قتل قَتَلَه م 

  1قتل قَتَل وا 

  2قتل قَتَل وه  

  1قتل قَتَْلَت 

  1قتل قَتَْلت  

  1قتل قَتَْلت م 

وه م    1قتل قَتَْلت م 

  1قتل قَتَْلنَا 

  2قتل قَتَْل 

  1قتل قَتْلَه م 

  6قتل ق تَِل 

  1قتل ق تِلَت 

  5قتل ق تِل وا 

  2قتل ق تِْلت م 

  1قتل ق تِْلنَا 

  1قتل ق وتِل وا 

  1قتل ق وتِْلت م 

  1قتل قِتَاالً 

  1تَال  قتل قِ 

  1قتل قِتَال  

  1قتل ألَْقت لََك 

  1قتل ألَْقت لَنََّك 

  1قتل ِلتَْقت لَنِي 

  1قتل ِلِقتَال  

  1قتل ِلْلِقتَاِل 

  1قتل ِليَْقت ل وَك 

  1قتل ن قَاتِل 

  1قتل ن قَاتَِل 

  3قتل َواْقت ل وه م 

  1قتل َوقَاتََل 

  2قتل َوقَاتَل وا 

  3قتل َوقَاتِل وا 

  2َوقَاتِل وه م  قتل

  1قتل َوقَتََل 

  1قتل َوقَتَْلَت 

م     1قتل َوقَتْلَه 

  1قتل َوقَتِْلِهم  

  1قتل َوق تِل وا 

  1قتل َوق ت ِل وا 

  4قتل َويَْقت ل وَن 

  1قتل َوي ْقتَل وَن 

  1قتل يَْقتَتاِلَِن 
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  1قتل يَْقت ل 

  1قتل يَْقت َل 

  1قتل يَْقت ل وَك 

  2 قتل يَْقت ل ونَ 

  1قتل يَْقت ل ونَنِي 

  2قتل يَْقت ل وِن 

  1قتل يَْقت ْلَن 

  1قتل ي قَاتَل وَن 

  1قتل ي قَاتِل 

  1قتل ي قَاتِل وا 

  5قتل ي قَاتِل وك م 

  5قتل ي قَاتِل وَن 

  4قتل ي قَاتِل ونَك م 

َّل وا    1قتل ي قَت

  1قتل ي قَت ِل وَن 

  1قتل ي ْقتَل  

  1قثء َوقِثَّائَِها 

  1قحم اْقتََحَم 

ْقتَِحم     1قحم م 

  51قد فَقَد 

  7قد فَقَِد 

  121قد قَد 

  3قد قَِد 

  52قد لَقَد 

  2قد لَقَِد 

  43قد َوقَد 

  124قد َولَقَد 

  5قد َولَقَِد 

  1قدح قَْدًحا 

  3قدد ق دَّ 

  1قدد قَِدًدا 

  1قدد َوقَدَّت 

  1قدر اْلقَاِدر  

وَن    1قدر اْلقَاِدر 

  1در اْلقَِدير  ق

  3قدر اْلقَْدِر 

  3قدر بِقَاِدر  

  5قدر بِقََدر  

  1قدر بِقََدِرَها 

  1قدر بِِمْقَدار  

وا    2قدر تَْقِدر 

  2قدر تَْقِديًرا 

  3قدر تَْقِدير  

  1قدر فَقََدَر 

  1قدر فَقََدْرنَا 

  2قدر فَقَدََّره  

  2قدر قَاِدر  

وَن    1قدر قَاِدر 

  2يَن قدر قَاِدرِ 

  1قدر قََدًرا 

  2قدر قََدر  

ه     2قدر قََدر 

وا    3قدر قََدر 

  6قدر قَِديًرا 

  37قدر قَِدير  

  3قدر قَدََّر 

وَها    1قدر قَدَّر 

  2قدر قَدَّْرنَا 

  1قدر قَدَّْرنَاَها 

  1قدر قَدَّْرنَاه  

  1قدر قَْدًرا 

  3قدر قَْدِرِه 

  2قدر ق ِدَر 

  1قدر لَقَاِدر  

وَن ق   3در لَقَاِدر 

  1قدر لَقَِدير  

  1قدر َمْقد وًرا 

ْقتَد وَن    1قدر م 

ْقتَِدًرا    1قدر م 

ْقتَِدر     2قدر م 

وَن  ْقتَِدر    1قدر م 

ه     2قدر ِمْقَدار 

  1قدر نَْقِدَر 

َر    2قدر َوقَدَّ

َره     1قدر َوقَدَّ

ْرنَا    1قدر َوقَدَّ

ر    1قدر َوقَد ِ

  1قدر َوق د ور  

  9در َويَْقِدر  ق

  1قدر يَْقِدَر 

  2قدر يَْقِدر  

وَن    3قدر يَْقِدر 

ر     1قدر ي قَد ِ

  4قدس اْلق د ِس 

  1قدس اْلق دُّوس  

  1قدس اْلق دُّوِس 

قَدََّسةَ    1قدس اْلم 

قَدَِّس    2قدس اْلم 

  1قدس َون قَد ِس  

  1قدم أَْقَداَمك م 

  2قدم أَْقَداَمنَا 

  1ا قدم أَْقَداِمنَ 

  1قدم األَْقَداَم 

وَن    1قدم األَْقَدم 

  2قدم اْلقَِديِم 

ْستَْقِدِميَن    1قدم اْلم 

وَن    1قدم تَْستَْقِدم 

  1قدم تَقَدََّم 

وا  م    4قدم ت قَد ِ

وا  م    1قدم فَقَد ِ

  1قدم قََدم  

  1قدم قََدَم 

  1قدم قَِديم  

  2قدم قَدََّم 

  14قدم قَدََّمت 

وا    1قدم قَدَّم 

  2قدم قَدَّْمت  

  1قدم قَدَّْمت م 

وه     1قدم قَدَّْمت م 

  1قدم َواألَْقَداِم 

  1قدم َوقَِدْمنَا 

وا  م    1قدم َوقَد ِ

  1قدم يَتَقَدََّم 

وَن    3قدم يَْستَْقِدم 

  1قدم يَْقد م  

  1قدو اْقتَِده 

  1قذف اْقِذفِيِه 

  1قذف فَاْقِذفِيِه 

  1قذف فَقَذَْفنَاَها 

  1نَْقِذف   قذف

  2قذف َوقَذََف 

  1قذف َويَْقِذف وَن 

  1قذف َوي ْقذَف وَن 

  1قذف يَْقِذف  

وا    1قرء اْقَرء 

  3قرء اْقَرأ 

  22قرء اْلق ْرَءاَن 

  2قرء اْلق ْرَءان  

  13قرء اْلق ْرَءاِن 

  2قرء بِاْلق ْرَءاِن 

  1قرء بِق ْرَءان  

  1قرء َسن ْقِرئ َك 

وا   2 قرء فَاْقَرء 

  1قرء فَقََرأَه  

  2قرء قََرأَْت 

  1قرء قََرأْنَاه  

وء     1قرء ق ر 

  2قرء ق ِرَئ 

  9قرء ق ْرَءانًا 

  1قرء ق ْرَءان  

  1قرء ق ْرَءان  

  1قرء ق ْرَءاَن 

  1قرء ق ْرَءانَه  

  1قرء لَق ْرَءان  

  1قرء ِلتَْقَرأَه  

ه     1قرء نَْقَرؤ 

  1قرء َواْلق ْرَءاَن 

  4َواْلق ْرَءاِن  قرء

  1قرء َوق ْرَءانًا 

  1قرء َوق ْرَءان  

  1قرء َوق ْرَءان  

  1قرء َوق ْرَءاَن 

  1قرء َوق ْرَءانَه  

  2قرء يَْقَرء وَن 

  2قرب أَقَِريب  

  1قرب أَْقَربَه م 

  9قرب أَْقَرب  

  2قرب اْقتََرَب 

  1قرب اْقتََربَِت 

  1قرب األَْقَربِيَن 

  12بَى قرب اْلق رْ 

ب وَن  قَرَّ   4قرب اْلم 

بِيَن  قَرَّ   4قرب اْلم 

  1قرب بِقَِريب  

  1قرب بِق ْربَان  

  2قرب تَْقَربَا 

  5قرب تَْقَرب وا 

  1قرب تَْقَرب وِن 

  1قرب تَْقَرب وَها 

  1قرب تَْقَرب وه نَّ 

ب ك م    1قرب ت قَر ِ

بَه     1قرب فَقَرَّ
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  9قرب قَِريبًا 

  2قرب قَِريب  

  6قرب قَِريب  

بَا    1قرب قَرَّ

بَات     1قرب ق ر 

  2قرب ق ْربَانًا 

  1قرب ق ْربَة  

  4قرب ق ْربَى 

  1قرب ألَْقَرَب 

ب ونَا    1قرب ِلي قَر ِ

  1قرب َمْقَربَة  

  1قرب َوأَْقَرَب 

  1قرب َواْقتََرَب 

  1قرب َواْقتَِرب 

  3قرب َواألَْقَرب وَن 

  3قرب َواألَْقَربِيَن 

ْبنَاه     1قرب َوقَرَّ

  1قرب يَْقَرب وا 

  1قرح اْلقَْرح  

  2قرح قَْرح  

  1قرد اْلِقَرَدةَ 

  2قرد قَِرَدةً 

  1قرر َءأَْقَرْرت م 

  1قرر أَْقَرْرت م 

  1قرر أَْقَرْرنَا 

  1قرر اْستَقَرَّ 

  2قرر اْلقََرار  

  1قرر اْلقََراِر 

ْستَقَرُّ    1قرر اْلم 

  3قرر تَقَرَّ 

ْستَقَر     1قرر فَم 

  2قرر قََراًرا 

  4قرر قََرار  

  1قرر قََواِريَر 

  2قرر قََواِريَرا 

ةَ    1قرر ق رَّ

ِة    1قرر ق رَّ

ت     1قرر ق رَّ

ْستَقَر      1قرر ِلم 

ا  ْستَقَرًّ   3قرر م 

ْستَقَر     3قرر م 

َها  ْستَقَرَّ   1قرر م 

ا  ْستَِقرًّ   1قرر م 

ْستَِقر     2قرر م 

ي ق   1رر َوقَر ِ

  1قرر َوقَْرَن 

  1قرر َون ِقرُّ 

  1قرش ق َرْيش  

ه م    1قرض تَْقِرض 

وا    1قرض ت ْقِرض 

  6قرض قَْرًضا 

وا    1قرض َوأَْقَرض 

  1قرض َوأَْقَرْضت م  

وا    1قرض َوأَْقِرض 

  2قرض ي ْقِرض  

  1قرطس قََراِطيَس 

  1قرطس قِْرَطاس  

  3قرع اْلقَاِرَعة  

  1اْلقَاِرَعِة قرع بِ 

  1قرع قَاِرَعة  

وَها    1قرف اْقتََرْفت م 

ْقتَِرف وَن    1قرف م 

  1قرف َوِليَْقتَِرف وا 

  1قرف يَْقتَِرف 

  1قرف يَْقتَِرف وَن 

  1قرن اْلقَِرين  

  3قرن اْلقَْرنَْيِن 

وَن    2قرن اْلق ر 

ون     1قرن اْلق ر 

وِن    7قرن اْلق ر 

  2قرن قَِرينًا 

  2ِرين  قرن قَ 

  2قرن قَِرين ه  

  2قرن قَْرنًا 

  5قرن قَْرن  

  1قرن ق َرنَاَء 

ونًا    2قرن ق ر 

نِيَن  قَرَّ   3قرن م 

ْقتَِرنِيَن    1قرن م 

ْقِرنِيَن    1قرن م 

ونًا    1قرن َوق ر 

  3قري اْلقَْريَةَ 

  7قري اْلقَْريَِة 

  1قري اْلقَْريَتَْيِن 

  17قري اْلق َرى 

  3 قري قَْريَةً 

  1قري قَْريَة  

  19قري قَْريَة  

  1قري قَْريَتَِك 

  2قري قَْريَتِك م 

  1قري قَْريَتِنَا 

  2قري ق ًرى 

  1قسر قَْسَوَرة  

يِسيَن    1قسس قِس ِ

  2قسط أَْقَسط  

  2قسط اْلقَاِسط وَن 

  1قسط اْلِقْسَط 

ْقِسِطيَن    3قسط اْلم 

  2قسط بِاْلِقْسَطاِس 

  14 قسط بِاْلِقْسطِ 

  1قسط ت ْقِسط وا 

  1قسط َوأَْقِسط وا 

  1قسط َوت ْقِسط وا 

وا    2قسم أَْقَسم 

  2قسم أَْقَسْمت م 

  2قسم أ ْقِسم  

  1قسم اْلِقْسَمةَ 

ْقتَِسِميَن    1قسم اْلم 

وا    1قسم تَْستَْقِسم 

وا    1قسم تَقَاَسم 

وا    1قسم ت ْقِسم 

َماِت  قَس ِ   1قسم فَاْلم 

  2َماِن قسم فَي ْقسِ 

  1قسم قََسم  

  1قسم قََسْمنَا 

  2قسم قِْسَمة  

  1قسم لَقََسم  

  1قسم َمْقس وم  

وا    4قسم َوأَْقَسم 

َما    1قسم َوقَاَسَمه 

وَن    1قسم يَْقِسم 

  1قسم ي ْقِسم  

  1قسو فَقََست 

  1قسو قَاِسيَةً 

  2قسو قََست 

  1قسو قَْسَوةً 

  1قسو ِلْلقَاِسيَِة 

  1قَاِسيَِة قسو َوالْ 

  1قشعر تَْقَشِعرُّ 

  1قصد قَاِصًدا 

  1قصد قَْصد  

ْقتَِصد     2قصد م 

ْقتَِصَدة     1قصد م 

  1قصد َواْقِصد 

وا  ر    1قصر تَْقص 

  3قصر قَاِصَرات  

  2قصر ق ص وًرا 

  1قصر َكاْلقَْصِر 

  1قصر َمْقص وَرات  

  1قصر َوقَْصر  

ِريَن  قَص ِ   1قصر َوم 

وَن قصر ي ْقِص    1ر 

  2قصص اْلقََصَص 

  1قصص اْلقََصص  

  1قصص اْلقََصِص 

  1قصص اْلِقَصاص  

  1قصص اْلِقَصاِص 

  1قصص تَْقص ص 

  1قصص فَاْقص ِص 

  1قصص فَلَنَق صَّنَّ 

  1قصص قََصًصا 

  1قصص قََصِصِهم 

  2قصص قََصْصنَا 

قصص قََصْصنَاه م 

1  

  2قصص قَِصاص  

  5قصص نَق صُّ 

ه  قصص نَ    1ق صُّ

  1قصص نَْقص ص 

  1قصص نَْقص ْصه م 

  1قصص َوقَصَّ 

  2قصص يَق صُّ 

  2قصص يَق صُّوَن 

  1قصف قَاِصفًا 

  1قصم قََصْمنَا 

  2قصو أَْقَصا 

  1قصو األَْقَصا 

  1قصو اْلق ْصَوى 

  1قصو قَِصيًّا 

يِه    1قصو ق ص ِ

  1قضب َوقَْضبًا 

  1قضض يَنقَضَّ 
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وا    1قضي اْقض 

  1قضي اْلقَاِضيَةَ 

  1قضي تَْقِضي 

  1قضي فَاْقِض 

  1قضي فَقََضاه نَّ 

  1قضي فَقََضى 

  1قضي قَاض  

  1قضي قََضاَها 

  1قضي قََضْوا 

  11قضي قََضى 

  1قضي قََضْيَت 

  1قضي قََضْيت  

  1قضي قََضْيت م 

  1قضي قََضْيت م  

  2قضي قََضْينَا 

  6قضي ق ِضَي 

  1قضي ق ِضيَِت 

  2قضي لَق ِضَي 

  1قضي ِليَْقِض 

  2قضي ِليَْقِضَي 

  1قضي ِلي ْقَضى 

وا    1قضي ْليَْقض 

  2قضي َمْقِضيًّا 

  1قضي َوقََضى 

  2قضي َوقََضْينَا 

  5قضي َوق ِضَي 

  1قضي يَْقض وَن 

  1قضي يَْقِض 

  4قضي يَْقِضي 

  2قضي ي ْقَضى 

  1قطر أَْقَطاِر 

  1قطر أَْقَطاِرَها 

  1اْلِقْطِر قطر 

  1قطر قَِطَران  

  1قطر قِْطًرا 

  1قطط قِطَّنَا 

  2قطع بِِقْطع  

  2قطع تَقَطََّع 

  1قطع ت قَطََّع 

  1قطع فَاْقَطع وا 

  1قطع فَتَقَطَّع وا 

  1قطع فَقَطََّع 

  1قطع فَق ِطَع 

عَنَّ    1قطع فأَل قَط ِ

  1قطع قَاِطعَةً 

  1قطع قََطْعت م 

  1قطع قَطَّْعَن 

عَت    2قطع ق ط ِ

  1قطع قَِطعًا 

  1قطع قَِطع  

عَنَّ    2قطع أل قَط ِ

  1قطع لَقََطْعنَا 

  1قطع ِليَْقَطَع 

  1قطع ْليَْقَطع 

  1قطع َمْقط وع  

  1قطع َمْقط وَعة  

  1قطع َوتَقَطَّعَت 

  1قطع َوتَقَطَّع وا 

  1قطع َوتَْقَطع وَن 

ع وا    1قطع َوت قَط ِ

  1 قطع َوقََطْعنَا

  1قطع َوقَطَّْعَن 

  1قطع َوقَطَّْعنَاه م 

  1قطع َوقَطَّْعنَاه م  

  1قطع َويَْقَطَع 

  2قطع َويَْقَطع وَن 

  1قطع يَْقَطع وَن 

  2قطف ق ط وف َها 

  1قطمر قِْطِمير  

  1قطن يَْقِطين  

  1قعد اْقع د وا 

  1قعد اْلقَاِعد وَن 

  4قعد اْلقَاِعِديَن 

  1 قعد اْلقََواِعدَ 

  1قعد اْلقََواِعِد 

  1قعد بِاْلق ع وِد 

  1قعد بَِمْقعَِدِهم 

  1قعد تَْقع د 

  2قعد تَْقع د وا 

  1قعد فَاْقع د وا 

  2قعد فَتَْقع َد 

  1قعد قَاِعًدا 

  1قعد قَاِعد وَن 

  1قعد قَِعيد  

  1قعد ق ع ود  

  1قعد ألَْقع َدنَّ 

  2قعد َمقَاِعَد 

  1قعد َمْقعَِد 

  1نَْقع د  قعد 

  1قعد َواْقع د وا 

  1قعد َواْلقََواِعد  

  1قعد َوقَعََد 

  1قعد َوقَعَد وا 

  2قعد َوق ع وًدا 

نقَِعر     1قعر م 

  1قفل أَْقفَال َها 

  1قفو قَفَّْينَا 

  3قفو َوقَفَّْينَا 

  1قلب اْلقَْلِب 

  5قلب اْلق ل وب  

  1قلب اْلق ل وِب 

  1قلب انقَلََب 

  3لَب وا قلب انقَ 

  2قلب انقَلَْبت م 

  3قلب بِقَْلب  

  1قلب تَتَقَلَّب  

  1قلب تَقَلَُّب 

  1قلب تَقَلُّب  

  1قلب تَقَلُّب ه م 

  1قلب تَقَلُّبِِهم 

  1قلب ت قَلَّب  

  1قلب ت ْقلَب وَن 

  1قلب فَانقَلَب وا 

  2قلب فَتَنقَِلب وا 

  1قلب فَيَنقَِلب وا 

  1قلب قَْلب  

  2ْلبَه  قلب قَ 

  1قلب قَْلبَْيِن 

  1قلب قَْلب ه  

  1قلب قَْلِب 

  3قلب قَْلبَِك 

  1قلب قَْلبَِها 

  2قلب قَْلبِِه 

  1قلب قَْلبِي 

  3قلب ق ل وب  

  1قلب ق ل وب  

  1قلب ق ل وبَنَا 

  5قلب ق ل وبَه م 

  2قلب ق ل وب  

  5قلب ق ل وب ك م 

  1قلب ق ل وب ك َما 

  4 قلب ق ل وب نَا

  12قلب ق ل وب ه م 

  9قلب ق ل وِب 

  9قلب ق ل وبِك م 

  1قلب ق ل وبِنَا 

  37قلب ق ل وبِِهم 

  5قلب ق ل وبِِهم  

نقَِلب وَن    1قلب لَم 

  1قلب ِلق ل وبِك م 

تَقَلَّبَك م    1قلب م 

نقَلَبًا    1قلب م 

نقَلَب     1قلب م 

نقَِلب وَن    2قلب م 

  1قلب َوانقَلَب وا 

  1تَقَلُّبََك قلب وَ 

  1قلب َوقَلَّب وا 

  1قلب َوقَْلب ه  

  2قلب َوقَْلبِِه 

  3قلب َوق ل وب ه م 

  1قلب َوق ل وبِِهنَّ 

  1قلب َون قَل ِب  

  1قلب َون قَل ِب ه م 

  1قلب َويَنقَِلب  

  2قلب يَنقَِلب 

  1قلب يَنقَِلَب 

  1قلب يَنقَِلب  

  1قلب يَنقَِلب وَن 

  2 قلب ي قَل ِب  

  1قلد اْلقاَلَئَِد 

  2قلد َمقَاِليد  

  1قلد َواْلقاَلَئَِد 

  1قلع أَْقِلِعي 

  1قلل أَقَلَّ 

  1قلل أَقَلَّت 

  1قلل فَقَِليالً 

  55قلل قَِليالً 

  2قلل قَِليل  

  2قلل قَِليل  

  1قلل قَِليلَة  

  1قلل قَِليل وَن 

  1قلل قَلَّ 
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  1قلل َوأَقَلُّ 

  3قلل َوقَِليل  

  1قلل َوي قَل ِل ك م 

  1قلم أَْقالَم  

  1قلم أَْقالََمه م 

  1قلم بِاْلقَلَِم 

  1قلم َواْلقَلَِم 

  1قلو اْلقَاِليَن 

  1قلو قَلَى 

وَن  ْقَمح    1قمح م 

  3قمر اْلقََمَر 

  2قمر اْلقََمر  

  1قمر ِلْلقََمِر 

  13قمر َواْلقََمَر 

  4قمر َواْلقََمر  

  3 قمر َواْلقََمرِ 

  1قمر َوقََمًرا 

  1قمص بِقَِميِصي 

  2قمص قَِميَصه  

ه     2قمص قَِميص 

  1قمص قَِميِصِه 

  1قمطر قَْمَطِريًرا 

  1قمع َمقَاِمع  

َل    1قمل َواْلق مَّ

  1قنت اْقن تِي 

  1قنت اْلقَانِتِيَن 

  1قنت قَانِتًا 

  1قنت قَانِت  

  1قنت قَانِتَات  

  1قنت قَانِتَات  

  2قَانِت وَن  قنت

  1قنت قَانِتِيَن 

  1قنت َواْلقَانِتَاِت 

  2قنت َواْلقَانِتِيَن 

  1قنت يَْقن ت 

  1قنط اْلقَانِِطيَن 

  1قنط تَْقنَط وا 

  1قنط قَنَط وا 

  1قنط قَن وط  

  1قنط يَْقنَط  

  1قنط يَْقنَط وَن 

قَنَطَرِة    1قنطر اْلم 

  1قنطر بِِقنَطار  

  1قنطر قِنَطاًرا 

  1قنطر َواْلقَنَاِطيِر 

  1قنع اْلقَانَِع 

ْقنِِعي    1قنع م 

  1قنو قِْنَوان  

  1قنو َوأَْقنَى 

  2قهر اْلقَاِهر  

ار     4قهر اْلقَهَّ

اِر    2قهر اْلقَهَّ

  1قهر تَْقَهر 

وَن    1قهر قَاِهر 

  1قوب قَاَب 

  1قوت أَْقَواتََها 

ِقيتًا    1قوت م 

  1قوس قَْوَسْيِن 

  1بِِقيعَة  قوع 

  1قوع قَاًعا 

  3قول أَتَق ول وَن 

  5قول أَق ل 

  2قول أَق وَل 

  7قول أَق ول  

  1قول األَقَاِويِل 

  7قول اْلقَْوَل 

  12قول اْلقَْول  

  9قول اْلقَْوِل 

  5قول بِاْلقَْوِل 

  3قول بِقَْوِل 

َل    1قول تَقَوَّ

لَه     1قول تَقَوَّ

  1قول تَق ل 

  6 قول تَق ولَ 

  1قول تَق ولَنَّ 

  4قول تَق ول  

  15قول تَق ول وا 

  6قول تَق ول وَن 

  4قول َسيَق ول  

  4قول َسيَق ول وَن 

  1قول فَتَق ول  

  4قول فََسيَق ول وَن 

  27قول فَقَاَل 

  1قول فَقَالَت 

  12قول فَقَال وا 

  16قول فَق ل 

  2قول فَق ِل 

  1قول فَق ْلت  

  6ا قول فَق ْلنَ 

  3قول فَق والَ 

  2قول فَق ول وا 

  1قول فَق وِلي 

  1قول فَيَق وَل 

  12قول فَيَق ول  

  2قول فَيَق ول وا 

  1قول فَيَق ول وَن 

  3قول قَائِل  

  1قول قَائِل َها 

  2قول قَاالَ 

  416قول قَاَل 

  24قول قَالَت 

  2قول قَالَتَا 

  5قول قَالَِت 

  1قول قَالََها 

  251قَال وا قول 

  19قول قَْوالً 

  1قول قَْول  

  2قول قَْول  

  7قول قَْوَل 

  1قول قَْولَك م 

  1قول قَْولَه م 

  2قول قَْول  

  1قول قَْول ك م 

  1قول قَْول نَا 

  2قول قَْول ه  

  4قول قَْول ه م 

  1قول قَْوِلَك 

  1قول قَْوِلَها 

  2قول قَْوِلِهم 

  1قول قَْوِلِهم  

  2ل قَْوِلي قو

  263قول ق ل 

  31قول ق ِل 

  4قول ق ْلَت 

  1قول ق ْلت  

  9قول ق ْلت م 

  1قول ق ْلت ه  

  1قول ق ْلَن 

  14قول ق ْلنَا 

  2قول ق ول وا 

  3قول قِيالً 

  34قول قِيَل 

  1قول لَتَق ول وَن 

  1قول لَقَاَل 

  3قول لَقَال وا 

  1قول لَقَْول  

  2قول لَقَْول  

  1ول لَق ْلنَا ق

  1قول لَنَق ولَنَّ 

  5قول لَيَق ولَنَّ 

  11قول لَيَق ول نَّ 

  4قول لَيَق ول وَن 

  1قول ِلقَْوِلِهم 

  1قول ِليَق ول وا 

  1قول نَق وَل 

  7قول نَق ول  

  1قول َوأَق ل 

  1قول َواْلقَائِِليَن 

  1قول َوتَق ول  

  1قول َوتَق ول وا 

  1قول َوتَق ول وَن 

  1قول َوَسنَق ول  

  1قول َوقَاالَ 

  25قول َوقَاَل 

  5قول َوقَالَت 

  2قول َوقَالَِت 

  61قول َوقَال وا 

  1قول َوقَْول  

  3قول َوقَْوِلِهم 

  17قول َوق ل 

  4قول َوق ِل 

  2قول َوق ْلَن 

  6قول َوق ْلنَا 

  2قول َوق ول وا 

  15قول َوقِيَل 

  1قول َوقِيِلِه 

  1ِليَق وَل قول وَ 

  1قول َوِليَق ول وا 

  1قول َوْليَق ول وا 

  2قول َونَق ول  

  11قول َويَق ول  

  1قول َويَق ول وا 
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  22قول َويَق ول وَن 

