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 كلمة التحميد
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

اضتمد هلل الذل أعٌد اصتٌجة ظتن إتقاه كأعٌد الٌجار ظتن عصاه ك من توٌكل إليه كفاه ك من 
إليه دبٌره. أشهد أف ال إله إال هللا كحده ال شريك له، كأشهد أف دمحما عبده فٌوض أمره 

كرسوله اظتبعوث ابضتق أرسله إىل الجاس أسوة حسجة بشّبا كنذيرا بْب يديه الساعة، على آله 
 كأصحابه أرتعْب.

شكرت الكاتبة إىل هللا تعاىل كهو كاهب كٌل نعمة من الٌجعم كهو الذل أاتحت 
ة ذتيجة كصٌحة عافٌية كقٌوة كال سيما هداية مباركة حٌب إستطاعت أف تتٌم هذه للكاتبة فرص

الٌرسالة اظتشركطة للحصوؿ على درجة سرجاان ىف قسم اللغة العربية كآداهبا بكلية اصوؿ 
 .الدين اآلداب كالدعوة ابصتامعة اإلسالمية اضتكومية فرل فارل

جورائج الكرًن كأمي سهوية الكردية  كنفٌضل جزيل الشكر إىل كالدٌم، كمها أيب دمحم
الذاف ربٌياين تربية صاضتة مجذ صغارم كساعداين على إدتاـ دراسٌب، كإيل أخٍب  سكموات ك 
أكليآء الجساء كإىل إخواين صوهرتونوا ك دمحم عقل األكاؿ ك دمحم عيد االقصا اللذين ساعداين 

 مساعدة كثّبة.
 اظتشرفْب الكرديْب، ك مها السٌيد كال تجسى الكاتبة أف تفضل جزيل الشكر إىل

األستاذ اضتاج عبد الرزتن فاصح ـ.أغ ك السٌيد األستاذ الدكتور مهزة، ـ.حم اللذاف قد عٌلما 
 .ك أشرفا الكاتبة على هذه الرسالة من البداية إىل الجهاية

  :مثٌ تفضل الكاتبة كلمة الشكر اىل
عة اإلسالمية اضتكومية فرل فارل الدكتور أزتد سلَبا رستاف، ـ. س إ.، رئيس اصتام .ُ

 .حيث كهب ىل عدة عملية التعليم
الدكتور اضتاج عبد اضتليم كونيجج، ـ.أ.، عميد كلية اصوؿ الدين اآلداب كالدعوة  .ِ

 .ابصتامعة اإلسالمية اضتكومية فرل فارل
اضتاج دمحم اقباؿ حسن الدين، ـ.أغ.، رئيس قسم اللغة العربية كآداهبا ابصتامعة   .ّ

 مية اضتكومية فرل فارل على اإلرشادات ك التوجيهات.اإلسال
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رئيس مكتبة اصتامعة اإلسالمية اضتكومية فرل فارل على السهوؿ الذم كهب يل ىف  .ْ
 .عملية اإلدارة

ػتاضرين ك ػتاضرات اصتامعة اإلسالمية اضتكومية فرل فارل خصوصا ىف قسم اللغة  .ٓ
 .العربية كأداهبا على اإلرشادات ك التوجيهات

 وصا لصاحبٍب نور اإلستقامة نوردين.حص .ٔ
 رتيع العائلٍب اخٍب ، اخواين، عم ، عمة ، ابن عم ، ابن عمة.  .ٕ
رتيع أصدقا ىف اظتعهد للبجات فرل فارل، نورسم،  دايف سفطرم، زتدانة شعيدة حٌب،  .ٖ

  .جساء ايسر، كلدايت، ساين، سومرينعفيفة فاعيقة، خّب ال
كأداهبا ، سر يولياف، شتلياف، فرد يوسف ،حسطويت،  رتيع أصدقائي ىف قسم اللغة العربية .ٗ

اكليا حجدايف، ؼتلص يسما، سوندم، دمحم ريز، عبد العزيز،  ػتاضر، ك االمرحومة فطرم 
 نيججسح.

 
كال أنسى أف أفضل كلمة الشكر إىل رتيع اظتخلصْب ك اظتخلصات الذيجقد ساعدكا 

جقد ك اإلقَباح ىف إكماؿ ك إدتاـ هذه الكاتبة ىف كتابة الرسالة. كأخّبا ترجو الكاتبة ال
  .الٌرسالة
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أظهرت الكاتبة أٌف هذه الرسالة هي العمل بجفس الكاتبة. إذا كجد يف 
ا كاف أك  اظتستقبل أف هذه الرسالة هي اإلنتحاؿ أك صجاعة اآلخرين من قبل، بعضه

 .كلها، فاضتاصل على أطركحة كدرجة بطل ابضتكم
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 جتريد البحث
 

ورة الكهف )دراسة . حركؼ اصتر كمعاّنا يف س ََِ.ََُٓ.ُٔ نوراذلداية
 )اظتشرؼ االضتاج عبد الرزتن فصيح ك زتزة ( . حتليلية لغوية