  1قول يَق ل 

  1قول يَق والَ 

  4قول يَق وَل 

  35قول يَق ول  

  11قول يَق ول وا 

  51قول يَق ول وَن 

  3قول ي قَال  

وا   2 قوم أَقَام 

  1قوم أَقَْمت م  

  1قوم أَقِم 

  2قوم أَقِِم 

وا    2قوم أَقِيم 

  1قوم أَْقَوم  

  1قوم إِقَاَمتِك م 

وا    4قوم اْستَقَام 

  26قوم اْلقَْوَم 

  5قوم اْلقَْوم  

  31قوم اْلقَْوِم 

  2قوم اْلقَيُّوم  

  1قوم اْلقَيُّوِم 

  1قوم اْلقَي َِمِة 

  3قوم اْلقَي ِم  

  1ْلقَي ِِم قوم ا

  71قوم اْلِقيَاَمِة 

ْستَِقيَم    3قوم اْلم 

ْستَِقيِم    2قوم اْلم 

قَاَمِة    1قوم اْلم 

  3قوم بِقَْوم  

  2قوم تَق م 

  3قوم تَق وَم 

  2قوم تَق وم  

وا    2قوم تَق وم 

  1قوم تَْقِويم  

وا    1قوم ت ِقيم 

  1قوم فَأَقَاَمه  

  1قوم فَأَقَْمَت 

  2 قوم فَأَقِم

وا    3قوم فَأَقِيم 

  1قوم فَاْستَِقم 

  1قوم فَاْستَِقيَما 

وا    2قوم فَاْستَِقيم 

  1قوم فَْلتَق م 

  4قوم قَائًِما 

  3قوم قَائِم  

  3قوم قَائَِمةً 

  2قوم قَائَِمة  

وَن    1قوم قَائِم 

  1قوم قَاَم 

وا    4قوم قَام 

  1قوم قََواًما 

وَن  ام    1قوم قَوَّ

  2اِميَن قوم قَوَّ 

  41قوم قَْوًما 

  26قوم قَْوم  

  23قوم قَْوم  

  2قوم قَْوَم 

  4قوم قَْوَمَك 

  1قوم قَْوَمَها 

  5قوم قَْوَمه  

  4قوم قَْوَمه م 

  11قوم قَْوم  

َك    3قوم قَْوم 

نَا    1قوم قَْوم 

ه     4قوم قَْوم 

  11قوم قَْوِم 

  2قوم قَْوِمَك 

  1قوم قَْوِمنَا 

  27ِمِه قوم قَوْ 

  3قوم قَْوِمِهم 

  5قوم قَْوِمي 

  1قوم قَي ًِما 

  1قوم قَي َِمة  

  1قوم ق م 

  1قوم ق ِم 

  1قوم ق ْمت م 

  4قوم قِيَاًما 

  1قوم قِيَام  

  1قوم قِيَام  

  1قوم قِيًَما 

  51قوم ِلقَْوم  

  1قوم ِلقَْوِمك َما 

  13قوم ِلقَْوِمِه 

  1قوم ِلقَْوِمِهم 

  3قَْوِم قوم ِللْ 

  1قوم ِليَق وَم 

وا    1قوم ِلي ِقيم 

  2قوم َمقَاًما 

  1قوم َمقَام  

  1قوم َمقَام  

  2قوم َمقَاَم 

َما    1قوم َمقَاَمه 

  1قوم َمقَام  

  1قوم َمقَاِم 

  1قوم َمقَاِمَك 

  2قوم َمقَاِمي 

ْستَِقيًما    6قوم م 

ْستَِقيم     6قوم م 

ْستَِقيم     21قوم م 

  1قَاَم قوم م  

ِقيم     5قوم م 

ِقيم     2قوم م 

ِقيَم    1قوم م 

  1قوم ن ِقيم  

  2قوم َوأَقَاَم 

وا    2قوم َوأَقَام 

  3قوم َوأَقِِم 

  1قوم َوأَقِْمَن 

وا    11قوم َوأَقِيم 

  1قوم َوأَْقَوَم 

  2قوم َوأَْقَوم  

  1قوم َوإِقَاَم 

  1قوم َوإِقَاِم 

  1قوم َواْستَِقم 

  1قَائِِميَن قوم َوالْ 

ِقيِمي    1قوم َواْلم 

ِقيِميَن    1قوم َواْلم 

  1قوم َوقَائًِما 

  3قوم َوقَْوَم 

  1قوم َوقَْوَمَك 

  1قوم َوقَْوَمَها 

  1قوم َوقَْوَمه  

  1قوم َوقَْوَمه م 

َما    1قوم َوقَْوَمه 

  4قوم َوقَْوم  

ه     1قوم َوقَْوم 

َما  ه    1قوم َوقَْوم 

  1قوم َوقَْوِم 

  5قوم َوقَْوِمِه 

وا    1قوم َوق وم 

  1قوم َوقِيَاًما 

  1قوم َوِلقَْوِمَك 

  2قوم َوَمقَام  

قَاًما    2قوم َوم 

  9قوم َويَاقَْوِم 

وا    1قوم َوي ِقيم 

وَن    2قوم َوي ِقيم 

  2قوم يَاقَْوَمنَا 

  32قوم يَاقَْوِم 

  1قوم يَْستَِقيَم 

  1قوم يَق وَماِن 

  5قوم يَق وم  

وَن    1قوم يَق وم 

  3قوم ي ِقيَما 

وا    1قوم ي ِقيم 

وَن    4قوم ي ِقيم 

  3قوي اْلقَِويُّ 

  1قوي اْلق َوى 

ةَ    1قوي اْلق وَّ

ِة    2قوي اْلق وَّ

ة     6قوي بِق وَّ

  1قوي قَِويًّا 

  4قوي قَِوي  

ةً    12قوي ق وَّ

ة     6قوي ق وَّ

ةَ    1قوي ق وَّ

تِك م    1قوي ق وَّ

  3لَقَِوي   قوي

ْقِويَن    1قوي ِلْلم 

  1قيض ن قَي ِض 

  1قيض َوقَيَّْضنَا 

  1قيل قَائِل وَن 

  1قيل َمِقيالً 

  1كءس بَِكأْس  

  2كءس َكأًْسا 

  1كءس َكأْس  

  1كءس َوَكأًْسا 

  1كءس َوَكأْس  

  3كأن فََكأَنََّما 

  9كأن َكأَن 

  1كأن َكأَنَّ 

  1كأن َكأَنََّك 
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 َ   3نََّما كأن َكأ

  3كأن َكأَنََّها 

  5كأن َكأَنَّه  

  11كأن َكأَنَّه م 

  2كأن َكأَنَّه نَّ 

  1كأن َوْيَكأَنَّ 

  1كأن َوْيَكأَنَّه  

  1كبب فَك بَّت 

ِكبًّا    1كبب م 

  1كبت ك بَِت 

  1كبت ك بِت وا 

  1كبت يَْكبِتَه م 

  1كبد َكبَد  

  1كبر أَْستَْكبَْرَت 

  1كبر أََكابَِر 

  2كبر أَْكبََر 

  16كبر أَْكبَر  

  1كبر أَْكبَْرنَه  

  1كبر اْستَْكبََر 

وا    11كبر اْستَْكبَر 

  1كبر اْستَْكبَْرت م 

  2كبر اْستِْكبَاًرا 

  1كبر األَْكبََر 

  1كبر األَْكبَر  

  2كبر األَْكبَِر 

  7كبر اْلَكبِير  

  1كبر اْلَكبِيِر 

  1كبر اْلك بَِر 

  6َرى كبر اْلك بْ 

  1كبر اْلِكبََر 

  3كبر اْلِكبَر  

  2كبر اْلِكبَِر 

  2كبر اْلِكْبِريَاء  

تََكب ِر     1كبر اْلم 

تََكب ِِريَن    3كبر اْلم 

ْستَْكبِِريَن    1كبر اْلم 

  1كبر تَتََكبََّر 

وَن    3كبر تَْستَْكبِر 

  1كبر تَْكبِيًرا 

وا    5كبر فَاْستَْكبَر 

  1م كبر فَاْستَْكبَْرت  

  1كبر فََكب ِر 

  3كبر َكبَائَِر 

  5كبر َكب َر 

  1كبر َكب َرت 

  17كبر َكبِيًرا 

  2كبر َكبِير  

  2كبر َكبِير  

  2كبر َكبِيَرةً 

ه م    2كبر َكبِير 

  1كبر ك بَّاًرا 

  1كبر ِكْبر  

  1كبر ِكْبَره  

  1كبر لََكبِيَرةً 

  1كبر لََكبِيَرة  

ك م     2كبر لََكبِير 

وا ك   1بر ِلت َكب ِر 

تََكب ِِريَن    1كبر ِلْلم 

تََكب ِر     2كبر م 

ْستَْكبًِرا    2كبر م 

وَن  ْستَْكبِر    2كبر م 

ْستَْكبِِريَن    1كبر م 

  1كبر َوأَْكبَر  

  3كبر َواْستَْكبََر 

وا    4كبر َواْستَْكبَر 

  1كبر َواْستَْكبَْرَت 

  1كبر َواْستَْكبَْرت م 

  1كبر َوَكبِير  

  1كبر َوَكب ِْره  

  1كبر َوك بََراَءنَا 

وا    1كبر َوِلت َكب ِر 

  1كبر َويَْستَْكبِر 

وَن    1كبر يَتََكبَّر 

وَن    7كبر يَْستَْكبِر 

وا    1كبر يَْكبَر 

  1كبر يَْكب ر  

  1كبكب فَك ْبِكب وا 

  1كتب اْكتَتَبََها 

  72كتب اْلِكتَاَب 

  2كتب اْلِكتَاب  

  77ِب كتب اْلِكتَا

  4كتب بِاْلِكتَاِب 

  3كتب بِِكتَاب  

  1كتب بِِكتَابِك م 

  1كتب بِِكتَابِي 

  1كتب تَْكت ب وَها 

  1كتب تَْكت ب وه  

  1كتب َست ْكتَب  

  2كتب َسنَْكت ب  

  1كتب فَاْكت ب وه  

  2كتب فَاْكت ْبنَا 

  1كتب فََسأَْكت ب َها 

  1كتب فََكاتِب وه م 

  1 كتب فَْليَْكت ب

  1كتب َكاتِبًا 

  3كتب َكاتِب  

  1كتب َكاتِب وَن 

  1كتب َكاتِبِيَن 

  2كتب َكتََب 

  1كتب َكتَبَت 

  1كتب َكتَْبَت 

  3كتب َكتَْبنَا 

  1كتب َكتَْبنَاَها 

  1كتب ك ت ب  

  1كتب ك ت ب  

  13كتب ك تَِب 

  12كتب ِكتَابًا 

  12كتب ِكتَاب  

  15كتب ِكتَاب  

  5 كتب ِكتَابَ 

  1كتب ِكتَابََك 

  5كتب ِكتَابَه  

  1كتب ِكتَابَه م 

  2كتب ِكتَاب  

  1كتب ِكتَاب نَا 

  7كتب ِكتَاِب 

  1كتب ِكتَابَِها 

  2كتب ِكتَابِيَه 

  1كتب لَِكتَاب  

  1كتب ِلْلك ت ِب 

  1كتب َمْكت وبًا 

  1كتب َواْكت ب 

  2كتب َواْلِكتَاَب 

  6كتب َواْلِكتَاِب 

  1اْلِكتَاِب كتب َوبِ 

  2كتب َوَكتَْبنَا 

  3كتب َوك ت بِِه 

  1كتب َوِكتَاب  

  2كتب َوِكتَاب  

  1كتب َوْليَْكت ب 

  1كتب َونَْكت ب  

  1كتب يَْكت َب 

  1كتب يَْكت ب  

  5كتب يَْكت ب وَن 

وا    1كتم تَْكت م 

وَن    5كتم تَْكت م 

ونَه     1كتم تَْكت م 

  1كتم َكتََم 

وَن كتم لَيَكْ    1ت م 

  1كتم نَْكت م  

وا    1كتم َوتَْكت م 

وَن    1كتم َوتَْكت م 

وَن    1كتم َويَْكت م 

  1كتم يَْكت م  

وَن    5كتم يَْكت م 

  1كتم يَْكت ْمَن 

  1كتم يَْكت ْمَها 

  1كثب َكثِيبًا 

  25كثر أَْكثََر 

  2كثر أَْكثََرك م 

  15كثر أَْكثََره م 

  6كثر أَْكثَر  

ه م كثر أَكْ    22ثَر 

  1كثر أَْكثَِرِهم 

  1كثر اْستَْكثَْرت م 

  1كثر التََّكاث ر  

  1كثر اْلَكْوثََر 

  1كثر تَْستَْكثِر  

وا    1كثر فَأَْكثَر 

  1كثر فَأَْكثَْرَت 

  1كثر فََكثََّرك م 

  1كثر َكث َر 

  1كثر َكث َرت 

  46كثر َكثِيًرا 

  3كثر َكثِير  

  7كثر َكثِير  

  4يَرةً كثر َكثِ 

  4كثر َكثِيَرة  

  3كثر َكثِيَرة  

  1كثر َكثَْرة  

  1كثر َكثَْرت ك م 

  1كثر ألَْكثَِرِهم 
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  1كثر الَْستَْكثَْرت  

  1كثر ِلَكثِير  

  1كثر َوأَْكثََر 

  1كثر َوأَْكثَر  

ه م    4كثر َوأَْكثَر 

ه م     2كثر َوأَْكثَر 

  1كثر َوتََكاث ر  

  6كثر َوَكثِير  

  1ح َكاِدح  كد

  1كدح َكْدًحا 

  1كدر انَكَدَرت 

  1كدي َوأَْكَدى 

  1كذب أََكذَّْبت م 

  3كذب اْلَكاِذب وَن 

  11كذب اْلَكاِذبِيَن 

  13كذب اْلَكِذَب 

  1كذب اْلَكِذِب 

  1كذب اْلَكذَّاب  

ب وَن  َكذ ِ   1كذب اْلم 

بِيَن  َكذ ِ   6كذب اْلم 

  1كذب تَْكِذب وَن 

  1 كذب تَْكِذيب  

بَاِن    31كذب ت َكذ ِ

ب وا    1كذب ت َكذ ِ

ب وَن    9كذب ت َكذ ِ

  1كذب فََكذَبَت 

  2كذب فََكذََّب 

  2كذب فََكذَّب وا 

  2كذب فََكذَّب وه  

  2كذب فََكذَّب وه َما 

  1كذب فََكذَّْبَت 

  1كذب فََكذَّْبنَا 

  2كذب َكاِذبًا 

  2كذب َكاِذب  

  1كذب َكاِذبَة  

  1بَة  كذب َكاذِ 

  1كذب َكاِذب وَن 

  3كذب َكاِذبِيَن 

  2كذب َكذََب 

  4كذب َكذَب وا 

  15كذب َكِذبًا 

  1كذب َكِذب  

  1كذب َكِذب ه  

  4كذب َكذَّاب  

  21كذب َكذََّب 

  14كذب َكذَّبَت 

  37كذب َكذَّب وا 

  3كذب َكذَّب وَك 

  1كذب َكذَّب وك م 

  3كذب َكذَّب وِن 

  1 كذب َكذَّب وه  

  2كذب َكذَّْبت م 

  1كذب ك ِذب وا 

َب    1كذب ك ذ ِ

بَت    2كذب ك ذ ِ

ب وا    1كذب ك ذ ِ

  2كذب ِكذَّابًا 

  9كذب لََكاِذب وَن 

  2كذب ِلْلَكِذِب 

بِيَن  َكذ ِ   12كذب ِلْلم 

  1كذب َمْكذ وب  

بِيَن  َكذ ِ   1كذب م 

َب    1كذب ن َكذ ِ

ب     1كذب ن َكذ ِ

بِ  َكذ ِ   1يَن كذب َواْلم 

  4كذب َوَكذََّب 

  11كذب َوَكذَّب وا 

  1كذب َوَكذَّْبت م 

َب    1كذب َوك ذ ِ

  2كذب يَْكِذب وَن 

ب     5كذب ي َكذ ِ

ب َك    1كذب ي َكذ ِ

ب وَك    3كذب ي َكذ ِ

ب وَن    2كذب ي َكذ ِ

ب ونََك    1كذب ي َكذ ِ

ب وِن    2كذب ي َكذ ِ

  3كرب اْلَكْرِب 

  1كرب َكْرب  

ةَ كرر الْ    1َكرَّ

ةً    3كرر َكرَّ

ة     1كرر َكرَّ

تَْيِن    1كرر َكرَّ

  1كرس ك ْرِسيُّه  

  1كرس ك ْرِسي ِِه 

  1كرم أَْكَرَمك م 

  1كرم أَْكَرَمِن 

  1كرم أَْكِرِمي 

  1كرم األَْكَرم  

  1كرم اْلَكِريم  

  2كرم اْلَكِريِم 

ْكَرِميَن    2كرم اْلم 

وَن    1كرم ت ْكِرم 

  1َرَمه  كرم فَأَكْ 

  4كرم َكِريًما 

  12كرم َكِريم  

  2كرم َكِريم  

ْمَت    1كرم َكرَّ

ْمنَا    1كرم َكرَّ

  2كرم ِكَراًما 

  1كرم ِكَرام  

َمة   َكرَّ   1كرم م 

وَن  ْكَرم    3كرم م 

ْكِرم     1كرم م 

  2كرم َواإِلْكَراِم 

  1كره أَْكَرْهتَنَا 

  1كره أ ْكِرَه 

  1كره إِْكَراَه 

  1إِْكَراِهِهنَّ  كره

  2كره تَْكَره وا 

  1كره ت ْكِره  

  1كره ت ْكِره وا 

وه     1كره فََكِرْهت م 

  5كره َكاِره وَن 

  1كره َكاِرِهيَن 

  2كره َكِرَه 

  2كره َكِره وا 

وه نَّ    1كره َكِرْهت م 

  3كره َكْرًها 

  2كره ك ْرًها 

  1كره ك ْره  

  1كره لََكاِره وَن 

وًها كره َمكْ    1ر 

  2كره َوَكِره وا 

َه    1كره َوَكرَّ

  2كره َوَكْرًها 

  1كره يَْكَره وَن 

  1كره ي ْكِرههُّنَّ 

  1كسب اْكتََسَب 

  1كسب اْكتََسبَت 

  2كسب اْكتََسب وا 

  1كسب اْكتََسْبَن 

  3كسب تَْكِسب  

  4كسب تَْكِسب وَن 

  3كسب َكَسَب 

  1كسب َكَسبَا 

  16كسب َكَسبَت 

  15سب َكَسب وا ك

  3كسب َكَسْبت م 

  2كسب يَْكِسب 

  1كسب يَْكِسب ه  

  14كسب يَْكِسب وَن 

  1كسد َكَساَدَها 

  4كسف ِكَسفًا 

  1كسف ِكْسفًا 

  2كسل ك َسالَى 

  1كسو فََكَسْونَا 

  1كسو ِكْسَوت ه م 

  1كسو نَْكس وَها 

  1كسو َواْكس وه م 

  1كسو َوِكْسَوت ه نَّ 

  1َطت كشط ك شِ 

  1كشف اْكِشف 

  2كشف فََكَشْفنَا 

  1كشف فَيَْكِشف  

  2كشف َكاِشَف 

  1كشف َكاِشفَات  

  1كشف َكاِشفَة  

  1كشف َكاِشف وا 

  1كشف َكَشَف 

  1كشف َكَشْفَت 

  4كشف َكَشْفنَا 

  1كشف َكْشَف 

  1كشف َوَكَشفَت 

  1كشف َوَكَشْفنَا 

  1كشف َويَْكِشف  

  1كشف ي ْكَشف  

  1كظم َكاِظِميَن 

  3كظم َكِظيم  

  1كظم َمْكظ وم  

  1كظم َواْلَكاِظِميَن 

  1كعب اْلَكْعبَةَ 

  1كعب اْلَكْعبَِة 
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  1كعب اْلَكْعبَْيِن 

  1كعب َوَكَواِعَب 

  1كفت ِكفَاتًا 

  1كفر أََكفَْرَت 

  1كفر أََكفَْرت م 

ك م    1كفر أَك فَّار 

  1كفر أَْكفََره  

  1كفر أَْكف ر  

  1كفر اْكف ر 

  2كفر اْلَكافِر  

وَن    17كفر اْلَكافِر 

  52كفر اْلَكافِِريَن 

  1كفر اْلَكفََرة  

  1كفر اْلَكف وَر 

  1كفر اْلَكَوافِِر 

  5كفر اْلك فَّاَر 

  3كفر اْلك فَّار  

  5كفر اْلك فَّاِر 

  6كفر اْلك ْفَر 

  5كفر اْلك ْفِر 

  3كفر بِاْلَكافِِريَن 

  4اْلك ْفِر كفر بِ 

  1كفر بَِكافِِريَن 

  1كفر بِك ْفِرَك 

  4كفر بِك ْفِرِهم 

  1كفر تَْكف ر 

وا    4كفر تَْكف ر 

وَن    11كفر تَْكف ر 

وِن    1كفر تَْكف ر 

وَن    1كفر َسيَْكف ر 

وَن    1كفر فَتَْكف ر 

  1كفر فََكفََرت 

وا    3كفر فََكفَر 

  1كفر فََكفَّاَرت ه  

  1 كفر فَْليَْكف ر

  1كفر َكاف وًرا 

  2كفر َكافِر  

  1كفر َكافِر  

  1كفر َكافَِرة  

وَن    15كفر َكافِر 

  2كفر َكافِِريَن 

  12كفر َكفََر 

وا    129كفر َكفَر 

  1كفر َكفَْرت  

  6كفر َكفَْرت م 

  2كفر َكفَْرنَا 

  3كفر َكف وًرا 

  2كفر َكف ور  

  3كفر َكف ور  

  1كفر َكفَّاًرا 

  3فَّار  كفر كَ 

  2كفر َكفَّار  

  2كفر َكفَّاَرة  

  1كفر َكفَّاَرة  

  1كفر َكفََّر 

  4كفر ك ف وًرا 

  1كفر ك ِفَر 

  1كفر ك فَّاًرا 

  3كفر ك فَّار  

  4كفر ك ْفًرا 

  1كفر ك ْفَراَن 

ه     3كفر ك ْفر 

ه م    2كفر ك ْفر 

  1كفر ألَْكف َر 

  2كفر أل َكف َِرنَّ 

وَن كفر لَتَْكف     1ر 

وَن    1كفر لََكافِر 

  2كفر لََكف ور  

  1كفر لََكفَّْرنَا 

  1كفر لَن َكف َِرنَّ 

  23كفر ِلْلَكافِِريَن 

  1كفر ِلْلك ْفِر 

وا    3كفر ِليَْكف ر 

  1كفر ِلي َكف َِر 

  1كفر نَْكف َر 

  1كفر ن َكف ِر 

وا    1كفر َواْكف ر 

وَن    3كفر َواْلَكافِر 

  1ِريَن كفر َواْلَكافِ 

  2كفر َواْلك فَّاَر 

  1كفر َوبِك ْفِرِهم 

وَن    1كفر َوتَْكف ر 

  1كفر َوَكفََر 

  1كفر َوَكفََرت 

وا    2كفر َوَكفَر 

  1كفر َوَكفَْرت م 

  1كفر َوَكفَْرنَا 

  1كفر َوَكف ِر 

  4كفر َوك ْفًرا 

  1كفر َوك ْفر  

  1كفر َوك ْفِرِهم 

  5كفر َوِلْلَكافِِريَن 

  1َونَْكف ر   كفر

وَن    1كفر َويَْكف ر 

  1كفر َوي َكف ِر 

  1كفر َوي َكف َِر 

  1كفر َوي َكف ِر  

  2كفر يَْكف ر 

  3كفر يَْكف ر  

وا    3كفر يَْكف ر 

وَن    12كفر يَْكف ر 

  2كفر ي َكف ِر 

  1كفر ي َكف َِر 

  1كفر ي ْكفَر  

وه     1كفر ي ْكفَر 

  1كفف فََكفَّ 

  5 كفف َكافَّةً 

  1كفف َكفَْفت  

  1كفف َكفَّ 

  2كفف َكفَّْيِه 

  1كفف ك ف ًوا 

  1كفف ك فُّوا 

  1كفف َوَكفَّ 

  1كفف َويَك فُّوا 

  1كفف يَك فَّ 

  1كفف يَك فُّوَن 

  1كفل أَْكِفْلنِيَها 

  2كفل اْلِكْفِل 

  1كفل َكِفيالً 

  1كفل ِكْفل  

  1كفل ِكْفلَْيِن 

  1كفل َوَكفَّلََها 

  1ل يَْكف ل  كف

  1كفل يَْكف ل ه  

  1كفل يَْكف ل ونَه  

  1كفي بَِكاف  

م     1كفي فََسيَْكِفيَكه 

  1كفي فََكفَى 

  5كفي َكفَى 

  1كفي َكفَْينَاَك 

  21كفي َوَكفَى 

  1كفي يَْكِف 

  1كفي يَْكِفِهم 

  1كفي يَْكِفيَك م 

  1كل أَفَك لََّما 

  1كل بِك ل   

  33كل بِك ل ِ 

  1فَِلك ل ِ  كل

  1كل َكل  

  5كل ك الًّ 

  22كل ك ل  

  3كل ك ل   

  42كل ك لَّ 

  14كل ك لََّما 

  4كل ك لََّها 

  1كل ك لَّه  

  47كل ك لُّ 

  2كل ك لُّه  

  3كل ك لُّه م 

  1كل ك لُّه نَّ 

  123كل ك ل ِ 

  1كل ك ل َِها 

  4كل ك ل ِِه 

  1كل ِكالَه َما 

  1كل ِكْلتَا 

  2ل ِلك ل   ك

  25كل ِلك ل ِ 

  9كل َوك الًّ 

  5كل َوك ل  

  4كل َوك لَّ 

  1كل َوك لََّما 

  4كل َوك لُّ 

  1كل َوك لُّه م 

  4كل َوِلك ل   

  4كل َوِلك ل ِ 

ك م    1كلء يَْكلَؤ 

  33كال َكالَّ 

  1كلب اْلَكْلِب 

  3كلب َكْلب ه م 

َكل ِبِيَن    1كلب م 

  1كلب َوَكْلب ه م 

وَن    1كلح َكاِلح 
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تََكل ِِفيَن    1كلف اْلم 

  2كلف ت َكلَّف  

  3كلف ن َكل ِف  

  2كلف ي َكل ِف  

  1كلل اْلَكالَلَِة 

  1كلل َكالَلَةً 

  1كلم أ َكل َِم 

  3كلم اْلَكِلَم 

  1كلم اْلَكِلم  

  1كلم بَِكِلَمات  

  1كلم بَِكِلَماِت 

  3كلم بَِكِلَماتِِه 

  2 كلم بَِكِلَمة  

  1كلم تََكلَّم  

  1كلم تَْكِليًما 

  2كلم ت َكل َِم 

  1كلم ت َكل ِم  

ه م    1كلم ت َكل ِم 

وِن    1كلم ت َكل ِم 

  3كلم َكالََم 

  1كلم َكِلَمات  

  2كلم َكِلَمات  

  3كلم َكِلَمةً 

  6كلم َكِلَمة  

  2كلم َكِلَمة  

  3كلم َكِلَمةَ 

  4كلم َكِلَمة  

  5كلم َكِلَمت  

  1كلم َكِلَمت نَا 

  1كلم َكلََّم 

  1كلم َكلََّمه  

  1كلم ك ل َِم 

  3كلم ِلَكِلَماِت 

  2كلم ِلَكِلَماتِِه 

  1كلم نَتََكلََّم 

  1كلم ن َكل ِم  

  1كلم َوبَِكالَِمي 

نَا    1كلم َوت َكل ِم 

  1كلم َوَكِلَماتِِه 

  1كلم َوَكِلَمة  

  1كلم َوَكِلَمت ه  

  1َم كلم َوَكلَّ 

  1كلم َوَكلََّمه  

م     1كلم َوَكلََّمه 

  1كلم َوي َكل ِم  

  1كلم يَتََكلَّم  

وَن    1كلم يَتََكلَّم 

  1كلم ي َكل َِمه  

نَا    1كلم ي َكل ِم 

ه م    1كلم ي َكل ِم 

م   ه    2كلم ي َكل ِم 

  12كم َكم 

  9كم َوَكم 

  59كما َكَما 

  1كمل أَْكَمْلت  

  1كمل َكاِملَةً 

  1كمل َكاِملَة  

  1كمل َكاِملَْيِن 

  1كمل َوِلت ْكِمل وا 

  1كمم أَْكَماِمَها 

  1كمم األَْكَماِم 

  2كمه األَْكَمهَ 

  1كند لََكن ود  

  1كنز اْلك ن وِز 

وَن    1كنز تَْكنِز 

  3كنز َكنز  

  1كنز َكنَزه َما 

  1كنز َكنَْزت م 

  1كنز َوك ن وز  

وَن    1كنز يَْكنِز 

  1كنس اْلك نَِّس 

  3كنن أَِكنَّةً 

  1كنن أَِكنَّة  

  1كنن أَْكنَانًا 

  1كنن أَْكنَنت م 

  1كنن اْلَمْكن وِن 

  2كنن ت ِكنُّ 

  2كنن َمْكن ون  

  1كنن َمْكن ون  

  4كهف اْلَكْهِف 

  2كهف َكْهِفِهم 

  2كهل َوَكْهالً 

  1كهن بَِكاِهن  

  1كهن َكاِهن  

  1كهيعص كهيعص 

  1وب بِأَْكَواب  ك

  1كوب َوأَْكَواب  

  2كوب َوأَْكَواب  

  2كود َكاَد 

  1كود َكاَدت 

  4كود َكاد وا 

  2كود ِكدتَّ 

  1كود َوَكاد وا 

  6كود يََكاد  

  3كود يََكاد وَن 

  1كود يََكد 

َرت  ِ   1كور ك و 

ر   ِ   1كور َوي َكو 

ر   ِ   1كور ي َكو 

  1كوكب اْلَكَواِكب  

  1َكَواِكِب كوكب الْ 

  2كوكب َكْوَكبًا 

  1كوكب َكْوَكب  

  1كون أََكاَن 

  1كون أَك  

  4كون أَك ن 

  9كون أَك وَن 

  7كون تَك  

  19كون تَك ن 

  14كون تَك وَن 

  2كون تَك ونَا 

  9كون تَك ونَنَّ 

  11كون تَك ون  

  21كون تَك ون وا 

  1كون َسيَك ون  

  1كون فَأَك وَن 

  1ن كون فَتَك  

  6كون فَتَك وَن 

  2كون فَتَك ونَا 

  1كون فَتَك ون  

  1كون فَتَك ون وَن 

  2كون فََكاَن 

  5كون فََكانَت 

  5كون فََكان وا 

  2كون فَك نت م 

  1كون فَْليَك ون وا 

  1كون فَنَك وَن 

  1كون فَيَك وَن 

  9كون فَيَك ون  

  323كون َكاَن 

  2كون َكانَا 

  27كون َكانَت 

  3كون َكانَتَا 

  1كون َكانَِت 

  229كون َكان وا 

  2كون ك ن 

  35كون ك نَت 

  15كون ك نت  

  122كون ك نت م 

  2كون ك نت نَّ 

  1كون ك نِت 

  3كون ك نَّ 

  63كون ك نَّا 

  9كون ك ون وا 

  1كون ك ونِي 

  1كون ألك ونَنَّ 

  2كون لَتَك ونَنَّ 

  6كون لََكاَن 

  2كون لَك نت  

  1كون لَك نت م 

  3كون لَك نَّا 

  5كون لَنَك ونَنَّ 

  1كون لَيَك ون نَّ 

  3كون ِلتَك وَن 

  2كون ِلتَك ون وا 

  3كون ِليَك وَن 

  1كون ِليَك ونَا 

  2كون ِليَك ون وا 

  2كون نَك  

  4كون نَك ن 

  2كون نَك وَن 

  2كون َوأَك ن 

  1كون َوتَك وَن 

  2كون َوتَك ون  

  2ن َوتَك ون وا كو

  24كون َوَكاَن 

  1كون َوَكانَت 

  3كون َوَكانَِت 

  35كون َوَكان وا 

  3كون َوك ن 

  2كون َوك نَت 

  2كون َوك نت  



572 

 

  2كون َوك نت م 

  16كون َوك نَّا 

  1كون َوك ون وا 

  1كون َولَتَك ونَنَّ 

  1كون َولَنَك ونَنَّ 

  1كون َوِلتَك وَن 

  1 كون َوِليَك ونًا

  1كون َوِليَك وَن 

  1كون َوْلتَك ن 

  3كون َونَك وَن 

  3كون َويَك وَن 

  1كون َويَك ون وَن 

  2كون يَك  

  27كون يَك ن 

  4كون يَك ِن 

  1كون يَك نَّ 

  17كون يَك وَن 

  1كون يَك ونَا 

  12كون يَك ون  

  13كون يَك ون وا 

  1كون يَك ون وَن 

  1كوي فَت ْكَوى 

  4 كي َكي

  2كي ِلَكي 

  4كي ِلَكْيالَ 

  1كيد أََكاد  

  1كيد اْلَمِكيد وَن 

  1كيد بَِكْيِدِهنَّ 

  3كيد تََكاد  

  1كيد فَِكيد وِن 

  1كيد فَِكيد ونِي 

  1كيد فَيَِكيد وا 

  6كيد َكْيًدا 

  1كيد َكْيد  

  2كيد َكْيَد 

  1كيد َكْيَدك م 

  1كيد َكْيَدك نَّ 

  1كيد َكْيَده  

  1يد َكْيَده م ك

  2كيد َكْيَده نَّ 

  3كيد َكْيد  

  1كيد َكْيد ه  

  2كيد َكْيد ه م 

  1كيد َكْيِد 

  1كيد َكْيِدك نَّ 

  2كيد َكْيِدي 

  1كيد ِكْدنَا 

  1كيد ِكيد وِن 

  1كيد ألَِكيَدنَّ 

  1كيد َوأَِكيد  

  1كيد يَِكيد وَن 

  16كيف فََكْيَف 

  62كيف َكْيَف 

  5َف كيف َوَكيْ 

  1كيل اْكتَال وا 

  6كيل اْلَكْيَل 

  1كيل اْلَكْيل  

  2كيل اْلِمْكيَاَل 

  1كيل َكال وه م 

  1كيل َكْيل  

  2كيل َكْيَل 

  1كيل ِكْلت م 

  1كيل نَْكتَل 

  1كيل َوِميَكاَل 

  2كين اْستََكان وا 

  1لؤلؤ اللُّْؤل ؤ  

  1لؤلؤ اْلل ْؤل ِؤ 

  1لؤلؤ ل ْؤل ًؤا 

  1ْؤل ؤ  لؤلؤ ل  

  2لؤلؤ َول ْؤل ًؤا 

  45ال أَفاَلَ 

  54ال أاَلَ 

  1ال أََوالَ 

  156ال فاَلَ 

  662ال الَ 

  142ال الَّ 

  652ال َوالَ 

  1الت الالََّت 

  1الت َوالََت 

  16لبب األَْلبَاِب 

  1لبث تَلَبَّث وا 

  2لبث فَلَبَِث 

  1لبث فَلَبِثَْت 

  1لبث الَّبِثِيَن 

  1َث لبث لَبِ 

  4لبث لَبِث وا 

  2لبث لَبِثَْت 

  2لبث لَبِثْت  

  2لبث لَبِثْت م 

  2لبث لَبِثْنَا 

  1لبث لَلَبَِث 

  1لبث َولَبِث وا 

  1لبث َولَبِثَْت 

  3لبث يَْلبَث وا 

  1لبث يَْلبَث وَن 

  1لبد ل بًَدا 

  1لبد ِلبًَدا 

  2لبس تَْلبَس ونََها 

  1لبس تَْلبِس وا 

  1بِس وَن لبس تَلْ 

  1لبس لَب وس  

  1لبس لَْبس  

  3لبس ِلبَاًسا 

  2لبس ِلبَاس  

  1لبس ِلبَاَس 

َما    1لبس ِلبَاَسه 

  1لبس َولَلَبَْسنَا 

  1لبس َوِلبَاس  

  2لبس َوِلبَاس ه م 

  1لبس َوِليَْلبِس وا 

  1لبس َويَْلبَس وَن 

  1لبس يَْلبَس وَن 

  1لبس يَْلبَِسك م 

  1وا لبس يَْلبِس  

  1لبس يَْلبِس وَن 

  1لبن لَبَنًا 

  1لبن لَبَن  

  1لجء َمْلَجأَ 

  1لجء َمْلَجإ  

  1لجء َمْلَجئًا 

وا    1لجج لَجُّ

وا    1لجج لََلجُّ

ةً    1لجج ل جَّ

ي      1لجج ل ج ِ

  1لحد بِِإْلَحاد  

ْلتََحًدا    2لحد م 

  3لحد ي ْلِحد وَن 

  1لحف إِْلَحافًا 

  1م لحق أَْلَحْقت  

  1لحق أَْلَحْقنَا 

  2لحق َوأَْلِحْقنِي 

  2لحق يَْلَحق وا 

  4لحم لَْحًما 

  2لحم لَْحَم 

َها  وم    1لحم ل ح 

  1لحم َولَْحم  

  2لحم َولَْحَم 

  1لحم َولَْحم  

  1لحم َولَْحِم 

  1لحن لَْحِن 

  1لحي بِِلْحيَتِي 

  1لدد أَلَدُّ 

  1لدد ل دًّا 

  2لدن لَد ن 

  7نَك لدن لَد  

نَّا    6لدن لَد 

ن ِي    1لدن لَد 

ْنه     2لدن لَد 

  1لدي لََدا 

  1لدي لََدى 

  4لدي لََديَّ 

  5لدي لََدْينَا 

  2لدي لََدْيِه 

  7لدي لََدْيِهم 

  2لدي َولََدْينَا 

  2لذذ لَذَّة  

  1لذذ َوتَلَذُّ 

  1لزب الَِّزب  

  1لزم أَْلَزْمنَاه  

وهَ  ك م    1ا لزم أَن ْلِزم 

  2لزم ِلَزاًما 

  1لزم َوأَْلَزَمه م 

  1لسن أَْلِسنَتَه م 

  1لسن أَْلِسنَت ك م  

  1لسن أَْلِسنَت ه م 

م     1لسن أَْلِسنَت ه 

  1لسن أَْلِسنَتِك م 

  1لسن بِأَْلِسنَة  

  1لسن بِأَْلِسنَتِك م 

  2لسن بِأَْلِسنَتِِهم 

  1لسن بِِلَسان  

  1لسن بِِلَساِن 
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  2َسانَِك لسن بِلِ 

  2لسن ِلَسانًا 

  1لسن ِلَسان  

  2لسن ِلَساَن 

  1لسن ِلَسانََك 

  1لسن ِلَسان  

  1لسن ِلَساِن 

  2لسن ِلَسانِي 

  1لسن َوأَْلِسنَتَه م 

  1لسن َوِلَسانًا 

  2لطف اللَِّطيف  

  1لطف لَِطيفًا 

  4لطف لَِطيف  

  1لطف َوْليَتَلَطَّف 

  1لظي تَلَظَّى 

  1ى لظي لَظَ 

  1لعب الالَِّعبِيَن 

  2لعب الَِعبِيَن 

  1لعب لَِعبًا 

  3لعب لَِعب  

  3لعب َولَِعبًا 

  1لعب َولَِعب  

  1لعب َونَْلعَب  

  1لعب َويَْلعَب 

  2لعب َويَْلعَب وا 

  5لعب يَْلعَب وَن 

  2لعل فَلَعَلََّك 

  3لعل لَعَلَّ 

  2لعل لَعَلََّك 

  59لعل لَعَلَّك م 

  1عَلَّنَا لعل لَ 

  3لعل لَعَلَّه  

  41لعل لَعَلَّه م 

  6لعل لَعَل ِي 

  9لعل َولَعَلَّك م 

  3لعل َولَعَلَّه م 

  1لعن الالَِّعن وَن 

  1لعن اللَّْعنَةَ 

  2لعن اللَّْعنَة  

  1لعن اْلَمْلع ونَةَ 

  1لعن فَلَْعنَة  

  1لعن لَعََن 

  1لعن لَعَنَت 

  2لعن لَعَنَه  

م  لعن لَعَ    5نَه 

  1لعن لَعَنَّا 

  1لعن لَعَنَّاه م 

  1لعن لَْعنًا 

  3لعن لَْعنَةً 

  1لعن لَْعنَةَ 

  3لعن لَْعنَة  

  2لعن لَْعنََت 

  1لعن لَْعنَتِي 

  1لعن ل ِعَن 

  1لعن ل ِعن وا 

  1لعن َمْلع ونِيَن 

  1لعن نَْلعَنَه م 

  1لعن َواْلعَْنه م 

  1لعن َولَعَنَه  

  1عَنَه م لعن َولَ 

م     1لعن َولَعَنَه 

  1لعن َول ِعن وا 

  1لعن َويَْلعَن  

م     1لعن َويَْلعَن ه 

م     1لعن يَْلعَن ه 

  1لعن يَْلعَِن 

  1لغب ل غ وب  

  1لغب ل غ وب  

  1لغو اللَّْغَو 

  1لغو اللَّْغِو 

  3لغو بِاللَّْغِو 

  1لغو الَِغيَةً 

  3لغو لَْغًوا 

  1لغو لَْغو  

  1غو َواْلغَْوا ل

  1لفت ِلتَْلِفتَنَا 

  2لفت يَْلتَِفت 

  1لفح تَْلفَح  

  1لفظ يَْلِفظ  

  1لفف أَْلفَافًا 

  1لفف لَِفيفًا 

  1لفف َواْلتَفَِّت 

  1لفي أَْلفَْوا 

  1لفي أَْلفَْينَا 

  1لفي َوأَْلفَيَا 

  1لقب بِاألَْلقَاِب 

  1لقح لََواقَِح 

  1لقط فَاْلتَقََطه  

  1قط يَْلتَِقْطه  ل

  1لقف تَْلقَف 

  2لقف تَْلقَف  

  1لقم فَاْلتَقََمه  

  1لقمان ل ْقَماَن 

  1لقمان ل ْقَمان  

ْلِقَي    1لقي أَء 

  1لقي أَْلقَاَها 

  1لقي أَْلقَاه  

  2لقي أَْلقَْوا 

  6لقي أَْلقَى 

  4لقي أَْلق وا 

  2لقي أَْلِق 

  1لقي أَْلِقَها 

  1لقي أَْلِقيَا 

  2لقي أ ْلق وا 

  3لقي أ ْلِقَي 

  1لقي التَّالَِق 

  1لقي اْلتَقَتَا 

  3لقي اْلتَقَى 

  1لقي اْلتَقَْيت م 

تَلَق ِيَاِن    1لقي اْلم 

ْلِقيَن    1لقي اْلم 

  6لقي بِِلقَاِء 

  1لقي بِِلقَاِءي 

  1لقي تَلَقَّْونَه  

  1لقي تَْلقَْوه  

  1لقي ت ْلق وا 

  1لقي ت ْلق وَن 

  2لقي ت ْلِقَي 

  2لقي تِْلقَاَء 

  1لقي تِْلقَاِءي 

  1لقي َسأ ْلِقي 

  2لقي َسن ْلِقي 

  1لقي فَأَْلقَاَها 

ا    1لقي فَأَْلقَو 

  2لقي فَأَْلقَْوا 

  3لقي فَأَْلقَى 

  2لقي فَأَْلق وه  

  1لقي فَأَْلِقه 

  1لقي فَأَْلِقيِه 

  1لقي فَأَْلِقيَاه  

  2لقي فَأ ْلِقَي 

  1لقي فَاْلتَقَى 

ْلِقيَاِت    1لقي فَاْلم 

  1لقي فَتَلَقَّى 

  1لقي فَت ْلقَى 

  1لقي فَْلي ْلِقِه 

الَقِيِه    1لقي فَم 

  1لقي الَقِيِه 

  1لقي لَت لَقَّى 

  2لقي لَق وا 

  1لقي لَق وك م 

  1لقي لَِقيت م 

  2لقي لَِقيت م  

  1لقي لَِقينَا 

  1لقي لَِقيَا 

  7 لقي ِلقَاءَ 

  4لقي ِلقَاَءنَا 

  1لقي ِلقَاِء 

  1لقي ِلقَائِِه 

الَق     1لقي م 

الَق وا    3لقي م 

الَق وه     1لقي م 

الَقِيك م    1لقي م 

ْلق وَن    2لقي م 

  1لقي َوأَْلقَت 

  2لقي َوأَْلقَْوا 

  3لقي َوأَْلقَى 

  1لقي َوأَْلقَْيت  

  4لقي َوأَْلقَْينَا 

  1لقي َوأَْلق وه  

  2َوأَْلِق  لقي

  1لقي َوأ ْلِقَي 

  1لقي َوتَتَلَقَّاه م  

  1لقي َولَقَّاه م 

  1لقي َوِلقَاِء 

  1لقي َوِلقَاِءي 

  2لقي َوِلقَائِِه 

  1لقي َوي لَقَّْوَن 

  1لقي َوي ْلق وا 

  1لقي يَتَلَقَّى 

  1لقي يَْلتَِقيَاِن 

  1لقي يَْلَق 
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  1لقي يَْلقَاه  

  1لقي يَْلقَْوَن 

  2قي يَْلقَْونَه  ل

  3لقي ي الَق وا 

  3لقي ي لَقَّاَها 

  3لقي ي ْلقَى 

  2لقي ي ْلق وَن 

  3لقي ي ْلِقي 

  1لك أَلَك م  

  2لك فَلَك م 

  1لك فَلَك م  

  69لك لََك 

  294لك لَك م 

  7لك لَك َما 

  43لك لَك م  

  2لك لَِك 

  1لك َولََك 

  17لكم َولَك م 

  2لكم َولَك م  

  6لكن لَِكِن 

  1لكن لَِكنَّا 

  1لكن َولََكنَّه م 

  57لكن َولَِكن 

  2لكن َولَِكِن 

  53لكن َولَِكنَّ 

  3لكن َولَِكنَّا 

  2لكن َولَِكنَّك م 

  1لكن َولَِكنَّه  

  4لكن َولَِكن ِي 

  12لم أَفَلَم 

  72لم أَلَم 

  2لم أََولَم 

  12لم فَلَم 

ا    111لم فَلَمَّ

  4 لم فَِلمَ 

  196لم لَم 

  6لم لََما 

ا    1لم لَمًّ

ا    33لم لَمَّ

  15لم ِلَم 

  35لم ِلَما 

  47لم َولَم 

ا    31لم َولَمَّ

  1لم َوِلَما 

  1لمح َكلَْمح  

  1لمح َكلَْمحِ 

وا    1لمز تَْلِمز 

  1لمز ل َمَزة  

َك    1لمز يَْلِمز 

وَن    1لمز يَْلِمز 

  1لمس فَاْلتَِمس وا 

  1س وه  لمس فَلَمَ 

  2لمس الََمْست م  

  1لمس لََمْسنَا 

  1لمم اللََّمَم 

  22لن فَلَن 

  59لن لَن 

  22لن َولَن 

  23لنا لَنَا 

  1لنا َولَنَا 

  1له أَلَه م 

  3له فَلََها 

  11له فَلَه  

  6له فَلَه م 

َما    1له فَلَه 

  2له فَلَه نَّ 

  41له لََها 

  275له لَه  

  325له لَه م 

َما    11له لَه 

م     42له لَه 

  13له لَه نَّ 

  2له َولََها 

  23له َولَه  

  41له َولَه م 

م     2له َولَه 

  2له َولَه نَّ 

  1لهب اللََّهِب 

  2لهب لََهب  

  2لهث يَْلَهث 

  1لهم فَأَْلَهَمَها 

  1لهو أَْلَهاك م  

  1لهو اللَّْهِو 

  1لهو تَلَهَّى 

  1لهو ت ْلِهك م 

  1هو ت ْلِهيِهم ل

  1لهو الَِهيَةً 

  3لهو لَْهًوا 

  1لهو لَْهو  

  1لهو لَْهَو 

  1لهو َولَْهًوا 

  3لهو َولَْهو  

  1لهو َوي ْلِهِهم  

  6لو أََولَو 

  3لو فَلَو 

  13لو فَلَْوالَ 

  21لو لَو 

  2لو لَِو 

  36لو لَْوالَ 

  112لو َولَو 

  3لو َولَِو 

  24لو َولَْوالَ 

  1ح أَْلَواح  لو

  2لوح األَْلَواَح 

  1لوح األَْلَواحِ 

اَحة     1لوح لَوَّ

  1لوح لَْوح  

  1لوذ ِلَواذًا 

  4لوط ل وًطا 

  2لوط ل وط  

  13لوط ل وط  

  6لوط َول وًطا 

  2لوط يَال وط  

اَمِة    1لوم اللَّوَّ

  1لوم بَِمل وم  

ونِي    1لوم تَل وم 

  1لوم الَئِم  

  1ةَ لوم لَْومَ 

  1لوم ل ْمت نَّنِي 

  2لوم َمل وًما 

  2لوم َمل وِميَن 

ِليم     2لوم م 

وا    1لوم َول وم 

وَن    1لوم يَتاَلََوم 

  2لون أَْلَوان َها 

  4لون أَْلَوان ه  

  2لون لَْون َها 

  1لون َوأَْلَوانِك م 

ا    1لوي تَْلو 

َن    1لوي تَْلو 

ْوا    1لوي لَوَّ

  1لوي لَيًّا 

َن  لوي   1يَْلو 

  59لي ِلي 

  4لي ِلَي 

  3لي َوِلَي 

  1ليت لَْيتَنِي 

  3ليت يَالَْيَت 

  2ليت يَالَْيتَنَا 

  7ليت يَالَْيتَنِي 

  1ليت يَالَْيتََها 

  1ليس أَلَْست  

  13ليس أَلَْيَس 

  7ليس فَلَْيَس 

  4ليس لَْسَت 

  1ليس لَْست  

  2ليس لَْست م 

  1ليس لَْست نَّ 

  49ْيَس ليس لَ 

  2ليس لَْيَسِت 

  2ليس لَْيس وا 

  1ليس َولَْست م 

  5ليس َولَْيَس 

  1ليس َولَْيَسِت 

  25ليل الَّْيَل 

  4ليل الَّْيل  

  31ليل الَّْيِل 

  6ليل بِالَّْيِل 

  1ليل بِلَْيل  

  2ليل لَيَال  

  1ليل لَيَاِلَي 

  5ليل لَْيالً 

  3ليل لَْيلَةً 

  1ليل لَْيلَة  

  1ليل لَْيلَةَ 

  2ليل لَْيلَة  

  1ليل لَْيلَِة 

  1ليل لَْيلََها 

  7ليل َوالَّْيِل 

  1ليل َوبِالَّْيِل 

  1ليل َولَيَال  

  1لين تَِلين  
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  1لين لَي ِنًا 

  1لين ِلنَت 

  1لين ِلينَة  

  1لين َوأَلَنَّا 

  2مءد َمائَِدةً 

  2مءه ِمائَة  

  1مءه ِمائَة  

  3مءه ِمائَةَ 

  1مءه ِمائَة  

  1مءه ِمائَِة 

  2مءه ِمائَتَْيِن 

وَج    1مأجوج َوَمأْج 

وج     1مأجوج َوَمأْج 

  1ما أَفََما 

  296ما بَِما 

  1ما فَبَِم 

  6ما فَبَِما 

  26ما فََما 

  2ما فََماِل 

  1113ما َما 

  1ما َمْهَما 

ا    111ما ِممَّ

  6ما َوبَِما 

  646ما َوَما 

  11ا ما َوِممَّ 

  3ماذا فََماذَا 

  22ماذا َماذَا 

  1ماذا َوَماذَا 

وَت    1ماروت َوَمار 

  1متع أ َمت ِْعك نَّ 

  2متع اْستَْمتََع 

  1متع اْستَْمتَْعت م 

  1متع تََمتَّع 

  1متع تََمتََّع 

  3متع تََمتَّع وا 

  1متع ت َمتَّع وَن 

  1متع َسن َمت ِع ه م 

  1متع فَأ َمت ِع ه  

  1ع فَاْستَْمتَع وا مت

  1متع فَاْستَْمتَْعت م 

  2متع فَتََمتَّع وا 

  2متع فََمتَاع  

  1متع فََمتَّْعنَاه م 

  1متع فََمت ِع وه نَّ 

  7متع َمتَاًعا 

  7متع َمتَاع  

  1متع َمتَاع  

  2متع َمتَاَع 

  1متع َمتَاَعنَا 

  1متع َمتَاَعه م 

  6متع َمتَاع  

  1متع َمتَاِعنَا 

  1متع َمتَّْعتَه م 

  1متع َمتَّْعت  

  3متع َمتَّْعنَا 

  1متع َمتَّْعنَاه  

  1متع َمتَّْعنَاه م 

  1متع ن َمت ِع ه م 

  1متع َوأَْمتِعَتِك م 

  1متع َواْستَْمتَْعت م 

  1متع َوتََمتَّع وا 

  1متع َوِليَتََمتَّع وا 

  3متع َوَمتَاًعا 

  3متع َوَمتَاع  

  1ْعنَاه م متع َوَمتَّ 

  1متع َوَمت ِع وه نَّ 

  1متع َويَتََمتَّع وا 

  1متع يَتََمتَّع وَن 

  1متع ي َمتَّع وَن 

  1متع ي َمت ِْعك م 

  1متن اْلَمتِين  

  2متن َمتِين  

  9متى َمتَى 

  2مثل أَْمثَالَك م 

  2مثل أَْمثَالَه م 

  2مثل أَْمثَال ك م 

  1مثل أَْمثَال َها 

  1ثَاِلَها مثل أَمْ 

  1مثل أَْمثَل ه م 

  2مثل األَْمثَاَل 

  2مثل األَْمثَال  

  1مثل التََّماثِيل  

  2مثل اْلَمثَل  

  1مثل اْلَمث الَت  

ثْلَى    1مثل اْلم 

  1مثل بَِمثَل  

  5مثل بِِمثِْل 

  1مثل بِِمثِْلَها 

  2مثل بِِمثِْلِه 

  1مثل فَتََمثََّل 

  2مثل فََمثَل ه  

  1أَْمثَاِل مثل كَ 

  13مثل َكَمثَِل 

  1مثل َكِمثِْلِه 

  1مثل ِلِمثِْل 

  1مثل ِلِمثِْلِه 

  21مثل َمثاَلً 

  1مثل َمثَل  

  4مثل َمثَل  

  2مثل َمثََل 

  15مثل َمثَل  

  1مثل َمثَل ه  

  2مثل َمثَل ه م 

  17مثل ِمثَْل 

  1مثل ِمثْلَك م 

  1مثل ِمثْلَنَا 

  2مثل ِمثْلََها 

  2ثل ِمثْلَه م م

  1مثل ِمثْلَه نَّ 

  1مثل ِمثْلَْيَها 

  1مثل ِمثْلَْيِهم 

  2مثل ِمثْل  

  6مثل ِمثْل ك م 

  4مثل ِمثْل نَا 

  2مثل ِمثْل َها 

  3مثل ِمثْل ه  

  1مثل ِمثْل ه م 

  1مثل ِمثِْلنَا 

  1مثل ِمثِْلَها 

  7مثل ِمثِْلِه 

  1مثل َوتََماثِيَل 

  2مثل َوَمثاَلً 

  3مثل َوَمثَل  

  1مثل َوَمثَل ه م 

  3مثل َوِمثْلَه  

  2مثل َوِمثْلَه م 

  1مجد اْلَمِجيد  

  1مجد اْلَمِجيِد 

  2مجد َمِجيد  

وَس    1مجس َواْلَمج 

َص    2محص َوِلي َمح ِ

  1محق َويَْمَحَق 

  1محق يَْمَحق  

  1محل اْلِمَحاِل 

  1محن اْمتََحَن 

  1 محن فَاْمتَِحن وه نَّ 

  1محو فََمَحْونَا 

  1محو َويَْمح  

وا    1محو يَْمح 

  2مخر َمَواِخَر 

  1مخض اْلَمَخاض  

  1مدد أَت ِمدُّونَِن 

  2مدد أََمدَّك م 

دََّن    2مدد تَم 

  2مدد فَْليَْمد د 

  1مدد َمَدًدا 

  2مدد َمَدْدنَاَها 

  2مدد َمدًّا 

  2مدد َمدَّ 

  1مدد َمْمد وًدا 

  1ود  مدد َمْمد  

دَّت    1مدد م 

دَّتِِهم    1مدد م 

َدة   َمدَّ   1مدد م 

ِمدُّك م    1مدد م 

  1مدد ِمَداًدا 

  1مدد ن ِمدُّ 

  1مدد ن ِمدُّه م 

  1مدد َوأَْمَدْدنَاك م 

  1مدد َوأَْمَدْدنَاه م 

دُّ    1مدد َونَم 

دُّه م    1مدد َويَم 

  1مدد َوي ْمِدْدك م 

دُّه     1مدد يَم 

  1دُّونَه م مدد يَم  

  1مدد ي ِمدَّك م 

  1مدد ي ْمِدْدك م 

  1مدين ِلَمْديََن 

  9مدين َمْديََن 

  2مرء اْلَمْرء  

  2مرء اْلَمْرِء 

  1مرء اْمَرأَ 
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  1مرء اْمَرأَةً 

  2مرء اْمَرأَة  

  2مرء اْمَرأََت 

  2مرء اْمَرأَتََك 

  4مرء اْمَرأَتَه  

  1مرء اْمَرأَتَْيِن 

  4ت  مرء اْمَرأَ 

  1مرء اْمَرأَت ه  

  2مرء اْمَرأَتِي 

ا  ؤ    1مرء اْمر 

  5مرء اْمِرئ  

  1مرء الْمَرأَتِِه 

  1مرء َمِريئًا 

  1مرء َواْمَرأَةً 

  1مرء َواْمَرأََت 

  1مرء َواْمَرأَتَاِن 

  2مرء َواْمَرأَت ه  

  1مرء َواْمَرأَتِي 

  1مرج َماِرج  

  2مرج َمَرَج 

  1مرج َمِريج  

  2رج َواْلَمْرَجان  م

وَن    1مرح تَْمَرح 

  2مرح َمَرًحا 

  1مرد َماِرد  

  1مرد َمَرد وا 

  1مرد َمِريًدا 

  1مرد َمِريد  

د   َمرَّ   1مرد م 

رُّ    1مرر تَم 

ت    1مرر فََمرَّ

وَن  رُّ   1مرر لَتَم 

  4مرر َمرَّ 

ات     1مرر َمرَّ

ةً    3مرر َمرَّ

ة     11مرر َمرَّ

تَ    1اِن مرر َمرَّ

تَْيِن    5مرر َمرَّ

وا    3مرر َمرُّ

ْستَِمر     1مرر م 

ْستَِمر      1مرر م 

ة     1مرر ِمرَّ

  1مرر َوأََمرُّ 

وَن  رُّ   1مرر يَم 

  2مرض اْلَمِريِض 

  1مرض اْلَمْرَضى 

  1مرض َمَرًضا 

  12مرض َمَرض  

  1مرض َمِرْضت  

  3مرض َمِريًضا 

  4مرض َمْرَضى 

  1ةَ مرو َواْلَمْروَ 

ونَه     1مري أَفَت َمار 

ْمتَِريَن    4مري اْلم 

  1مري تَتََماَرى 

نَّ    1مري تَْمتَر 

وَن    2مري تَْمتَر 

  1مري ت َماِر 

  1مري فَتََماَرْوا 

  1مري ِمَراًء 

  5مري ِمْريَة  

وَن    2مري يَْمتَر 

وَن    1مري ي َمار 

  22مريم َمْريََم 

  1مريم َوَمْريََم 

  5اَمْريَم  مريم يَ 

َها    2مزج ِمَزاج 

ه     1مزج َوِمَزاج 

ْقت م  ز ِ   1مزق م 

ق   َمزَّ   2مزق م 

ْقنَاه م    1مزق َوَمزَّ

ْزِن    1مزن اْلم 

  2مسح اْلَمِسيَح 

  2مسح اْلَمِسيح  

وا    2مسح فَاْمَسح 

  1مسح َمْسًحا 

  1مسح َواْلَمِسيَح 

وا    1مسح َواْمَسح 

  1مسخ لََمَسْخنَاه م 

  1مسد َمَسد  

  1مسس اْلَمس ِ 

  2مسس تََمسَّنَا 

  3مسس تََمسُّوَها 

  3مسس تََمسُّوه نَّ 

  1مسس تَْمَسْسك م 

  1مسس تَْمَسْسه  

  1مسس فَتََمسَّك م  

  2مسس لََمسَّك م 

  1مسس لَيََمسَّنَّ 

  7مسس َمسَّ 

  2مسس َمسَّتْه  

  2مسس َمسَّتْه م 

م     1مسس َمسَّتْه 

  2سَّك م  مسس مَ 

  2مسس َمسَّنَا 

  4مسس َمسَّنَِي 

  6مسس َمسَّه  

  1مسس َمسَّه م 

  1مسس ِمَساَس 

  1مسس َولَيََمسَّنَّك م 

  2مسس يَتََماسَّا 

  1مسس يََمسََّك 

  2مسس يََمسُّنَا 

  1مسس يََمسُّه  

  2مسس يََمسُّه م 

م     2مسس يََمسُّه 

  3مسس يَْمَسْسَك 

  1م مسس يَْمَسْسك  

  2مسس يَْمَسْسنِي 

  1مسس يَْمَسْسه م 

  1مسك أَْمَسَك 

َما    1مسك أَْمَسَكه 

  1مسك أَْمَسْكَن 

  2مسك أَْمِسك 

  1مسك أَي ْمِسك ه  

  2مسك اْستَْمَسَك 

  1مسك ت ْمِسك وا 

  1مسك ت ْمِسك وه نَّ 

  3مسك فَأَْمِسك وه نَّ 

  1مسك فَِإْمَساك  

  1مسك فَاْستَْمِسك 

  1سك فَي ْمِسك  م

  1مسك ألَْمَسْكت م 

ْستَْمِسك وَن    1مسك م 

ْمِسَك    1مسك م 

ْمِسَكات     1مسك م 

  1مسك ِمْسك  

  1مسك َوي ْمِسك  

ك وَن    1مسك ي َمس ِ

  1مسك ي ْمِسك 

  1مسك ي ْمِسك  

  2مسك ي ْمِسك ه نَّ 

  4مسي بِاألَْمِس 

  1مسي ت ْمس وَن 

  1مشج أَْمَشاج  

  1ْمش وا مشي ا

  1مشي تَْمش وَن 

  2مشي تَْمِش 

  2مشي تَْمِشي 

  1مشي فَاْمش وا 

  1مشي َمَشْوا 

  1مشي َمشَّاء  

  1مشي َمْشيَِك 

  1مشي َويَْمش وَن 

  1مشي َويَْمِشي 

  5مشي يَْمش وَن 

  6مشي يَْمِشي 

  1مصر بِِمْصَر 

  1مصر ِمْصًرا 

  3مصر ِمْصَر 

ْضغَةَ    1مضغ اْلم 

ْضغَةً مضغ    1م 

ْضغَة     1مضغ م 

  1مضي أَْمِضَي 

  1مضي َمَضت 

ِضيًّا    1مضي م 

وا    1مضي َواْمض 

  1مضي َوَمَضى 

  1مطر أ ْمِطَرت 

  1مطر فَأَْمِطر 

  3مطر َمَطًرا 

  1مطر َمَطر  

  1مطر َمَطَر 

  2مطر َمَطر  

نَا  ْمِطر    1مطر م 

  5مطر َوأَْمَطْرنَا 

  1مطو يَتََمطَّى 

  1لََمَع  مع

  1مع لََمعَك م 

  52مع َمَع 

  11مع َمعََك 

  26مع َمعَك م 
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  1مع َمعَك َما 

  6مع َمعَنَا 

  1مع َمعََها 

  34مع َمعَه  

  12مع َمعَه م 

م     2مع َمعَه 

  11مع َمِعَي 

  1معز اْلَمْعِز 

  1معي أَْمعَاَءه م 

  1مقت لََمْقت  

  3مقت َمْقتًا 

  1مقت َمْقتِك م 

  1قت َوَمْقتًا م

  2مكث اْمك ث وا 

  1مكث فََمَكَث 

  1مكث فَيَْمك ث  

  1مكث َماِكث وَن 

  1مكث َماِكثِيَن 

ْكث     1مكث م 

  2مكر اْلَماِكِريَن 

  2مكر اْلَمْكر  

  1مكر بَِمْكِرِهنَّ 

وَن    1مكر تَْمك ر 

  1مكر لََمْكر  

وا    1مكر ِليَْمك ر 

  2مكر َمَكَر 

و   3ا مكر َمَكر 

وه     1مكر َمَكْرت م 

  4مكر َمْكًرا 

  1مكر َمْكر  

  2مكر َمْكَر 

  1مكر َمْكَره م 

  1مكر َمْكر  

ه م    3مكر َمْكر 

  1مكر َمْكِرِهم 

  1مكر َوَمَكَر 

وا    3مكر َوَمَكر 

  1مكر َوَمَكْرنَا 

  1مكر َوَمْكَر 

  1مكر َوَمْكر  

  1مكر َويَْمك ر  

وَن    1مكر َويَْمك ر 

  1مكر يَْمك ر  

وَن    6مكر يَْمك ر 

  1مكك َمكَّةَ 

  1مكن فَأَْمَكَن 

  9مكن َمَكانًا 

  11مكن َمَكان  

  4مكن َمَكاَن 

  4مكن َمَكانَتِك م 

  1مكن َمَكانَتِِهم 

  1مكن َمَكانَك م 

  3مكن َمَكانَه  

  1مكن َمِكين  

  3مكن َمِكين  

  3مكن َمكَّنَّا 

  2مكن َمكَّنَّاك م 

  3مكن َمكَّنَّاه م 

  1مكن َمكَّن ِي 

ن    2مكن ن َمك ِ

نَنَّ    1مكن َولَي َمك ِ

َن    1مكن َون َمك ِ

َكاًء    1مكو م 

  1ملء اْلَمألَ 

  12ملء اْلَمأل  

  2ملء اْلَمِل 

ا    4ملء اْلَملَؤ 

  1ملء اْمتأَلِْت 

  1ملء بِاْلَمِل 

  2ملء فََماِلئ وَن 

  4ملء ألَْمألَنَّ 

  1ملء ِلْلَمِل 

  1ملء َمأل  

ِلئَت    1ملء م 

  1ملء ِملء  

ِلئَْت    1ملء َولَم 

  1ملء َوَمألَه  

  6ملء َوَمِليِه 

  1ملء َوَمِليِهم 

  2ملح ِمْلح  

  2ملق إِْمالَق  

  5ملك أَْمِلك  

  9ملك اْلَمالَئَِكةَ 

  21ملك اْلَمالَئَِكة  

  2ملك اْلَمالَئَِكِة 

  1َكْيِن ملك اْلَملَ 

  6ملك اْلَمِلك  

  3ملك اْلَمِلِك 

ل وَك    1ملك اْلم 

ْلَك    4ملك اْلم 

ْلك     11ملك اْلم 

ْلِك    5ملك اْلم 

  1ملك بِاْلَمالَئَِكِة 

ْلِك    1ملك بِاْلم 

  1ملك بَِمْلِكنَا 

  1ملك تَْمِلَك 

  1ملك تَْمِلك  

  1ملك تَْمِلك ه م 

  2ملك تَْمِلك وَن 

  9الَئَِكِة ملك ِلْلمَ 

  1ملك َماِلَك 

  1ملك َماِلك وَن 

  1ملك َماِلِك 

  4ملك َمالَئَِكةً 

  2ملك َمالَئَِكة  

  3ملك َملًَكا 

  6ملك َملَك  

  1ملك َملَك  

  15ملك َملََكت 

  1ملك َملََكْيِن 

  1ملك َملَك  

  1ملك َملَك وَت 

  2ملك َملَك وت  

  1ملك َملَك وِت 

  1ملك َملَْكت م 

  2ملك َمِلًكا 

  1ملك َمِلك  

  1ملك َمِلِك 

  1ملك َمِليك  

  1ملك َمْمل وًكا 

ل وًكا    1ملك م 

ْلًكا    2ملك م 

ْلَكه     2ملك م 

ْلك     21ملك م 

ْلِك    1ملك م 

ْلِكِه    1ملك م 

  11ملك َواْلَمالَئَِكة  

  4ملك َواْلَمالَئَِكِة 

  2ملك َواْلَملَك  

  1ه  ملك َوَمالَئَِكتَ 

  1ملك َوَمالَئَِكت ه  

  3ملك َوَمالَئَِكتِِه 

ْلًكا    1ملك َوم 

ْلك     1ملك َوم 

  1ملك يَاَماِلك  

  2ملك يَْمِلك  

  11ملك يَْمِلك وَن 

  1ملل اْلِملَِّة 

  1ملل فَْلي ْمِلل 

  2ملل ِملَّةَ 

  1ملل ِملَِّة 

  1ملل ِملَّتَه م 

  1ملل ِملَّتِك م 

  2 ملل ِملَّتِنَا

  1ملل ِملَّتِِهم 

  1ملل َوْلي ْمِلِل 

  1ملل ي ِملَّ 

  1ملي أَْملَْيت  

  1ملي ت ْملَى 

  2ملي فَأَْملَْيت  

  1ملي َمِليًّا 

  2ملي ن ْمِلي 

  1ملي َوأَْملَى 

  2ملي َوأ ْمِلي 

  15َمن أَفََمن 

  1َمن أَفََمِن 

  2َمن بَِمن 

  2َمن بَِمِن 

  67َمن فََمن 

  15ِن َمن فَمَ 

  9َمن َكَمن 

  4َمن لََمن 

  1َمن لََمِن 

  55َمن ِلَمن 

  6َمن ِلَمِن 

  373َمن َمن 

  21َمن َمِن 

  1َمن َوبَِمن 

  1َمن َولََمن 

  1َمن َولََمِن 

  3َمن َوِلَمن 

  234َمن َوَمن 
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  6َمن َوَمِن 

ن    5َمن َوِممَّ

  1ِمـن أَفَِمن 

  3ِمـن فَِمن 

  2ِمـن فَِمنك م 

  3ـن فَِمَن مِ 

  1ِمـن فَِمْنَها 

  1ِمـن فَِمْنه  

  11ِمـن فَِمْنه م 

  1ِمـن لَِمن 

  1ِمـن لَِمنك م 

  27ِمـن لَِمَن 

  1ِمـن ِممَّ 

ن    21ِمـن ِممَّ

ِن    11ِمـن ِممَّ

  1673ِمـن ِمن 

  6ِمـن ِمنَك 

  115ِمـن ِمنك م 

  2ِمـن ِمنك م  

  4ِمـن ِمنك نَّ 

  693ِمـن ِمَن 

  33ـن ِمنَّا مِ 

  11ِمـن ِمن ِي 

  26ِمـن ِمْنَها 

  22ِمـن ِمْنه  

  145ِمـن ِمْنه م 

َما    11ِمـن ِمْنه 

م     2ِمـن ِمْنه 

  7ِمـن ِمْنه نَّ 

  64ِمـن َوِمن 

  1ِمـن َوِمنَك 

  6ِمـن َوِمنك م 

  32ِمـن َوِمَن 

  2ِمـن َوِمنَّا 

  2ِمـن َوِمْنَها 

  1ِمـن َوِمْنه  

  25َوِمْنه م  ِمـن

م     1ِمـن َوِمْنه 

  1مناة َوَمنَاةَ 

  1منع تَْمنَع ه م 

  1منع َمانِعَت ه م 

  1منع َمْمن وَعة  

  3منع َمنََع 

  3منع َمنَعََك 

  1منع َمنَعَنَا 

  1منع َمنَعَه م 

  1منع َمن وًعا 

  2منع َمنَّاع  

نَِع    1منع م 

  1منع َونَْمنَْعك م 

  1َن منع َويَْمنَع و

  1منن اْلَمن وِن 

  3منن اْلَمنَّ 

  1منن بِاْلَمن ِ 

نَُّها    1منن تَم 

نُّوا    1منن تَم 

  1منن تَْمن ن 

  1منن فَاْمن ن 

  2منن فََمنَّ 

  4منن َمْمن ون  

  2منن َمنَنَّا 

  2منن َمنًّا 

  4منن َمنَّ 

نَّ    1منن نَم 

نُّ    2منن يَم 

نُّوَن    1منن يَم 

  1نِيَّ مني أََما

  1مني أََمانِيُّه م 

 ِ   1مني أََمانِي 

  1مني أ ْمنِيَّتِِه 

  1مني األََمانِيُّ 

  1مني بِأََمانِي ِك م 

  1مني تَتََمنَّْوا 

  1مني تََمنَّْوا 

  1مني تََمنَّْوَن 

  2مني تََمنَّى 

  1مني ت ْمنَى 

  1مني ت ْمن وَن 

ا    2مني فَتََمنَّو 

  1مني َمنِي   

  1َوأل َمن ِيَنَّه م مني 

  1مني َوي َمن ِيِهم 

  1مني يَتََمنَّْونَه  

  1مني يَتََمنَّْوه  

  1مني ي ْمنَى 

  1مهد اْلَماِهد وَن 

  3مهد اْلَمْهِد 

  5مهد اْلِمَهاد  

  1مهد تَْمِهيًدا 

  2مهد َمْهًدا 

  1مهد ِمَهاًدا 

  1مهد ِمَهاد  

  1مهد َوَمهَّدتُّ 

  1 مهد يَْمَهد ونَ 

  1مهل أَْمِهْله م 

ِل    1مهل فََمه ِ

ْهِل    3مهل َكاْلم 

  1مهل َمِهيالً 

ْله م    1مهل َوَمه ِ

  1موت أََماَت 

  1موت أََماتَه  

  1موت أََمتَّنَا 

  1موت أَم وت  

  2موت أَْمَواتًا 

  2موت أَْمَوات  

  1موت األَْمَوات  

  1موت اْلَمَماِت 

  11موت اْلَمْوَت 

  1َمْوتَةَ موت الْ 

  16موت اْلَمْوتَى 

  11موت اْلَمْوت  

  14موت اْلَمْوِت 

  3موت اْلَمي َِت 

  5موت اْلَمي ِِت 

  2موت اْلَمْيتَةَ 

  2موت اْلَمْيتَة  

  1موت بَِمي ِت  

  1موت بَِمي ِتِيَن 

  1موت تَم ت 

وَت    1موت تَم 

وت     1موت تَم 

وت نَّ    2موت تَم 

وت وَن    1موت تَم 

  1موت فَأََماتَه  

  1موت فَيَم ت 

وت وا    1موت فَيَم 

  1موت لََمي ِت وَن 

  2موت َماَت 

  3موت َمات وا 

  1موت َمْوتًا 

  1موت َمْوتَتَنَا 

  1موت َمْوتَت نَا 

  1موت َمْوتِك م 

  11موت َمْوتَِها 

  2موت َمْوتِِه 

  1موت َمي ِت  

  2موت َمي ِت  

  1موت َمي ِت وَن 

  5وت َمْيتًا م

  2موت َمْيتَةً 

تُّم    2موت م 

وت وا    2موت م 

  1موت ِمتَّ 

  2موت ِمتُّ 

  1موت ِمتُّم 

  5موت ِمتْنَا 

وت     2موت نَم 

  1موت َوأَْمَواتًا 

  1موت َوأ ِميت  

  1موت َواْلَمْوتَى 

  4موت َوَمات وا 

  1موت َوَمَمات ه م 

  1موت َوَمَماتِي 

  2موت َون ِميت  

  9موت َوي ِميت  

وت     5موت يَم 

وت وَن    1موت يَم 

  4موت ي ِميت ك م 

  1موت ي ِميت نِي 

  2موج اْلَمْوج  

  3موج َمْوج  

  1موج َمْوج  

وج     1موج يَم 

ور     2مور تَم 

  1مور َمْوًرا 

وَسى    1موسى بِم 

وَسى    1موسى ِلم 

وَسى    115موسى م 

وَسى    5موسى َوم 

  24وَسى موسى يَام  

  2مول أَْمَواالً 

  3مول أَْمَواَل 
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  3مول أَْمَوالَك م 

  1مول أَْمَوالَك م  

  9مول أَْمَوالَه م 

م     1مول أَْمَوالَه 

  4مول أَْمَوال ك م 

  1مول أَْمَوال نَا 

  5مول أَْمَوال ه م 

  2مول أَْمَواِل 

  3مول أَْمَواِلك م 

  1مول أَْمَواِلنَا 

  5ِهم مول أَْمَوالِ 

  3مول األَْمَواِل 

  2مول اْلَماَل 

  1مول اْلَمال  

  1مول اْلَماِل 

  2مول بِأَْمَوال  

  3مول بِأَْمَواِلك م 

  2مول بِأَْمَواِلِهم 

  1مول بَِمال  

  7مول َماالً 

  1مول َمال  

  2مول َمال  

  2مول َماَل 

  3مول َمالَه  

  3مول َمال ه  

  3مول َماِل 

  1يَه مول َمالِ 

  1مول َوأَْمَواالً 

  1مول َوأَْمَوال  

  2مول َوأَْمَوالَه م 

  1مول َوأَْمَواِلِهم 

  7موه اْلَماَء 

  4موه اْلَماء  

  6موه اْلَماِء 

  4موه بَِماء  

  2موه َكَماء  

  27موه َماًء 

  7موه َماء  

  1موه َماَء 

  1موه َماَءِك 

  1موه َماَءَها 

ك م    1موه َماؤ 

َها    1موه َماؤ 

  1موه َوَماء  

  3ميد تَِميَد 

  1مير َونَِمير  

  1ميز تََميَّز  

  1ميز ِليَِميَز 

وا    1ميز َواْمتَاز 

  1ميز يَِميَز 

  1ميل اْلَمْيِل 

  2ميل تَِميل وا 

  1ميل فَيَِميل وَن 

  1ميل َمْيالً 

  1ميل َمْيلَةً 

  1ن ن 

  2نءي َونَئَا 

  1نءي َويَْنئَْوَن 

نَب ِئ ك م    1نبء أَؤ 

  1نبء أَت نَب ِئ وَن 

  1نبء أَفَأ نَب ِئ ك م 

  1نبء أَنبَأََك 

  1نبء أَنبَأَه م 

  6نبء أَنبَاِء 

ا    2نبء أَنبَاؤ 

  1نبء أَنبَائِك م 

  1نبء أَنبَائَِها 

  1نبء أَنبِئ ونِي 

  1نبء أَنبِئْه م 

  2نبء أَنبِيَاَء 

  3نبء أ نَب ِئ ك م 

  1األَنبَاء  نبء 

  1نبء األَنبَاِء 

  3نبء األَنبِيَاَء 

  1نبء النَّبَِإ 

  5نبء النَّبِيَّ 

  17نبء النَّبِيُّ 

  2نبء النَّبِيُّوَن 

 ِ   2نبء النَّبِي 

  9نبء النَّبِي َِن 

ةَ    2نبء النُّب وَّ

  1نبء بِالنَّبِي َِن 

  2نبء بِنَبَإ  

  1نبء ت نَب ِئ ه م 

  1ونَه  نبء ت نَب ِئ  

  1نبء َسأ نَب ِئ َك 

  2نبء فَأ نَب ِئ ك م 

  1نبء فَلَن نَب ِئَنَّ 

  1نبء فَن نَب ِئ ك م 

  1نبء فَن نَب ِئ ه م 

  7نبء فَي نَب ِئ ك م 

  3نبء فَي نَب ِئ ه م 

نَّ    1نبء لَت نَبَّؤ 

  1نبء لَت نَب ِئَنَّه م 

 ِ   2نبء ِللنَّبِي 

  3نبء ِلنَبِي   

 َ   4 نبء نَبَأ

  1نبء نَبَأَه  

  1نبء نَبَأَه م 

  2نبء نَبَأ  

ا    1نبء نَبَؤ 

ا    2نبء نَبَؤ 

  1نبء نَبَإ  

  1نبء نَبَِإ 

  1نبء نَبَِإي 

  2نبء نَبِيًّا 

  7نبء نَبِي   

  2نبء نَبِيُّه م 

  1نبء نَبَّأَت 

  1نبء نَبَّأَنَا 

  1نبء نَبَّأَنَِي 

  1نبء نَبَّأََها 

  1ت ك َما نبء نَبَّأْ 

  1نبء نَب ِئ 

  1نبء نَب ِئ ونِي 

  1نبء نَب ِئْنَا 

  1نبء ن نَب ِئ ك م 

  1نبء َوأ نَب ِئ ك م 

  1نبء َوالنَّبِيُّوَن 

 ِ   1نبء َوالنَّبِي 

  3نبء َوالنَّبِي َِن 

ةَ    3نبء َوالنُّب وَّ

  1نبء َونَبِيًّا 

  2نبء َونَب ِئْه م 

  1نبء َويَْستَنبِئ ونََك 

  1بء ي نَبَّأ ن

ا    1نبء ي نَبَّؤ 

  1نبء ي نَب ِئ َك 

  2نبء ي نَب ِئ ك م 

  2نبء ي نَب ِئ ه م 

م     1نبء ي نَب ِئ ه 

  1نبت أَنبَتَت 

  1نبت أَنبَتَك م 

  1نبت أَنبَتْنَا 

  1نبت تَنب ت  

  2نبت ت نبِت  

  1نبت ت نبِت وا 

  4نبت فَأَنبَتْنَا 

  2نبت نَبَاتًا 

  1ات  نبت نَبَ 

  1نبت نَبَاَت 

  2نبت نَبَات  

  2نبت نَبَات ه  

  1نبت َوأَنبَتَت 

  1نبت َوأَنبَتََها 

  3نبت َوأَنبَتْنَا 

  1نبت َونَبَاتًا 

  1نبت ي نبِت  

  1نبذ انتَبَذَت 

  1نبذ فَانبِذ 

  1نبذ فَانتَبَذَت 

  1نبذ فَنَبَذ وه  

  1نبذ فَنَبَْذت َها 

  1نبذ فَنَبَْذنَاه  

  2نبذ فَنَبَْذنَاه م 

  1نبذ لَن بِذَ 

  1نبذ لَي نبَذَنَّ 

  1نبذ نَبَذَ 

  1نبذ نَبَذَه  

وا    1نبز تَنَابَز 

  1نبط يَْستَنبِط ونَه  

  1نبع يَنب وًعا 

  1نبع يَنَابِيَع 

  1نتق نَتَْقنَا 

  1نثر انتَثََرت 

  2نثر َمنث وًرا 

  1نجد النَّْجَدْيِن 

  1نجس نََجس  

  2اإِلنِجيَل  نجل

  2نجل اإِلنِجيِل 

  5نجل َواإِلنِجيَل 

  1نجل َواإِلنِجيل  
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  2نجل َواإِلنِجيِل 

  1نجم النَّْجم  

وَم    1نجم النُّج 

وم     2نجم النُّج 

وِم    3نجم النُّج 

  1نجم َوالنَّْجم  

  1نجم َوالنَّْجِم 

وَم    1نجم َوالنُّج 

وم     2نجم َوالنُّج 

  1ِم نجم َوبِالنَّجْ 

  1نجو أَنَجاك م 

  1نجو أَنَجانَا 

  1نجو أَنَجاه م 

  1نجو أَنَجْيتَنَا 

  2نجو أَنَجْينَا 

  2نجو أَنَجْينَاك م 

  1نجو النََّجاةَ 

  4نجو النَّْجَوى 

  1نجو تَتَنَاَجْوا 

  1نجو تَنَاَجْيت م 

  1نجو ت ْنِجيك م 

  1نجو فَأَنَجاه  

  1نجو فَأَنَجْينَاك م 

  6فَأَنَجْينَاه  نجو 

  1نجو فَأَنَجْينَاه م 

ْينَاَك    1نجو فَنَجَّ

ْينَاه     3نجو فَنَجَّ

َي    1نجو فَن ج ِ

وه م  نَجُّ   1نجو لَم 

يَنَّه     1نجو لَن نَج ِ

وَك  نَجُّ   1نجو م 

  1نجو نَاج  

  1نجو نَاَجْيت م  

  1نجو نََجا 

  1نجو نََجْوَت 

  2نجو نَِجيًّا 

اك م    1نجو نَجَّ

انَا    2نجو نَجَّ

اه م    2نجو نَجَّ

ْينَا    4نجو نَجَّ

ْينَاك م    1نجو نَجَّ

ْينَاه     1نجو نَجَّ

ْينَاه م    1نجو نَجَّ

نِي    2نجو نَج ِ

  2نجو نَْجَواك م 

  1نجو نَْجَواه م 

  2نجو نَْجَوى 

  1نجو ن نجِ 

ي    2نجو ن نَج ِ

يَك    1نجو ن نَج ِ

  1نجو ن ْنِجي 

  2ْينَا نجو َوأَنجَ 

  1نجو َوتَنَاَجْوا 

ْينَا    1نجو َونَجَّ

ْينَاه     4نجو َونَجَّ

ْينَاه م    1نجو َونَجَّ

ْينَاه َما    1نجو َونَجَّ

نَا    1نجو َونَج ِ

نِي    3نجو َونَج ِ

  2نجو َونَْجَواه م 

  1نجو َويَتَنَاَجْوَن 

ي    1نجو َوي نَج ِ

يك م    2نجو ي نَج ِ

  1نجو ي ْنِجيِه 

  1نَْحبَه   نحب

  1نحت تَْنِحت وَن 

  2نحت َوتَْنِحت وَن 

  1نحت يَْنِحت وَن 

  1نحر َواْنَحر 

  1نحس نَِحَسات  

  1نحس نَْحس  

  1نحس َون َحاس  

  1نحل النَّْحِل 

  1نحل نِْحلَةً 

  1نحن أَنَْحن  

  5نحن لَنَْحن  

  65نحن نَْحن  

  15نحن َونَْحن  

  1نخر نَِخَرةً 

  1ِخيِل نخل النَّ 

  2نخل النَّْخلَِة 

  2نخل النَّْخِل 

  1نخل بِنَْخل  

  4نخل نَِخيل  

  2نخل نَْخل  

  1نخل َوالنَِّخيَل 

  2نخل َوالنَّْخَل 

  1نخل َوالنَّْخل  

  1نخل َونَِخيل  

  1نخل َونَْخالً 

  1نخل َونَْخل  

  1نخل َونَْخل  

  6ندد أَنَداًدا 

  1ندم النَّاِدِميَن 

  2م النََّداَمةَ ند

  4ندم نَاِدِميَن 

  1ندو التَّنَاِد 

نَاِد    1ندو اْلم 

  1ندو فَتَنَاَدْوا 

  1ندو فَنَاَداَها 

  1ندو فَنَاَدتْه  

  2ندو فَنَاَدْوا 

  2ندو فَنَاَدى 

نَاِديًا    1ندو م 

  1ندو نَاَدانَا 

  1ندو نَاَداه  

  7ندو نَاَدى 

  1ندو نَاَدْيت م 

  1ْينَا ندو نَادَ 

  1ندو نَاد وا 

  1ندو نَاِديك م  

  1ندو نَاِديَه  

  1ندو نَِديًّا 

  4ندو ن وِدَي 

  1ندو نَِداًء 

  1ندو َونَاَداه َما 

  2ندو َونَاَدْوا 

  6ندو َونَاَدى 

  2ندو َونَاَدْينَاه  

  1ندو َون ود وا 

  1ندو َونَِداًء 

  2ندو ي نَاَدْوَن 

  1ندو ي نَاد ونََك 

  1دو ي نَاد ونَه م ن

  1ندو ي نَاِد 

  1ندو ي نَاِدي 

  4ندو ي نَاِديِهم 

  2نذر َءأَنذَْرتَه م 

  1نذر أَنذََر 

  1نذر أَنذََره م 

  1نذر أَنذَْرت ك م 

  1نذر أَنذَْرنَاك م 

  1نذر أَنِذر 

وا    1نذر أَنِذر 

  1نذر أَنِذِر 

  1نذر أ نِذَر 

ك م    1نذر أ نِذر 

  2وا نذر أ نِذر  

  2نذر النَِّذير  

  3نذر النُّذ ر  

  1نذر النُّذ ِر 

نذَِريَن    5نذر اْلم 

نِذِريَن    2نذر اْلم 

  1نذر بِالنَّْذِر 

  3نذر بِالنُّذ ِر 

  2نذر ت نِذر  

  2نذر ت نِذْره م 

  1نذر فَأَنذَْرت ك م 

  1نذر فَأَنِذر 

  1نذر أل نِذَرك م 

  5نذر ِلت نِذَر 

  4َر نذر ِلي نذِ 

  2نذر ِلي نِذَرك م 

نِذر     4نذر م 

نِذر     1نذر م 

وَن  نِذر    1نذر م 

نِذِريَن    3نذر م 

  2نذر نَذَْرت  

  1نذر نَذَْرت م 

  4نذر نَِذيًرا 

  22نذر نَِذير  

  6نذر نَِذير  

  1نذر نَِذيِر 

  1نذر نَْذر  

  1نذر ن ذ وَره م 

  1نذر ن ْذًرا 

  2نذر َوأَنِذر 

  1أَنِذِر نذر وَ 

  2نذر َوأَنِذْره م 

  1نذر َوالنُّذ ر  

  2نذر َوت نِذَر 

  1نذر َوِلت نِذَر 
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وا    1نذر َوِلي نذَر 

وا    1نذر َوِلي نِذر 

نِذِريَن    4نذر َوم 

  2نذر َونَِذيًرا 

  1نذر َونَِذير  

  6نذر َون ذ ِر 

  1نذر َوي نِذَر 

ونَك م    2نذر َوي نِذر 

وَن    1نذر ي نذَر 

  1نزع تَنِزع  

  1نزع تَنَاَزع وا 

  1نزع تَنَاَزْعت م 

  1نزع فَتَنَاَزع وا 

  1نزع لَنَنِزَعنَّ 

  1نزع نََزْعنَاَها 

اَعةً    1نزع نَزَّ

  1نزع َوالنَّاِزَعاِت 

  1نزع َوتَنِزع  

  1نزع َوتَنَاَزْعت م 

  1نزع َولَتَنَاَزْعت م 

  2نزع َونََزَع 

  3نزع َونََزْعنَا 

  2زع يَتَنَاَزع وَن ن

  1نزع يَنِزع  

  1نزع ي نَاِزع نََّك 

  1نزغ نََزَغ 

  2نزغ نَْزغ  

  2نزغ يَنَزَغنََّك 

  1نزغ يَنَزغ  

  1نزف ي نَزف وَن 

  1نزف ي نِزف وَن 

نِزَل    1نزل أَء 

  47نزل أَنَزَل 

  3نزل أَنَزلَه  

  2نزل أَنَزْلَت 

  1نزل أَنَزْلت  

  1وه  نزل أَنَزْلت م  

  25نزل أَنَزْلنَا 

  1نزل أَنَزْلنَاَها 

  14نزل أَنَزْلنَاه  

  1نزل أَنِزل 

  1نزل أَنِزْلنِي 

  47نزل أ نِزَل 

  5نزل أ نِزلَت 

  1نزل أ نِزلَِت 

نِزل وَن    1نزل اْلم 

نِزِليَن    2نزل اْلم 

ل     1نزل تَتَنَزَّ

  4نزل تَنِزيالً 

  4نزل تَنِزيل  

  1نزل تَنِزيَل 

  5نزل تَنِزيل  

لَت    1نزل تَنَزَّ

ل     3نزل تَنَزَّ

َل    2نزل ت نَزَّ

َل    2نزل ت نَز ِ

  1نزل َسأ نِزل  

  3نزل فَأَنَزَل 

  3نزل فَأَنَزْلنَا 

ل     1نزل فَن ز 

  2نزل ألَنَزَل 

  1نزل لَتَنِزيل  

ْلنَا    1نزل لَنَزَّ

  2نزل َمنَاِزَل 

نَزالً    1نزل م 

نَزلِ    1يَن نزل م 

نِزل وَن    1نزل م 

نِزِليَن    1نزل م 

ل   نَزَّ   1نزل م 

ل َها  نَز ِ   1نزل م 

ل     1نزل نَتَنَزَّ

  4نزل نََزَل 

َل    12نزل نَزَّ

لَه     2نزل نَزَّ

ْلنَا    6نزل نَزَّ

ْلنَاه     1نزل نَزَّ

  1نزل نَْزلَةً 

الً    6نزل ن ز 

ل ه م    1نزل ن ز 

َل    6نزل ن ز ِ

  1لَت نزل ن ز ِ 

ل    1نزل ن نَز ِ

ل     1نزل ن نَز ِ

ل ه     1نزل ن نَز ِ

  11نزل َوأَنَزَل 

  12نزل َوأَنَزْلنَا 

  1نزل َوأ نِزَل 

ْلنَا    3نزل َونَزَّ

ْلنَاه     1نزل َونَزَّ

َل    1نزل َون ز ِ

ل     1نزل َون نَز ِ

ل     5نزل َوي نَز ِ

ل     1نزل يَتَنَزَّ

  2نزل يَنِزل  

  2َل نزل ي نَزَّ 

ل     1نزل ي نَزَّ

ل    4نزل ي نَز ِ

َل    3نزل ي نَز ِ

ل     5نزل ي نَز ِ

  1نسء النَِّسيء  

  1نسء ِمنَسأَتَه  

  1نسب أَنَساَب 

  2نسب نََسبًا 

  1نسخ فَيَنَسخ  

  1نسخ نَْستَنِسخ  

  1نسخ نَنَسخ 

  1نسخ ن ْسَختَِها 

  1نسر َونَْسًرا 

  1نسف لَنَنِسفَنَّه  

  2ْسفًا نسف نَ 

  1نسف ن ِسفَت 

  1نسف يَنِسف َها 

  2نسك َمنَسًكا 

  1نسك َمنَاِسَكك م 

  1نسك َمنَاِسَكنَا 

  1نسك نَاِسك وه  

  1نسك ن س ك  

  1نسك َون س ِكي 

  1نسل نَْسلَه  

  1نسل َوالنَّْسَل 

  2نسل يَنِسل وَن 

  2نسو أ نَاس  

  3نسو أ نَاس  

  9نسو الن َِساَء 

  1َساء  نسو الن ِ 

  14نسو الن َِساِء 

  1نسو الن ِْسَوِة 

  1نسو نَِساًء 

  1نسو نَِساء  

  1نسو نَِساء  

  3نسو نَِساَءك م 

  3نسو نَِساَءه م 

  1نسو نَِساِء 

ك م    1نسو نَِساؤ 

  4نسو نَِسائِك م 

  1نسو نَِسائِك م  

  3نسو نَِسائِِهم 

  2نسو نَِسائِِهنَّ 

  1نسو نِْسَوة  

  2َوالن َِساِء  نسو

  2نسو َوِللن َِساِء 

  2نسو َونَِساًء 

  1نسو َونَِساء  

  1نسو َونَِساَءك م 

  1نسو َونَِساَءنَا 

  1نسو َونَِساِء 

  2نسو يَانَِساَء 

  1نسي أَنَسانِيه  

  1نسي أَنَسْوك م 

  1نسي تَنَس 

ا    1نسي تَنَسو 

  1نسي تَنَسى 

  1نسي ت نَسى 

  1نسي فَأَنَساه  

  2نسي فَأَنَساه م 

  1نسي فَنَس وا 

  1نسي فَنَِسيتََها 

  2نسي فَنَِسَي 

  1نسي فَنَِسيَه م 

  1نسي َمنِسيًّا 

  7نسي نَس وا 

  1نسي نَس وه  

  1نسي نَِسيَت 

  2نسي نَِسيت  

  2نسي نَِسيت م 

  1نسي نَِسينَا 

  1نسي نَِسينَاك م 

  1نسي نَِسَي 

  1نسي نَِسيَا 

  1يًّا نسي نَسِ 

  1نسي نَْسيًا 

  1نسي نَنَساك م 
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  1نسي نَنَساه م 

  1نسي ن نِسَها 

  2نسي َوتَنَسْوَن 

  1نسي َونَس وا 

  1نسي َونَس وه  

  2نسي َونَِسَي 

  1نسي يَنَسى 

  1نسي ي نِسيَنََّك 

  2نشء أَنَشأَ 

  5نشء أَنَشأَك م 

  1نشء أَنَشأََها 

  1نشء أَنَشأْت م 

  3نَا نشء أَنَشأْ 

  1نشء أَنَشأْنَاه  

  1نشء أَنَشأْنَاه نَّ 

  1نشء إِنَشاًء 

  3نشء النَّْشأَةَ 

نَشئَات     1نشء اْلم 

نِشئ وَن    1نشء اْلم 

  1نشء فَأَنَشأْنَا 

  1نشء نَاِشئَةَ 

  2نشء َوأَنَشأْنَا 

  1نشء َون نِشئَك م 

  1نشء َوي نِشئ  

  1نشء ي نِشئ  

ا    1نشء ي نَشَّؤ 

  1ر أَنَشَره  نش

  2نشر النُّش ور  

نَشِريَن    1نشر بِم 

وَن    1نشر تَنتَِشر 

  1نشر فَأَنَشْرنَا 

وا    2نشر فَانتَِشر 

  1نشر َمنش وًرا 

  1نشر َمنش ور  

نتَِشر     1نشر م 

نَشََّرةً    1نشر م 

  1نشر نَْشًرا 

  3نشر ن ش وًرا 

  1نشر ن ِشَرت 

  1نشر َوالنَّاِشَراِت 

  1يَنش ر  نشر وَ 

  1نشر يَنش ر 

وَن    1نشر ي نِشر 

وا    1نشز انش ز 

وا    1نشز فَانش ز 

  1نشز ن ش وًزا 

  1نشز ن ش وَزه نَّ 

َها    1نشز ن نِشز 

  1نشط نَْشًطا 

  1نشط َوالنَّاِشَطاِت 

ِب    1نصب النُّص 

  1نصب بِن ْصب  

  1نصب فَانَصب 

  1نصب نََصبًا 

  3نصب نََصب  

  2بًا نصب نَِصي

  2نصب نَِصيب  

  1نصب نَِصيب  

  1نصب نَِصيبََك 

  2نصب نَِصيبَه م 

  1نصب نَِصيب  

  1نصب نَِصيب ه م 

  1نصب ن ص ب  

  1نصب ن ِصبَت 

  1نصب َواألَنَصاب  

  1نصت أَنِصت وا 

  1نصت َوأَنِصت وا 

  1نصح أَنَصَح 

  3نصح النَّاِصِحيَن 

وَن    1نصح لَنَاِصح 

  1 نصح نَاِصح  

وَن    1نصح نَاِصح 

وا    1نصح نََصح 

  1نصح نَص وًحا 

  1نصح ن ْصِحي 

  1نصح َوأَنَصح  

  2نصح َونََصْحت  

  1نصر أَنَصاًرا 

  3نصر أَنَصار  

  1نصر أَنَصاَر 

  2نصر أَنَصار  

  2نصر أَنَصاِري 

  1نصر اْستَنَصَره  

وك م    1نصر اْستَنَصر 

  1نصر النَّاِصِريَن 

  4نََّصاَرى نصر ال

  2نصر النَِّصير  

  3نصر النَّْصر  

وَن    1نصر اْلَمنص ور 

نتَِصِريَن    1نصر اْلم 

  1نصر انتََصَر 

  1نصر انَصَرف وا 

ْرنِي    3نصر انص 

  1نصر بِنَْصِر 

  3نصر بِنَْصِرِه 

  1نصر تَنتَِصَراِن 

وا  ر    1نصر تَنص 

وه   ر    1نصر تَنص 

وَن    1نصر تَنَاَصر 

وَن  نصر   3ت نَصر 

  1نصر فَانتَِصر 

ْرنَا    1نصر فَانص 

  1نصر الَنتََصَر 

َرنَّك م    1نصر لَنَنص 

ر     1نصر لَنَنص 

َرنَّه     1نصر لَيَنص 

وًرا    1نصر َمنص 

نتَِصًرا    1نصر م 

نتَِصر     1نصر م 

نتَِصِريَن    1نصر م 

  1نصر نَاِصًرا 

  1نصر نَاِصر  

  1نصر نَاِصَر 

  7ِصِريَن نصر نَا

  5نصر نََصاَرى 

  1نصر نََصَرك م 

  2نصر نََصَرك م  

  1نصر نََصَره  

  1نصر نََصَره م  

وه م    1نصر نََصر 

  12نصر نَِصيًرا 

  9نصر نَِصير  

  3نصر نَْصًرا 

  2نصر نَْصر  

  2نصر نَْصَر 

  1نصر نَْصَرانِيًّا 

  1نصر نَْصَره م 

  3نصر نَْصر  

نَا    2نصر نَْصر 

  1نصر نَْصِرِهم 

  2نصر َواألَنَصاِر 

  5نصر َوالنََّصاَرى 

وا    1نصر َوانتََصر 

وا  ر    1نصر َوانص 

ْرنَا    2نصر َوانص 

نَّه   ر    1نصر َولَتَنص 

َرنَّ    1نصر َولَيَنص 

وا    2نصر َونََصر 

وه     1نصر َونََصر 

  1نصر َونََصْرنَاه  

  1نصر َونََصْرنَاه م 

  1ا نصر َونَِصيرً 

َرَك    1نصر َويَنص 

وَن    1نصر َويَنص ر 

ْرك م    1نصر َويَنص 

وَن    2نصر يَنتَِصر 

َره     1نصر يَنص 

ر     1نصر يَنص 

ك م  ر    2نصر يَنص 

نَا  ر    1نصر يَنص 

نِي  ر    2نصر يَنص 

ه   ر    2نصر يَنص 

وَن    2نصر يَنص ر 

ونَك م  ر    1نصر يَنص 

ونَه   ر    2نصر يَنص 

ر     2ونَه م نصر يَنص 

ْرك م    1نصر يَنص 

ْرك م     1نصر يَنص 

وَن    11نصر ي نَصر 

  1نصف الن ِْصف  

  1نصف فَنِْصف  

  1نصف نِْصفَه  

  3نصف نِْصف  

  1نصف َونِْصفَه  

  1نصو بِالنَّاِصيَِة 

  1نصو بِالنََّواِصي 

  1نصو بِنَاِصيَتَِها 

  1نصو نَاِصبَة  

  1نصو نَاِصيَة  

  1ت نضج نَِضجَ 

اَختَاِن    1نضخ نَضَّ

ود     2نضد َمنض 
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  1نضد نَِضيد  

  1نضر نَاِضَرة  

  1نضر نَْضَرةً 

  1نضر نَْضَرةَ 

  1نطح َوالنَِّطيَحة  

  1نطف النُّْطفَةَ 

  2نطف ن ْطفَةً 

  9نطف ن ْطفَة  

  1نطق أَنَطَق 

  1نطق أَنَطقَنَا 

  2نطق تَنِطق وَن 

  1نطق َمنِطَق 

  3 نطق يَنِطق  

  4نطق يَنِطق وَن 

  1نظر أَنظ ر 

  1نظر أَنِظْرنِي 

  1نظر النَّاِظِريَن 

نتَِظِريَن    3نظر اْلم 

نَظِريَن    3نظر اْلم 

وا    1نظر انتَِظر 

  11نظر انظ ر 

وا    3نظر انظ ر 

ونَا    1نظر انظ ر 

  1نظر انظ ْرنَا 

وَن    4نظر تَنظ ر 

وِن    3نظر ت نِظر 

  1نظر َسنَنظ ر  

  2نظر فَأَنِظْرنِي 

وا    3نظر فَانتَِظر 

  13نظر فَانظ ر 

وا    5نظر فَانظ ر 

  1نظر فَانظ ِري 

  2نظر فَْليَنظ ر 

  2نظر فَْليَنظ ِر 

  1نظر فَنَاِظَرة  

  1نظر فَنََظَر 

  1نظر فَنَِظَرة  

  1نظر فَيَنظ َر 

وا    6نظر فَيَنظ ر 

  3نظر ِللنَّاِظِريَن 

  1نظر ِلنَنظ َر 

وَن  نتَِظر    3نظر م 

وَن  نَظر    1نظر م 

نَظِريَن    2نظر م 

  1نظر نَاِظَرة  

  1نظر نَاِظِريَن 

  3نظر نََظَر 

  1نظر نَْظَرةً 

  1نظر نَنظ ر 

  1نظر َوانتَِظر 

وا    1نظر َوانتَِظر 

  3نظر َوانظ ر 

وا    1نظر َوانظ ر 

  1نظر َوانظ ْرنَا 

  1نظر َوْلتَنظ ر 

  1نظر يَنتَِظر  

وَن    1نظر يَنتَِظر 

  4نظر يَنظ ر  

وا    2نظر يَنظ ر 

وَن    19نظر يَنظ ر 

وَن    6نظر ي نَظر 

  1نعج نَْعَجةً 

  1نعج نَْعَجة  

  1نعج نَْعَجتَِك 

  1نعج نِعَاِجِه 

  1نعس النُّعَاَس 

  1نعس ن عَاًسا 

  1نعق يَْنِعق  

  1نعل نَْعلَْيَك 

  1نعم أَفَبِنِْعَمِة 

  2عَاًما نعم أَنْ 

  1نعم أَْنعَام  

  1نعم أَْنعَاَمك م 

ه م    1نعم أَْنعَام 

  5نعم أَْنعََم 

  1نعم أَْنعََمَها 

  4نعم أَْنعَْمَت 

  3نعم أَْنعَْمت  

  3نعم أَْنعَْمنَا 

  1نعم األَْنعَاَم 

  2نعم األَْنعَام  

  11نعم األَْنعَاِم 

  1نعم النَّعَِم 

  11نعم النَِّعيِم 

  1النَّْعَمِة نعم 

  1نعم بِأَْنعَام  

  1نعم بِأَْنع ِم 

  2نعم بِنِْعَمة  

  2نعم بِنِْعَمِة 

  2نعم بِنِْعَمِت 

  1نعم بِنِْعَمتِِه 

  1نعم فَلَنِْعَم 

ا    1نعم فَنِِعمَّ

  5نعم فَنِْعَم 

  2نعم َكاألَْنعَاِم 

  1نعم ألَْنع ِمِه 

  1نعم نَاِعَمة  

  4نعم نَعَم 

  1يًما نعم نَعِ 

  1نعم نَِعيم  

  4نعم نَِعيم  

  1نعم نَْعَماَء 

  1نعم نِعََمه  

ا    1نعم نِِعمَّ

  5نعم نِْعَم 

  4نعم نِْعَمةً 

  2نعم نِْعَمة  

  2نعم نِْعَمة  

  7نعم نِْعَمةَ 

  1نعم نِْعَمة  

  2نعم نِْعَمَت 

  2نعم نِْعَمتََك 

  4نعم نِْعَمتَه  

  3نعم نِْعَمتِي 

  3ْعَمتَِي نعم نِ 

  2نعم َوأَْنعَام  

  1نعم َوأَْنعَْمَت 

  1نعم َواألَْنعَاَم 

  1نعم َواألَْنعَام  

  4نعم َواألَْنعَاِم 

  1نعم َوبِنِْعَمِة 

  1نعم َوبِنِْعَمِت 

  2نعم َوألَْنعَاِمك م 

  1نعم َولَنِْعَم 

  1نعم َونَِعيم  

  1نعم َونَعََّمه  

  1نعم َونَْعَمة  

  4ْعَم نعم َونِ 

  1نعم َونِْعَمةً 

  1نغض فََسي ْنِغض وَن 

  1نفث النَّفَّاثَاِت 

  1نفح نَْفَحة  

وا    1نفخ انف خ 

  1نفخ فَأَنف خ  

  1نفخ فَتَنف خ  

  2نفخ فَنَفَْخنَا 

  1نفخ نَْفَخة  

  3نفخ ن ِفَخ 

  1نفخ َونَفََخ 

  2نفخ َونَفَْخت  

  4نفخ َون ِفَخ 

  4نفخ ي نفَخ  

  1تَنفََد نفد 

  1نفد لَنَِفَد 

  1نفد نَفَاد  

  1نفد نَِفَدت 

  1نفد يَنفَد  

  1نفذ تَنف ذ وا 

  1نفذ تَنف ذ وَن 

  1نفذ فَانف ذ وا 

وا    3نفر انِفر 

وا    2نفر تَنِفر 

وا    1نفر فَانِفر 

وا    1نفر ِليَنِفر 

ْستَنِفَرة     1نفر م 

  2نفر نَفًَرا 

  1نفر نَفَر  

  1نفر نَفََر 

  1نفر نَِفيًرا 

  4نفر ن ف وًرا 

  1نفر َون ف ور  

  17نفس أَنف َسك م 

  1نفس أَنف َسك م  

  1نفس أَنف َسنَا 

  36نفس أَنف َسه م 

  3نفس أَنف س ك م 

  1نفس أَنف س ك م  

  9نفس أَنف س ه م 

  15نفس أَنف ِسك م 

  1نفس أَنف ِسك م  

  1نفس أَنف ِسنَا 

  27نفس أَنف ِسِهم 
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  2نفس أَنف ِسِهنَّ 

  1نفس األَنف َس 

  3نفس األَنف س  

  1نفس األَنف ِس 

  6نفس النَّْفَس 

  1نفس النَّْفس  

  1نفس النُّف وس  

تَنَافِس وَن    1نفس اْلم 

  5نفس بِأَنف ِسِهم 

  2نفس بِأَنف ِسِهنَّ 

  2نفس بِالنَّْفِس 

  1نفس بِنَْفِسَك 

  1نفس تَنَفََّس 

  1ِسك م نفس فأَلَنف  

  1نفس فأَلَنف ِسِهم 

  4نفس فَِلنَْفِسِه 

  1نفس فَْليَتَنَافَِس 

  1نفس َكنَْفس  

  6نفس ألَنف ِسك م 

  3نفس ألَنف ِسِهم 

  3نفس ِلنَْفس  

  11نفس ِلنَْفِسِه 

  4نفس ِلنَْفِسي 

  14نفس نَْفًسا 

  15نفس نَْفس  

  31نفس نَْفس  

  4نفس نَْفَسَك 

  1نفس نَْفَسَها 

  7نفس نَْفَسه  

  1نفس نَْفس َك 

  2نفس نَْفس ه  

  1نفس نَْفِس 

  4نفس نَْفِسَك 

  1نفس نَْفِسَها 

  17نفس نَْفِسِه 

  9نفس نَْفِسي 

  1نفس ن ف وِسك م 

  1نفس َوأَنف َسك م 

  1نفس َوأَنف َسنَا 

  1نفس َوأَنف َسه م 

  1نفس َوأَنف س ه م 

  3نفس َوأَنف ِسك م 

  2نف ِسِهم نفس َوأَ 

  1نفس َواألَنف ِس 

  1نفس َونَْفس  

  1نفش اْلَمنف وِش 

  1نفش نَفََشت 

  1نفع تَنفَعَك م 

  3نفع تَنفَع  

  1نفع تَنفَع َها 

  1نفع تَنفَع ه م 

  1نفع فَتَنفَعَه  

  1نفع فَنَفَعََها 

  1نفع َمنَافَِع 

  4نفع َمنَافِع  

  1نفع نَفَعَِت 

  9نفع نَْفعًا 

  1نَْفِعِه  نفع

  1نفع نَْفِعِهَما 

  3نفع َوَمنَافِع  

  2نفع يَنفَعَك م  

  2نفع يَنفَعَنَا 

  2نفع يَنفَع  

  1نفع يَنفَع َك 

  2نفع يَنفَع ك م 

  1نفع يَنفَع نَا 

  1نفع يَنفَع ه  

  4نفع يَنفَع ه م 

  1نفع يَنفَع ونَك م 

  2نفق أَنفََق 

  7نفق أَنفَق وا 

  1 نفق أَنفَْقتَ 

  4نفق أَنفَْقت م 

  4نفق أَنِفق وا 

  1نفق اإِلنفَاِق 

  1نفق الن ِفَاِق 

نَافِق وَن    7نفق اْلم 

نَافِِقيَن    15نفق اْلم 

  2نفق ت نِفق وا 

  2نفق ت نِفق وَن 

  1نفق فَأَنِفق وا 

  1نفق فََسي نِفق ونََها 

  1نفق فَْلي نِفق 

  1نفق ِلت نِفق وا 

  1نفق ِلي نِفق 

نَافِق وَن ن   1فق م 

  2نفق نَافَق وا 

  1نفق نَفَقًا 

  1نفق نَفَقَات ه م 

  1نفق نَفَقَةً 

  1نفق نَفَقَة  

  1نفق نِفَاقًا 

  4نفق َوأَنفَق وا 

  4نفق َوأَنِفق وا 

نِفِقيَن    1نفق َواْلم 

نَافِقَات     2نفق َواْلم 

نَافِقَاِت    3نفق َواْلم 

نَافِِقيَن    4نفق َواْلم 

  1فق َونِفَاقًا ن

  1نفق َوي نِفق وا 

  5نفق ي نِفق  

  21نفق ي نِفق وَن 

  1نفق ي نِفق ونََها 

  1نفل األَنفَال  

  1نفل األَنفَاِل 

  2نفل نَافِلَةً 

  1نفي ي نفَْوا 

  1نقب فَنَقَّب وا 

  1نقب نَِقيبًا 

  1نقب نَْقبًا 

  1نقذ ت نِقذ  

  1نقذ فَأَنقَذَك م 

  1ِقذ وه  نقذ يَْستَن

  1نقذ ي نقَذ وَن 

  1نقذ ي نِقذ وِن 

  1نقر النَّاق وِر 

  2نقر نَِقيًرا 

  1نقر ن ِقَر 

  1نقص انق ص 

  1نقص تَنق ص  

  1نقص تَنق ص وا 

  1نقص َمنق وص  

َها    2نقص نَنق ص 

  2نقص َونَْقص  

  1نقص يَنق ص وك م 

  1نقص ي نقَص  

  1نقض أَنقََض 

  1نقض تَنق ض وا 

  1نقض نَقََضت 

  2نقض نَْقِضِهم 

  4نقض يَنق ض وَن 

  1نقع نَْقعًا 

  1نقم انتَقَْمنَا 

  4نقم انتِقَام  

  1نقم تَنِقم  

وَن    1نقم تَنِقم 

  4نقم فَانتَقَْمنَا 

  1نقم فَيَنتَِقم  

وَن  نتَِقم    3نقم م 

وا    2نقم نَقَم 

  1نكب لَنَاِكب وَن 

  1نكب َمنَاِكبَِها 

  1نَكاثًا نكث أَ 

  1نكث نََكَث 

  2نكث نََكث وا 

  1نكث يَنك ث  

  2نكث يَنك ث وَن 

  1نكح أ نِكَحَك 

  1نكح الن َِكاَح 

  2نكح الن َِكاحِ 

  1نكح تَنِكَح 

وا    3نكح تَنِكح 

وه نَّ    2نكح تَنِكح 

وا    1نكح ت نِكح 

وا    1نكح فَانِكح 

وه نَّ    1نكح فَانِكح 

  1نكح نََكَح 

  1نََكْحت م  نكح 

  2نكح نَِكاًحا 

وا    1نكح َوأَنِكح 

  1نكح يَْستَنِكَحَها 

  2نكح يَنِكَح 

َها    1نكح يَنِكح 

  1نكح يَنِكْحَن 

  1نكد نَِكًدا 

  1نكر أَنَكَر 

نَكَر    2نكر اْلم 

نَكِر    2نكر اْلم 

نَكِر    1نكر بِاْلم 

وَن    1نكر ت نِكر 

نَكًرا    1نكر م 

نَكر     1نكر م 
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وَن  نَكر    2نكر م 

نِكَرة     1نكر م 

وَن  نِكر    3نكر م 

  1نكر نَِكَره م 

  1نكر نَِكير  

  4نكر نَِكيِر 

وا  ر    1نكر نَك ِ

  1نكر ن ك ر  

  3نكر ن ْكًرا 

نَكِر    3نكر َواْلم 

  1نكر ي نِكر  

ونََها    1نكر ي نِكر 

  1نكس نَاِكس وا 

  1نكس ن ِكس وا 

ْسه     1نكس ن نَك ِ

  1ص تَنِكص وَن نك

  1نكص نََكَص 

  1نكف اْستَنَكف وا 

  1نكف يَْستَنِكف 

  1نكف يَْستَنِكَف 

  1نكل أَنَكاالً 

  1نكل تَنِكيالً 

  2نكل نََكاالً 

  1نكل نََكاَل 

  1نمرق َونََماِرق  

  1نمل األَنَاِمَل 

  1نمل النَّْمل  

  1نمل النَّْمِل 

  1نمل نَْملَة  

  1نمم بِنَِميم  

  1نهج َوِمْنَهاًجا 

  2نهر أَْنَهاًرا 

  1نهر أَْنَهار  

  3نهر األَْنَهاَر 

  41نهر األَْنَهار  

  12نهر النََّهاَر 

  13نهر النََّهاِر 

  2نهر بِالنََّهاِر 

  1نهر بِنََهر  

  1نهر تَْنَهر 

  1نهر تَْنَهْره َما 

  1نهر فَاْنَهاَر 

  2نهر نََهاًرا 

  1نهر نََهار  

  1هر نََهًرا ن

  2نهر َوأَْنَهاًرا 

  3نهر َوأَْنَهار  

  12نهر َوالنََّهاَر 

  1نهر َوالنََّهار  

  13نهر َوالنََّهاِر 

  1نهر َونََهاًرا 

  1نهر َونََهر  

  2نهو النَُّهى 

  1نهي أَتَْنَهانَا 

  1نهي أَْنَهاك م 

  1نهي أَْنَهك َما 

نتََهى    2نهي اْلم 

  3نهي انتََهْوا 

  1نهي انتَه وا 

  2نهي تَنتَه وا 

  3نهي تَنتَِه 

  1نهي تَْنَهى 

  1نهي ت ْنَهْوَن 

  1نهي فَانتََهى 

  1نهي فَانتَه وا 

نتََهاَها    1نهي م 

نتَه وَن    1نهي م 

  1نهي نَْنَهَك 

  1نهي نََهاك م 

  1نهي نََهاك َما 

  5نهي ن ه وا 

  2نهي ن ِهيت  

  1نهي َوالنَّاه وَن 

  1هي َواْنهَ ن

  1نهي َوتَْنَهْوَن 

  1نهي َونََهْوا 

  1نهي َونََهى 

  1نهي َويَْنَهاه م 

  4نهي َويَْنَهْوَن 

  1نهي َويَْنَهى 

  1نهي يَتَنَاَهْوَن 

  2نهي يَنتَه وا 

  1نهي يَنتَه وَن 

  2نهي يَنتَِه 

  2نهي يَْنَهاك م  

  1نهي يَْنَهاه م  

  3نهي يَْنَهْوَن 

  1ْنَهى نهي يَ 

  1نوء لَتَن وأ  

  3نوب أَنَاَب 

  1نوب أَنَْبنَا 

  2نوب أ نِيب  

نِيبًا    1نوب م 

نِيب     1نوب م 

نِيب     3نوب م 

نِيبِيَن    2نوب م 

  1نوب َوأَنَاَب 

  1نوب َوأَنَاب وا 

  1نوب َوأَنِيب وا 

  2نوب ي نِيب  

  7نوح ن وًحا 

  6نوح ن وح  

  23نوح ن وح  

  3وًحا نوح َون  

  4نوح يَان وح  

  2نور التَّنُّور  

  11نور النَّاَر 

  21نور النَّار  

  71نور النَّاِر 

  1نور النُّوَر 

  1نور النُّور  

  2نور النُّوِر 

نِيِر    2نور اْلم 

  1نور بِن وِر 

  1نور بِن وِرِهم 

  2نور فَالنَّار  

  1نور ِلن وِرِه 

نِيًرا    2نور م 

نِير     2نور م 

  19نور نَاًرا 

  4نور نَار  

  5نور نَار  

  3نور نَاَر 

  3نور نَار  

  5نور نَاِر 

  9نور ن وًرا 

  2نور ن ور  

  3نور ن ور  

  2نور ن وَر 

  1نور ن وَرنَا 

  1نور ن وَره  

  1نور ن ور  

ه م    2نور ن ور 

  1نور ن وِرك م 

  2نور ن وِرِه 

  1نور َوالنَّار  

  1وَر نور َوالنُّ 

  1نور َوالنُّور  

  1نور َوالنُّوِر 

  2نور َون ور  

ه م    1نور َون ور 

  1نور يَانَار  

  42نوس النَّاَس 

  42نوس النَّاس  

  92نوس النَّاِس 

  3نوس بِالنَّاِس 

  51نوس ِللنَّاِس 

  1نوس َوأَنَاِسيَّ 

  5نوس َوالنَّاِس 

ش     1نوش التَّنَاو 

  1نوص َمنَاص  

  2النَّاقَةَ نوق 

  1نوق النَّاقَِة 

  1نوق نَاقَة  

  1نوق نَاقَةَ 

  2نوق نَاقَة  

  1نوم اْلَمنَاِم 

ك م    1نوم َمنَام 

  1نوم َمنَاِمَك 

  1نوم َمنَاِمَها 

وَن    2نوم نَائِم 

  1نوم نَْوم  

  1نوم نَْوَمك م 

  1نوم َوالنَّْوَم 

  1نون النُّوِن 

  1نوي َوالنََّوى 

  1نَال ه  نيل تَ 

  1نيل تَنَال وا 

  1نيل َسيَنَال ه م 

  1نيل نَْيالً 

  1نيل يَنَاَل 

  1نيل يَنَال  
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  1نيل يَنَال ه  

  1نيل يَنَال ه م 

م     1نيل يَنَال ه 

  2نيل يَنَال وا 

  1نيل يَنَال وَن 

م     1هءم َهاؤ 

وَت    1هاروت َهار 

وَن    9هارون َهار 

ون     2هارون َهار 

وَن  هارون   2َوَهار 

ون     1هارون يَاَهار 

  4هامان َوَهاَماَن 

  2هامان يَاَهاَمان  

  2هبء َهبَاًء 

  1هبط اْهبِط 

  1هبط اْهبَِطا 

  4هبط اْهبِط وا 

  1هبط فَاْهبِط 

  1هبط يَْهبِط  

د    1هجد فَتََهجَّ

َهاِجِريَن    2هجر اْلم 

وَن  ر    1هجر تَْهج 

ر    1هجر فَاْهج 

وا هجر فَت هَ    1اِجر 

وًرا    1هجر َمْهج 

َهاِجًرا    1هجر م 

َهاِجر     1هجر م 

َهاِجَرات     1هجر م 

  1هجر َهاَجَر 

وا    5هجر َهاَجر 

  1هجر َهاَجْرَن 

  1هجر َهْجًرا 

َهاِجِريَن    3هجر َواْلم 

وه نَّ  ر    1هجر َواْهج 

ْرنِي    1هجر َواْهج 

ْره م    1هجر َواْهج 

وا    4هجر َوَهاَجر 

  1هجر ي َهاِجر 

وا    3هجر ي َهاِجر 

  1هجع يَْهَجع وَن 

  1هدد َهدًّا 

َمت  د ِ   1هدم لَه 

ْده َد    1هدهد اْله 

  1هدي أَتَْهتَِدي 

  6هدي أَْهَدى 

  1هدي أَْهِدَك 

  1هدي أَْهِدك م 

  1هدي أَْهِديك م 

ْهتَد وَن    1هدي اْلم 

ْهتَِد    2هدي اْلم 

ْهتَِدي    1هدي اْلم 

ْهتَِديَن هدي    2اْلم 

  1هدي اْلَهْدَي 

  1هدي اْلَهْدي  

  2هدي اْلَهْديِ 

  22هدي اْله َدى 

  4هدي اْهتََدْوا 

  7هدي اْهتََدى 

  1هدي اْهتََدْيت  

  1هدي اْهتََدْيت م 

  1هدي اْهِدنَا 

  1هدي بِأَْهَدى 

ْهتَِديَن    4هدي بِاْلم 

  7هدي بِاْله َدى 

  1هدي بَِهاِد 

  1اِدي هدي بِهَ 

  1هدي بَِهِديَّة  

  1هدي بَِهِديَّتِك م 

  2هدي تَْهتَد وا 

  6هدي تَْهتَد وَن 

  1هدي تَْهد وا 

  3هدي تَْهِدي 

  3هدي َسيَْهِديِن 

  1هدي َسيَْهِديِهم 

ه م    1هدي فَاْهد و 

َداه م     1هدي فَبِه 

  3هدي فََهَدى 

  1هدي فََهَدْينَاه م 

  1هدي لَتَْهِدي 

  1لَْله َدى هدي 

ْهتَد وَن    2هدي لَم 

  1هدي لَنَْهِديَنَّه م 

  1هدي لََهاِد 

  2هدي لََهَداك م 

  1هدي لََهَدى 

  1هدي لََهَدْينَاك م 

  1هدي لَه ًدى 

  1هدي ِلتَْهتَد وا 

  1هدي ِلنَْهتَِدَي 

  2هدي ِليَْهِديَه م 

ْهتَد     1هدي م 

ْهتَد وَن    5هدي م 

ْهتَِديَن    3هدي م 

  1هدي نَْهِدي 

  5هدي َهاد  

  11هدي َهاد وا 

  1هدي َهاِديًا 

  1هدي َهاِدَي 

  4هدي َهَداك م 

  5هدي َهَدانَا 

  1هدي َهَداِن 

  2هدي َهَدانِي 

  1هدي َهَداه م 

  1هدي َهَداه م  

  6هدي َهَدى 

  1هدي َهَدْيتَنَا 

  3هدي َهَدْينَا 

  1هدي َهَدْينَاه  

  1هدي َهْديًا 

  27هدي ه ًدى 

  1هدي ه َداَها 

  2هدي ه َداه م 

  2هدي ه َداَي 

  5هدي ه َدى 

  1هدي ه ِدَي 

  1هدي َوأَْهِديََك 

  2هدي َواْلَهْدَي 

  1هدي َواْله َدى 

  1هدي َواْهِدنَا 

  1هدي َوتَْهِدي 

  1هدي َولََهَدْينَاه م 

  1هدي َوَهَداه  

  1هدي َوَهَدى 

  1هدي َوَهَدْينَاه  

  1هدي َوَهَدْينَاه م 

  1هدي َوَهَدْينَاه َما 

  15هدي َوه ًدى 

  2هدي َوه د وا 

  9هدي َويَْهِدي 

  1هدي َويَْهِديِه 

  2هدي َويَْهِديِهم 

  1هدي َويَْهِديََك 

  2هدي َويَْهِديَك م 

ي    1هدي يَِهد ِ

  2هدي يَْهتَد وا 

  11هدي يَْهتَد وَن 

  3هدي يَْهتَِدي 

  4وَن هدي يَْهد  

  1هدي يَْهد ونَنَا 

  2هدي يَْهِد 

  1هدي يَْهِدنِي 

  42هدي يَْهِدي 

  1هدي يَْهِديك م 

  1هدي يَْهِديِن 

  1هدي يَْهِديِه 

  2هدي يَْهِديِهم 

  1هدي يَْهِديِهم  

  1هدي يَْهِديَِن 

  1هدي يَْهِديَنِي 

  1هدي يَْهِديَه  

  1هدي ي ْهَدى 

  2هذا أََهذَا 

  1َكذَا هذا أَهَ 

  14هذا بَِهذَا 

  1هذا فََهذَا 

  2هذا ِلَهذَا 

  1هذا َهاتَْيِن 

  191هذا َهذَا 

  2هذا َهذَاِن 

  46هذا َهِذِه 

  15هذا َوَهذَا 

  1هذا َوَهِذِه 

  1هذا أَفَبَِهذَا 

  1هرب َهَربًا 

  2هرع ي ْهَرع وَن 

  1هزء اْستَْهِزء وا 

  3هزء اْست ْهِزَئ 

ْستَ    1ْهِزِءيَن هزء اْلم 

  1هزء تَْستَْهِزء وَن 

ْستَْهِزء وَن    1هزء م 

ًوا    11هزء ه ز 

  1هزء َوي ْستَْهَزأ  
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هزء يَْستَْهِزء وَن 

14  

  1هزء يَْستَْهِزئ  

ت    2هزز اْهتَزَّ

  2هزز تَْهتَزُّ 

ي    1هزز َوه ز ِ

  1هزل بِاْلَهْزِل 

  1هزم َسي ْهَزم  

وه م    1هزم فََهَزم 

وم  هزم َمهْ    1ز 

  1هشش َوأَه شُّ 

  1هشم َكَهِشيِم 

  1هشم َهِشيًما 

  1هضم َهِضيم  

  1هضم َهْضًما 

ْهِطِعيَن    3هطع م 

  23هل فََهل 

  66هل َهل 

  1هل َهِل 

  3هل َوَهل 

  1هلع َهل وًعا 

  1هلك أَت ْهِلك نَا 

  1هلك أَفَت ْهِلك نَا 

  3هلك أَْهلََك 

  1هلك أَْهلََكنَِي 

  1ْهلَْكتَه م هلك أَ 

  1هلك أَْهلَْكت  

  16هلك أَْهلَْكنَا 

  4هلك أَْهلَْكنَاَها 

  4هلك أَْهلَْكنَاه م 

  1هلك التَّْهل َكِة 

ْهلَِكيَن    1هلك اْلم 

  1هلك اْلَهاِلِكيَن 

  1هلك فَأَْهلََكتْه  

  1هلك فَأَْهلَْكنَا 

  3هلك فَأَْهلَْكنَاه م 

  2هلك فَأ ْهِلك وا 

  1ْهِلَكنَّ هلك لَن  

  1هلك ِلَمْهِلِكِهم 

  1هلك ِليَْهِلَك 

  1هلك ِلي ْهِلَك 

  1هلك َمْهِلَك 

ْهِلَك    2هلك م 

ْهِلك ه م    1هلك م 

ْهِلك وا    1هلك م 

ْهِلك وَها    1هلك م 

ْهِلِكي    1هلك م 

  1هلك ن ْهِلَك 

  1هلك ن ْهِلِك 

  1هلك َهاِلك  

  4هلك َهلََك 

  3هلك َوأَْهلََك 

  1هلك َوأَْهلَْكنَا 

  1هلك َوي ْهِلَك 

  1هلك ي ْهلََك 

  1هلك ي ْهلَك  

  2هلك ي ْهِلَك 

  1هلك ي ْهِلك نَا 

  2هلك ي ْهِلك وَن 

  4هلل أ ِهلَّ 

  1هلل األَِهلَِّة 

  2هلم َهل مَّ 

  1هم أَفَه م 

م     1هم أَفَه 

  3هم أَه م 

  41هم فَه م 

م     1هم فَه 

  121هم ه م 

  1ه َما هم 

  21هم ه م  

  136هم َوه م 

  1هم َوه َما 

  1همد َهاِمَدةً 

ْنَهِمر     1همر م 

  1همز َهَمَزاِت 

از     1همز َهمَّ

  1همز ه َمَزة  

  1همس َهْمًسا 

تْه م    1همم أََهمَّ

  1همم لََهمَّت 

  1همم َهمَّ 

  2همم َهمَّت 

  1همم َوَهمَّ 

  1همم َوَهمَّت 

وا    2همم َوَهمُّ

  7هن ه نَّ 

  4هنء َهنِيئًا 

  4هنا َهاه نَا 

  9هنا ه نَاِلَك 

  22هو فَه َو 

َو    17هو لَه 

  265هو ه َو 

  171هو َوه َو 

  2هود اْليَه وَد 

  6هود اْليَه ود  

  1هود ه ْدنَا 

  6هود ه وًدا 

  1هود ه ود  

  2هود ه ود  

  1هود يَاه ود  

  1هود يَه وِديًّا 

  1هور َهار  

  1هون أََهانَِن 

  1هون أَْهَون  

ِهيِن    2هون اْلم 

  3هون اْله وِن 

  1هون َمِهين  

  3هون َمِهين  

َهانًا    1هون م 

ِهينًا    4هون م 

ِهين     2هون م 

  1هون َهْونًا 

  1هون َهي ِنًا 

  2هون َهي ِن  

  1هون ه ون  

  1هون ي ِهِن 

  3هوي أَْهَواَء 

  1هوي أَْهَواَءك م 

  12هوي أَْهَواَءه م 

  1هوي أَْهَوى 

  1هوي اْستَْهَوتْه  

  4هوي اْلَهَوى 

  1هوي بِأَْهَوائِِهم 

  3هوي تَْهَوى 

  2هوي تَْهِوي 

  1هوي َهاِويَة  

  1هوي َهَواء  

  6هوي َهَواه  

  2هوي َهَوى 

  5هي فَِهَي 

  1هي لَِهَي 

  47هي ِهَي 

  1هي ِهيَه 

  11هي َوِهَي 

  2َهْيئَِة هيء كَ 

  1هيء َوَهي ِئ 

  1هيء َوي َهي ِئ 

  4هيت َهات وا 

  1هيت َهْيَت 

  2هيج يَِهيج  

  1هيم اْلِهيِم 

وَن    1هيم يَِهيم 

َهْيِمن     1هيمن اْلم 

َهْيِمنًا    1هيمن َوم 

  2هيهات َهْيَهاَت 

َدة     1وءد اْلَمْوء 

  1وءل َمْوئاِلً 

  1وبر َوأَْوبَاِرَها 

  1قًا وبق َمْوبِ 

  1وبق ي وبِْقه نَّ 

  3وبل َوابِل  

  4وبل َوبَاَل 

  1وبل َوبِيالً 

  1وتد أَْوتَاًدا 

  2وتد األَْوتَاِد 

  1وتر تَتَْرا 

  1وتر َواْلَوتِْر 

  1وتر يَتَِرك م 

  1وتن اْلَوتِيَن 

  1وثق اْلِميثَاَق 

  1وثق اْلَوثَاَق 

ثْقَى    2وثق اْلو 

  1وثق بِِميثَاقِِهم 

  2وثق َمْوثِقًا 

  1وثق َمْوثِقَه م 

  3وثق ِميثَاقًا 

  3وثق ِميثَاق  

  5وثق ِميثَاَق 

  4وثق ِميثَاقَك م 

  4وثق ِميثَاقَه م 

  1وثق ِميثَاق  

  2وثق ِميثَاقِِه 
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  1وثق َواثَقَك م 

  1وثق َوثَاقَه  

  1وثق َوِميثَاقَه  

  1وثق ي وثِق  

  2وثن أَْوثَانًا 

  1اِن وثن األَْوثَ 

  1وجب َوَجبَت 

  1وجد أَِجَد 

  3وجد أَِجد  

  11وجد تَِجَد 

  6وجد تَِجد  

  7وجد تَِجد وا 

  2وجد تَِجد وه  

نِي    3وجد َستَِجد 

  1وجد َستَِجد وَن 

  1وجد فََوَجَد 

  2وجد فََوَجَدا 

  1وجد فََوَجْدنَاَها 

  1وجد ألَِجَدنَّ 

  1وجد ألَِجد  

  1وجد لَتَِجَدنَّ 

  2وجد لََوَجد وا 

  1وجد نَِجد 

  1وجد َوَجدتُّ 

  2وجد َوَجدتُّم 

وه م    2وجد َوَجدتُّم 

  1وجد َوَجدتَُّها 

  3وجد َوَجَد 

  2وجد َوَجَدَها 

  1وجد َوَجد وا 

  13وجد َوَجْدنَا 

  1وجد َوَجْدنَاه  

  1وجد َولَتَِجَدنَّ 

  1وجد َولَتَِجَدنَّه م 

  1وجد َوْليَِجد وا 

  3وجد َوَوَجَد 

  2وجد َوَوَجَدَك 

  1وجد َوَوَجد وا 

ِجَد    1وجد و 

ْجِدك م    1وجد و 

  7وجد يَِجد 

  5وجد يَِجد وا 

  11وجد يَِجد وَن 

  1وجد يَِجد ونَه  

  1وجد يَِجِد 

  1وجد يَِجْدَك 

  1وجد يَِجْده  

  2وجس فَأَْوَجَس 

  1وجس َوأَْوَجَس 

  1وجف أَْوَجْفت م 

  1اِجفَة  وجف وَ 

  1وجل تَْوَجل 

  1وجل َوِجلَة  

  2وجل َوِجلَت 

  1وجل َوِجل وَن 

وَه  ج    1وجه اْلو 

وه   ج    1وجه اْلو 

  1وجه بَِوْجِهِه 

وِهك م  ج    2وجه بِو 

هَ    1وجه تََوجَّ

  1وجه ِلَوْجِه 

  2وجه َوِجيًها 

ْهت     1وجه َوجَّ

  3وجه َوْجهَ 

  6وجه َوْجَهَك 

  1ا وجه َوْجَههَ 

  6وجه َوْجَهه  

  3وجه َوْجه  

  2وجه َوْجه ه  

  4وجه َوْجِه 

  1وجه َوْجِهَك 

  1وجه َوْجِهَها 

  3وجه َوْجِهِه 

  2وجه َوْجِهَي 

وه   ج    2وجه َوو 

وًها  ج    1وجه و 

وه   ج    6وجه و 

وَهك م  ج    6وجه و 

وَهه م  ج    3وجه و 

م   وَهه  ج    2وجه و 

وه   ج    1وجه و 

ج     6وه ه م وجه و 

وِه  ج    1وجه و 

وِهِهم  ج    5وجه و 

وِهِهم   ج    1وجه و 

  1وجه ِوْجَهة  

ههُّ    1وجه ي َوج ِ

  21وحد أََحًدا 

  13وحد أََحد  

  16وحد أََحد  

  1وحد أََحَد 

  1وحد أََحَدك م 

  4وحد أََحَدك م  

  1وحد أََحَدنَا 

  2وحد أََحَده م  

  2وحد أََحد ك م 

  1َما وحد أََحد ك  

  3وحد أََحد ه م 

  3وحد أََحد ه َما 

  2وحد أََحِدِهم 

  1وحد أََحِدِهَما 

  5وحد إِْحَداه َما 

  1وحد إِْحَداه نَّ 

  4وحد إِْحَدى 

  4وحد اْلَواِحد  

  2وحد اْلَواِحِد 

  1وحد بَِواِحَدة  

  1وحد فََواِحَدةً 

  1وحد َكأََحد  

  2وحد ألََحد  

  1وحد ألََحِدِهَما 

  1وحد إِلْحَدى 

  1وحد لََواِحد  

  5وحد َواِحًدا 

  12وحد َواِحد  

  6وحد َواِحد  

  12وحد َواِحَدةً 

  5وحد َواِحَدة  

  6وحد َواِحَدة  

  1وحد َوِحيًدا 

  6وحد َوْحَده  

وش   ح    1وحش اْلو 

  3وحي أَْوَحى 

  1وحي أَْوَحْيت  

  14وحي أَْوَحْينَا 

  9وحي أ وِحَي 

  1بِاْلَوْحيِ  وحي

  3وحي فَأَْوَحى 

  2وحي فَأَْوَحْينَا 

  1وحي فَي وِحَي 

وَن    1وحي لَي وح 

  4وحي ن وِحي 

  1وحي ن وِحيَها 

  2وحي ن وِحيِه 

  2وحي َوأَْوَحى 

  2وحي َوأَْوَحْينَا 

  2وحي َوأ وِحَي 

  1وحي َوْحيًا 

  1وحي َوْحي  

  1وحي َوْحي ه  

  2وحي َوَوْحيِنَا 

  1حي ي وَح و

  14وحي ي وَحى 

  4وحي ي وِحي 

  1ودد أَيََودُّ 

  1ودد اْلَمَودَّةَ 

  1ودد اْلَود ود  

  2ودد بِاْلَمَودَِّة 

  1ودد تََودُّ 

  3ودد َمَودَّةً 

  1ودد َمَودَّة  

  1ودد َمَودَّةَ 

  1ودد َوتََودُّوَن 

  1ودد َود ود  

  1ودد َودًّا 

  2ودد َودَّ 

  1 ودد َودَّت

  3ودد َودُّوا 

  1ودد َوَودُّوا 

دًّا    1ودد و 

  5ودد يََودُّ 

  1ودد يََودُّوا 

  1ودد ي َوادُّوَن 

  1ودع َوَدع 

  1ودع َودََّعَك 

ْستَْوَدع     1ودع َوم 

ْستَْوَدَعَها    1ودع َوم 

  2ودق اْلَوْدَق 

  1ودي أَْوِديَة  

  1ودي أَْوِديَتِِهم 

  1ودي اْلَواِد 

  3اْلَواِد ودي بِ 
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  1ودي بَِواد  

  1ودي فَِديَة  

  1ودي َواد  

  1ودي َواِد 

  1ودي َواِديًا 

  1ودي َوِديَة  

  1وذر أَتَذَر  

  1وذر تَذَر 

  2وذر تَذَر  

نَّ    2وذر تَذَر 

  1وذر تَذَْرنِي 

  1وذر تَذَْره م 

ونَا    1وذر ذَر 

ونِي    1وذر ذَر 

  1وذر ذَْرنَا 

  1وذر ذَْرنِي 

  2وذر ذَْره م 

وَها    1وذر فَتَذَر 

وَها    2وذر فَذَر 

وه     1وذر فَذَر 

  1وذر فَذَْرنِي 

  6وذر فَذَْره م 

  1وذر فَنَذَر  

َها    1وذر فَيَذَر 

  1وذر ِليَذََر 

وَن    3وذر َوتَذَر 

وا    4وذر َوذَر 

  1وذر َوذَِر 

  1وذر َوذَْرنِي 

  1وذر َونَذََر 

  1وذر َونَذَر  

ه م وذ   1ر َونَذَر 

  1وذر َويَذََرَك 

ه م    1وذر َويَذَر 

وَن    3وذر َويَذَر 

  1ورث أَْوَرثْنَا 

  1ورث أ وِرث وا 

وَها    2ورث أ وِرثْت م 

  1ورث التَُّراَث 

  2ورث اْلَواِرث وَن 

  1ورث اْلَواِرِث 

  3ورث اْلَواِرثِيَن 

  1ورث تَِرث وا 

  2ورث ِميَراث  

  1ورث نَِرث  

  1ورث ن وِرث  

  1ورث َوأَْوَرثَك م 

  3ورث َوأَْوَرثْنَا 

  2ورث َوأَْوَرثْنَاَها 

  1ورث َوَرثَِة 

  1ورث َوِرث وا 

  1ورث َونَِرث ه  

  1ورث َوَوِرَث 

  1ورث َوَوِرثَه  

  1ورث َويَِرث  

  1ورث يَِرث نِي 

  2ورث يَِرث َها 

  2ورث يَِرث وَن 

  1ورث ي وَرث  

  1ث َها ورث ي ورِ 

ود     1ورد اْلَمْور 

  1ورد اْلَوِريِد 

  1ورد اْلِوْرد  

  1ورد فَأَْوَرَده م  

  1ورد َواِرَده م 

  1ورد َواِرد َها 

  1ورد َواِرد وَن 

  1ورد َوَرَد 

  1ورد َوَرد وَها 

  1ورد َوْرَدةً 

  1ورد ِوْرًدا 

  1ورق بَِوِرقِك م 

  1ورق َوَرقَة  

  2ورق َوَرِق 

  1تََواَرت وري 

وَن    1وري ت ور 

  1وري فَأ َواِرَي 

وِريَاِت    1وري فَاْلم 

  7وري َوَراَء 

  2وري َوَراَءك م 

  1وري َوَراَءه  

  2وري َوَراَءه م 

  4وري َوَراِء 

  2وري َوَراِءي 

  1وري َوَرائِك م 

  2وري َوَرائِِه 

  3وري َوَرائِِهم 

ِرَي    1وري و 

  1وري يَتََواَرى 

  2ي ي َواِري ور

  1وزر أَْوَزاًرا 

  1وزر أَْوَزاَرَها 

  2وزر أَْوَزاَره م 

  1وزر أَْوَزاِر 

  5وزر تَِزر  

  5وزر َواِزَرة  

  1وزر َوَزَر 

  2وزر َوِزيًرا 

  1وزر ِوْزًرا 

  5وزر ِوْزَر 

  1وزر ِوْزَرَك 

وَن    2وزر يَِزر 

  2وزع أَْوِزْعنِي 

  3وزع ي وَزع وَن 

  1َمَواِزيَن وزن الْ 

  2وزن اْلِميَزاَن 

  1وزن اْلِميَزاِن 

  1وزن اْلَوْزَن 

  6وزن َمَواِزين ه  

ون     1وزن َمْوز 

  6وزن َواْلِميَزاَن 

  1وزن َواْلَوْزن  

  1وزن َوَزن وه م 

  2وزن َوِزن وا 

  1وزن َوْزنًا 

  1وسط أَْوَسط ه م 

  1وسط أَْوَسِط 

ْسَطى    1وسط اْلو 

  1َسْطَن وسط فَوَ 

  1وسط َوَسًطا 

وِسعِ    1وسع اْلم 

  1وسع َسعَةً 

  1وسع َسعَة  

  2وسع َسعَتِِه 

وِسع وَن    1وسع لَم 

  1وسع َواِسعًا 

  7وسع َواِسع  

  1وسع َواِسعَةً 

  2وسع َواِسعَة  

  1وسع َواِسعَة  

  1وسع َواِسع  

  1وسع َوالسَّعَِة 

  1وسع َوَسعَةً 

  4وسع َوِسَع 

  1َوِسعَت  وسع

  1وسع َوِسْعَت 

ْسعََها    5وسع و 

  1وسق اتََّسَق 

  1وسق َوَسَق 

  2وسل اْلَوِسيلَةَ 

  1وسم ااِلْسم  

ه     1وسم َسنَِسم 

ِميَن  تََوس ِ   1وسم ِلْلم 

  1وسن ِسنَة  

وسوس اْلَوْسَواِس 

1  

  1وسوس ت َوْسِوس  

  2وسوس فََوْسَوَس 

  1وسوس ي َوْسِوس  

  1 وشي ِشيَةَ 

  1وصب َواِصبًا 

  1وصب َواِصب  

  1وصد بِاْلَوِصيِد 

ْؤَصَدة     2وصد م 

  1وصف تَِصف  

  4وصف تَِصف وَن 

  1وصف َوتَِصف  

  1وصف َوْصفَه م 

  7وصف يَِصف وَن 

  1وصل تَِصل  

  1وصل َوِصيلَة  

ْلنَا    1وصل َوصَّ

  2وصل يَِصل  

  1وصل يَِصل وا 

  3وصل يَِصل وَن 

  3وَصَل وصل ي  

  1وصي أَتََواَصْوا 

  1وصي اْلَوِصيَّة  

  1وصي اْلَوِصيَِّة 

  1وصي تَْوِصيَةً 

  1وصي ت وص وَن 

  1وصي م وص  
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  1وصي َوأَْوَصانِي 

  4وصي َوتََواَصْوا 

  2وصي َوِصيَّةً 

  4وصي َوِصيَّة  

اك م    3وصي َوصَّ

اك م     1وصي َوصَّ

  1وصي َوصَّى 

ْينَا    2وصي َوصَّ

  1وصي َوَوصَّى 

ْينَا    3وصي َوَوصَّ

  1وصي ي وَصى 

  1وصي ي وِصي 

  1وصي ي وِصيك م  

  1وصي ي وِصيَن 

  1وضع تََضَع 

  2وضع تََضع  

  1وضع تََضع وا 

  1وضع تََضع وَن 

  3وضع َمَواِضِعِه 

  1وضع َمْوض وَعة  

  1وضع َوتََضع  

  1وضع َوَضعَت 

  1وضع َوَضعَتَْها 

  1عََها وضع َوضَ 

  1وضع َوَضْعت َها 

  1وضع َوألَْوَضع وا 

  1وضع َونََضع  

  1وضع َوَوَضَع 

  1وضع َوَوَضعَتْه  

  1وضع َوَوَضْعنَا 

ِضَع    2وضع َوو 

  1وضع َويََضع  

ِضَع    1وضع و 

  3وضع يََضْعَن 

  1وضن َمْوض ونَة  

  1وطء تََطئ وَها 

  1وطء تََطئ وه م 

  1وطء ِلي َواِطئ وا 

  1وطء َمْوِطئًا 

  1وطء َوْطئًا 

  1وطء يََطئ وَن 

  2وطر َوَطًرا 

  1وطن َمَواِطَن 

  1وعد أَتَِعَدانِنِي 

  1وعد أَيَِعد ك م 

  1وعد اْلَمْوع وِد 

  4وعد اْلِميعَاَد 

  1وعد اْلِميعَاِد 

  2وعد اْلَوِعيِد 

  1وعد اْلَوْعَد 

  7وعد اْلَوْعد  

  1وعد اْلَوْعِد 

  1بِاْلَوِعيِد وعد 

نَا    4وعد تَِعد 

  1وعد تََواَعدتُّم 

  12وعد ت وَعد وَن 

  1وعد ت وِعد وَن 

  1وعد ت َواِعد وه نَّ 

  1وعد لََمْوِعد ه م 

  4وعد َمْوِعًدا 

  1وعد َمْوِعد  

  1وعد َمْوِعَدة  

  1وعد َمْوِعَدَك 

  1وعد َمْوِعَده م  

  1وعد َمْوِعد ك م 

  1 وعد َمْوِعد ه  

  1وعد َمْوِعد ه م 

  1وعد َمْوِعِدي 

  1وعد ِميعَاد  

  4وعد نَِعد ه م 

  1وعد َواَعْدنَا 

  1وعد َوَعدتَّنَا 

  1وعد َوَعدتَّه م 

  11وعد َوَعَد 

  1وعد َوَعَدك م 

  1وعد َوَعَدك م  

  3وعد َوَعَدنَا 

  2وعد َوَعَدَها 

  1وعد َوَعد وه  

  1وعد َوَعْدنَاه  

  1ْدنَاه م وعد َوعَ 

  1وعد َوِعْده م 

  3وعد َوِعيِد 

  7وعد َوْعًدا 

  1وعد َوْعد  

  17وعد َوْعَد 

  1وعد َوْعَدَك 

  4وعد َوْعَده  

  7وعد َوْعد  

  2وعد َوْعد ه  

  1وعد َوْعِدِه 

  1وعد َوَواَعْدنَا 

  1وعد َوَواَعْدنَاك م 

  1وعد َوَوَعدتُّك م 

ِعَد    3وعد و 

ِعْدنَ    2ا وعد و 

  1وعد يَِعد  

  2وعد يَِعد ك م 

  2وعد يَِعد ك م  

  1وعد يَِعد ه م 

  2وعد يَِعد ه م  

  1وعد يَِعْدك م 

  11وعد ي وَعد وَن 

  1وعظ أَِعظ َك 

  1وعظ أَِعظ ك م 

  1وعظ أََوَعْظَت 

  1وعظ اْلَواِعِظيَن 

  1وعظ تَِعظ وَن 

  1وعظ ت وَعظ وَن 

  1وعظ فَِعظ وه نَّ 

  1َمْوِعَظةً  وعظ

  2وعظ َمْوِعَظة  

  1وعظ َواْلَمْوِعَظِة 

  1وعظ َوِعْظه م 

  3وعظ َوَمْوِعَظةً 

  2وعظ َوَمْوِعَظة  

  3وعظ يَِعظ ك م 

  1وعظ يَِعظ ك م  

  1وعظ يَِعظ ه  

  2وعظ ي وَعظ  

  1وعظ ي وَعظ وَن 

  1وعي بِأَْوِعيَتِِهم 

  1وعي فَأَْوَعى 

  1وعي َواِعيَة  

  1ي َوتَِعيََها وع

  2وعي ِوَعاِء 

  1وعي ي وع وَن 

  1وفد َوْفًدا 

  1وفر َمْوف وًرا 

  1وفض ي وفِض وَن 

  1وفق تَْوفِيِقي 

  1وفق َوتَْوفِيقًا 

  1وفق ِوفَاقًا 

  1وفق ي َوف ِِق 

  3وفي أَْوفَى 

  4وفي أَْوف وا 

  1وفي أ وِف 

  1وفي أ وفِي 

  1وفي األَْوفَى 

  2اه م  وفي تَتََوفَّ 

  1وفي تََوفَّاه م  

  1وفي تََوفَّتْه  

م     1وفي تََوفَّتْه 

  1وفي تََوفَّنِي 

  1وفي تََوفَّْيتَنِي 

  1وفي ت َوفَّْوَن 

  2وفي ت َوفَّى 

  1وفي فَأَْوف وا 

  1وفي فَأَْوِف 

  1وفي فََوفَّاه  

  2وفي فَي َوف ِيِهم 

َوفُّوه م    1وفي لَم 

  1ه م وفي لَي َوف ِيَنَّ 

  1وفي ِلي َوف ِيَه م 

تََوف ِيَك    1وفي م 

  3وفي نَتََوفَّيَنََّك 

 ِ   1وفي ن َوف 

  5وفي َوأَْوف وا 

وف وَن    1وفي َواْلم 

  2وفي َوتََوفَّنَا 

  1وفي َوت َوفَّى 

  1وفي َوفَّى 

  1وفي َوِلي َوف ِيَه م 

  1وفي َوْلي وف وا 

ف ِيَت    2وفي َوو 

  4ك م وفي يَتََوفَّا

  1وفي يَتََوفَّاه نَّ 

  1وفي يَتََوفَّْونَه م 

  2وفي يَتََوفَّى 

  1وفي يَْستَْوف وَن 

  2وفي ي تََوفَّْوَن 

  2وفي ي تََوفَّى 
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  2وفي ي وف وَن 

  2وفي ي َوفَّ 

  1وفي ي َوفَّى 

  1وفي ي َوف ِيِهم  

  1وقب َوقََب 

  1وقت أ ق ِتَت 

  2وقت اْلَوْقِت 

  1اِت وقت ِلِميقَ 

  2وقت ِلِميقَاتِنَا 

  1وقت ِلَوْقتَِها 

  1وقت َمَواقِيت  

  1وقت َمْوق وتًا 

  1وقت ِميقَاتًا 

  1وقت ِميقَات  

  1وقت ِميقَات ه م 

  1وقت ِميقَاِت 

  1وقد أَْوقَد وا 

  1وقد اْستَْوقََد 

وقََدة     1وقد اْلم 

  1وقد اْلَوق وِد 

  1وقد ت وقِد وَن 

  1د وقد فَأَْوقِ 

  1وقد َوق ود  

  2وقد َوق ود َها 

  1وقد ي وقَد  

  1وقد ي وقِد وَن 

  1وقذ َواْلَمْوق وذَة  

وه     1وقر َوت َوق ِر 

  1وقر َوقَاًرا 

  4وقر َوْقًرا 

  2وقر َوْقر  

  1وقر ِوْقًرا 

  2وقع اْلَواقِعَة  

  1وقع بَِمَواقِعِ 

  1وقع تَقََع 

  2وقع فَقَع وا 

  1َع وقع فََوقَ 

  3وقع لََواقِع  

  1وقع ِلَوْقعَتَِها 

َواقِع وَها    1وقع م 

  2وقع َواقِع  

  1وقع َواقِع  

  5وقع َوقََع 

  2وقع َوقَعَِت 

  1وقع َوَوقََع 

  1وقع ي وقَِع 

  1وقف تَْقف  

  1وقف َمْوق وف وَن 

  1وقف َوقِف وه م 

قِف وا    2وقف و 

  1وقي أَتْقَاك م 

  6وقي اتَّقَوا 

  9وقي اتَّقَْوا 

  5وقي اتَّقَى 

  1وقي اتَّقَْيت نَّ 

  14وقي اتَّق وا 

  2وقي اتَِّق 

  1وقي األَتْقَى 

  6وقي التَّْقَوى 

تَّق وَن    6وقي اْلم 

تَِّقيَن    23وقي اْلم 

  1وقي بِالتَّْقَوى 

تَِّقيَن    2وقي بِاْلم 

َّق وا    2وقي تَت

َّق وَن    19وقي تَت

  1وقي تَِق 

  1وقي تَِقيك م 

  1وقي تَِقيك م  

  3وقي تَِقيًّا 

  1وقي تَْقَواه م 

  2وقي تَْقَوى 

  1وقي ت قَاةً 

  1وقي ت قَاتِِه 

  17وقي فَاتَّق وا 

  4وقي فَاتَّق وِن 

  1وقي فَِقنَا 

  1وقي فَْليَتَّق وا 

  1وقي فََوقَاه  

  1وقي فََوقَاه م  

  1وقي ق وا 

  4وقي ِللتَّْقَوى 

تَِّقيَن و   12قي ِلْلم 

  4وقي َواتَّقَْوا 

  2وقي َواتَّقَى 

  32وقي َواتَّق وا 

  1وقي َواتَّق وِن 

  4وقي َواتَّق وه  

  1وقي َواتَِّق 

  1وقي َواتَِّقيَن 

  3وقي َواق  

  2وقي َوالتَّْقَوى 

َّق وا    2وقي َوتَت

  1وقي َوتَْقَواَها 

  2وقي َوقِنَا 

  1وقي َوقِِهم 

  1َوقِِهم  وقي 

َّق وا    1وقي َوِلتَت

َِّق    2وقي َوْليَت

  1وقي َوَوقَانَا 

  2وقي َوَوقَاه م 

  1وقي َويَتَّْقِه 

  12وقي يَتَّق وَن 

َِّق    4وقي يَت

  1وقي يَتَِّقي 

  2وقي ي وَق 

ا    1وكء أَتََوكَّؤ 

تََّكئًا    1وكء م 

تَِّكئ وَن    1وكء م 

تَِّكئِيَن    7وكء م 

  1ِكئ وَن وكء يَتَّ 

  1وكد تَْوِكيِدَها 

  1وكز فََوَكَزه  

ل وَن  تََوك ِ   3وكل اْلم 

ِليَن  تََوك ِ   1وكل اْلم 

  1وكل اْلَوِكيل  

  5وكل بَِوِكيل  

  1وكل تََوكَّل وا 

  7وكل تََوكَّْلت  

  4وكل تََوكَّْلنَا 

  2وكل فَتََوكَّل 

  1وكل فَتََوكَّل وا 

  9وكل فَْليَتََوكَِّل 

  1كل نَتََوكََّل و

  7وكل َوتََوكَّل 

  13وكل َوِكيالً 

  5وكل َوِكيل  

  1وكل َوكَّْلنَا 

َل  ك ِ   1وكل و 

  2وكل يَتََوكَّل 

  1وكل يَتََوكَّل  

  5وكل يَتََوكَّل وَن 

  1ولج ت وِلج  

  1ولج َوت وِلج  

  1ولج َوِليَجةً 

  4ولج َوي وِلج  

  1ولج يَِلَج 

  2ولج يَِلج  

  4ج ي وِلج  ول

  1ولد َءأَِلد  

  3ولد أَْوالََدك م 

  1ولد أَْوالََده م 

  2ولد أَْوالََده نَّ 

  3ولد أَْوالَد ك م 

  4ولد أَْوالَد ه م 

  1ولد أَْوالَِدك م 

  1ولد أَْوالَِدِهم 

  1ولد اْلَمْول وِد 

  3ولد اْلَواِلَداِن 

  1ولد اْلَواِلَدْيِن 

  1ولد اْلِوْلَداَن 

  1د اْلِوْلَداِن ول

  1ولد بَِواِلَدتِي 

  4ولد بَِواِلَدْيِه 

  1ولد بَِولَِدَها 

  1ولد بَِولَِدِه 

  1ولد فَِلْلَواِلَدْيِن 

  1ولد ِلْلَواِلَدْيِن 

  1ولد ِلَواِلَدْيِه 

  2ولد َمْول ود  

  2ولد َوأَْوالًَدا 

  2ولد َوأَْوالَد ك م 

  1ولد َوأَْوالَد ه م 

  1الَِدك م ولد َوأَوْ 

  2ولد َواألَْوالَِد 

  1ولد َواِلد  

  1ولد َواِلَدة  

  1ولد َواِلَدتَِك 

  2ولد َواِلَديَّ 

  1ولد َواِلِدِه 

  1ولد َواْلَواِلَدات  

  2ولد َواْلِوْلَداِن 

  4ولد َوبِاْلَواِلَدْيِن 
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  13ولد َولًَدا 

  12ولد َولَد  

  2ولد َولَد  

  2ولد َولََد 

  1ِدِه ولد َولَ 

  1ولد َولَْدنَه م 

  2ولد َوِلَواِلَديَّ 

  1ولد َوِلَواِلَدْيَك 

  1ولد َوِليًدا 

  1ولد َوَواِلد  

  2ولد َوَولًَدا 

  1ولد َوَولَد ه  

ِلدتُّ    1ولد و 

ِلَد    1ولد و 

  2ولد ِوْلَدان  

  1ولد يَِلد 

  1ولد يَِلد وا 

  1ولد ي ولَد 

  2ولي أَْولَى 

  27يَاَء ولي أَْولِ 

  2ولي أَْوِليَاَءه  

  7ولي أَْوِليَاء  

ك م    1ولي أَْوِليَاؤ 

ه     1ولي أَْوِليَاؤ 

ه م    1ولي أَْوِليَاؤ 

ه م     1ولي أَْوِليَاؤ 

  1ولي أَْوِليَائِك م 

  1ولي أَْوِليَائِِهم 

  2ولي أ والَِء 

  11ولي أ وِلي 

  1ولي إِل 

  1ولي اْلَمَواِلَي 

  3ى ولي اْلَمْولَ 

  1ولي اْلَوالَيَة  

  2ولي اْلَوِليُّ 

  4ولي تَتََولَّْوا 

  1ولي تََوالَّه  

  1ولي تََولَّ 

  21ولي تََولَّْوا 

  1ولي تََولَّْوه م 

  9ولي تََولَّى 

  2ولي تََولَّْيت م 

  3ولي ت َولُّوا 

  1ولي ت َولُّوَن 

  1ولي ت َولُّوه م  

  3ولي فَأَْولَى 

  3 ولي فَتََولَّ 

  1ولي فَتََولَّْوا 

  4ولي فَتََولَّى 

  1ولي فَلَن َول ِيَنََّك 

  2ولي فََولُّوا 

  3ولي فََول ِ 

  9ولي أل وِلي 

  1ولي لَتََولَّْوا 

ا    1ولي لََولَّو 

  1ولي لََولَّْوا 

  1ولي لََولَّْيَت 

  1ولي لَي َولُّنَّ 

  2ولي ِلَوِلي ِِه 

  1ولي َمَواِلَي 

  5ك م ولي َمْوالَ 

  2ولي َمْوالَنَا 

  2ولي َمْوالَه  

  2ولي َمْوالَه م  

  2ولي َمْولًى 

  2ولي َمْولَى 

َول ِيَها    1ولي م 

  1ولي ن َول ِِه 

  1ولي ن َول ِي 

  1ولي َوأ وِلي 

  1ولي َوال  

  1ولي َوتََولَّ 

  2ولي َوتََولَّْوا 

  7ولي َوتََولَّى 

  1ولي َوالَيَتِِهم 

  1ه م ولي َوالَّ 

  13ولي َوِليًّا 

  4ولي َوِلي  

  11ولي َوِلي   

  3ولي َوِليُّ 

  1ولي َوِليُّك م  

  2ولي َوِليُّنَا 

  1ولي َوِليُّه  

  1ولي َوِليُّه م 

َما    1ولي َوِليُّه 

م     1ولي َوِليُّه 

 ِ   1ولي َوِلي 

  1ولي َوِلي َِي 

  4ولي َولَّْوا 

  3ولي َولَّى 

  1ت م ولي َولَّيْ 

  1ولي َوَمَواِليك م 

  1ولي َويَتََولَّوا 

  1ولي َوي َولُّوَن 

  5ولي يَاأ وِلي 

  4ولي يَتََولَّ 

  3ولي يَتََولَّه م 

  1ولي يَتََولَّْوا 

  2ولي يَتََولَّْوَن 

  1ولي يَتََولَّْونَه  

  3ولي يَتََولَّى 

  1ولي يَل ونَك م 

  1ولي ي َولُّوك م  

  1َن ولي ي َولُّو

  1ولي ي َول ِِهم 

  1وني تَنِيَا 

  2وهب اْلَوهَّاب  

  1وهب اْلَوهَّاِب 

  1وهب فََهب 

  1وهب فََوَهَب 

  1وهب ألََهَب 

  4وهب َهب 

  2وهب َوَهب 

  1وهب َوَهَب 

  1وهب َوَهبَت 

  1وهب َوَهْبنَا 

  2وهب َوَوَهْبنَا 

  1وهب َويََهب  

  1وهب يََهب  

  1وهج َوهَّاًجا 

  1وهن أَْوَهَن 

  3وهن تَِهن وا 

وِهن     1وهن م 

  1وهن َوَهن  

  1وهن َوَهَن 

  1وهن َوَهن وا 

  1وهن َوْهنًا 

  1وهي َواِهيَة  

  1ويل اْلَوْيل  

  9ويل فََوْيل  

  3ويل َوَوْيل  

  14ويل َوْيل  

  1ويل َوْيلََك 

  2ويل َوْيلَك م 

  1ويل يَاَوْيلَتَنَا 

  3تَى ويل يَاَوْيلَ 

  6ويل يَاَوْيلَنَا 

  1يءس اْستَْيئََس 

  1يءس اْستَْيئَس وا 

  1يءس تَاْيئَس وا 

  1يءس فَيَئ وس  

  1يءس لَيَئ وس  

  1يءس يَئ وًسا 

  2يءس يَئَِس 

  2يءس يَئِس وا 

  1يءس يَئِْسَن 

  1يءس يَاْيئَس  

  1يءس يَاْيئَِس 

وَج    1يأجوج يَأْج 

وج     1يأجوج يَأْج 

  1سين يَاِسيَن يا

  1ياقوت اْليَاق وت  

  1يبس يَابِس  

  2يبس يَابَِسات  

  1يبس يَبًَسا 

  5يتم اْليَتَاَمى 

  3يتم اْليَتِيَم 

  2يتم اْليَتِيِم 

  1يتم ِلْليَتَاَمى 

  7يتم َواْليَتَاَمى 

  1يتم َويَتِيًما 

  1يتم يَتَاَمى 

  2يتم يَتِيًما 

  1يتم يَتِيَمْيِن 

  1ثِْرَب يثرب يَ 

  1يدي أَْيد  

  1يدي أَْيِدي 

  6يدي أَْيِديك م 

  2يدي أَْيِدينَا 

  25يدي أَْيِديِهم 

  1يدي أَْيِديِهنَّ 

  1يدي أَْيِدَي 
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  4يدي أَْيِديَك م 

  2يدي أَْيِديَه م 

َما    1يدي أَْيِديَه 

  2يدي أَْيِديَه نَّ 

  1يدي األَْيِد 

  1يدي األَْيِدي 

  1ي يدي بِأَْيدِ 

  2يدي بِأَْيِديك م 

  1يدي بِأَْيِدينَا 

  3يدي بِأَْيِديِهم 

  1يدي بِأَْييد  

  1يدي بِيََديَّ 

  2يدي بِيَِد 

  2يدي بِيَِدَك 

  5يدي بِيَِدِه 

  1يدي َوأَْيِدي 

  2يدي َوأَْيِديك م 

  1يدي َوأَْيِديِهم 

  2يدي َوأَْيِديَك م 

  1يدي يَد  

  1يدي يََدا 

  1اَك يدي يَدَ 

  3يدي يََداه  

  5يدي يََدَك 

  3يدي يََده  

  6يدي يََدي 

  1يدي يََديِ 

  2يدي يََديَّ 

  1يدي يََدْيَها 

  17يدي يََدْيِه 

  2يدي يَد  

  1يدي يَِدَي 

  1يس يس 

  2يسر اْستَْيَسَر 

  1يسر اْلي ْسَر 

  2يسر تَيَسََّر 

ه   ر    2يسر فََسن يَس ِ

  2يسر ِلْلي ْسَرى 

  1يسر َمْيَسَرة  

  1يسر َمْيس وًرا 

  1يسر َواْلَمْيِسر  

  2يسر َواْلَمْيِسِر 

َك  ر    1يسر َون يَس ِ

ر    1يسر َويَس ِ

  7يسر يَِسيًرا 

  7يسر يَِسير  

  1يسر يَِسير  

  1يسر يَسََّره  

  4يسر يَسَّْرنَا 

  2يسر يَسَّْرنَاه  

  6يسر ي ْسًرا 

  2يسع َواْليََسَع 

  11َويَْعق وَب يعقوب 

  1يعقوب َويَْعق وب  

  5يعقوب يَْعق وَب 

  1يعوق َويَع وَق 

  1يغوث يَغ وَث 

  1يقظ أَْيقَاًظا 

وقِنِيَن    1يقن اْلم 

  2يقن اْليَِقين  

  4يقن اْليَِقيِن 

ْستَْيِقنِيَن    1يقن بِم 

  1يقن ت وقِن وَن 

وقِنِيَن    1يقن ِلْلم 

  1يقن ِليَْستَْيِقَن 

وقِن وَن يقن    1م 

وقِنِيَن    2يقن م 

  1يقن َواْستَْيقَنَتَْها 

  1يقن يَِقينًا 

  1يقن يَِقين  

  11يقن ي وقِن وَن 

  1يمم اْليَمُّ 

  7يمم اْليَم ِ 

وا  م    1يمم تَيَمَّ

وا  م    2يمم فَتَيَمَّ

  2يمن أَْيَمان  

  1يمن أَْيَماَن 

  3يمن أَْيَمانَك م 

  4يمن أَْيَمانَه م 

  2ن أَْيَمان ك م يم

  4يمن أَْيَمان ه م 

  2يمن أَْيَمان ه نَّ 

  4يمن أَْيَمانِك م 

  7يمن أَْيَمانِِهم 

  2يمن األَْيَماَن 

  1يمن األَْيَمَن 

  2يمن األَْيَمِن 

  3يمن اْلَمْيَمنَِة 

  12يمن اْليَِميِن 

  2يمن بِاْليَِميِن 

  2يمن بِيَِمينَِك 

  4يمن بِيَِمينِِه 

  1ألَْيَمانِك م  يمن

  1يمن َوأَْيَمانِِهم 

  2يمن َوبِأَْيَمانِِهم 

  1يمن يَِمين  

  2يمن يَِمين َك 

  1يمن يَِمينَِك 

  1ينع َويَْنِعِه 

  1يوسف بِي وس َف 

  1يوسف لَي وس ف  

  3يوسف ِلي وس َف 

  1يوسف َوي وس َف 

  14يوسف ي وس َف 

  7يوسف ي وس ف  

  3يوم أَيَّاًما 

  12أَيَّام   يوم

  1يوم أَيَّاَم 

  1يوم أَيَّاِم 

  1يوم األَيَّام  

  1يوم األَيَّاِم 

  32يوم اْليَْوَم 

  2يوم اْليَْوم  

  1يوم اْليَْوِم 

  1يوم بِأَيَّاِم 

  2يوم بِاْليَْوِم 

  5يوم بِيَْوِم 

  2يوم فَاْليَْوَم 

  4يوم فَيَْوَمئِذ  

  4يوم ِليَْوم  

  4يوم ِليَْوِم 

  1يوم َوأَيَّاًما 

  2يوم َواْليَْوَم 

  21يوم َواْليَْوِم 

  1يوم َوبِاْليَْوِم 

  44يوم َويَْوَم 

  1يوم َويَْوَمئِذ  

  16يوم يَْوًما 

  9يوم يَْوم  

  22يوم يَْوم  

  133يوم يَْوَم 

  63يوم يَْوَمئِذ  

م     3يوم يَْوَمه 

  3يوم يَْوَمْيِن 

  16يوم يَْوم  

ك م  يوم يَوْ    1م 

  31يوم يَْوِم 

  2يوم يَْوِمئِذ  

  4يوم يَْوِمك م 

  1يوم يَْوِمِهم 

  1يوم يَْوِمِهم  

  2يونس َوي ون َس 

 1يونس ي ون َس 
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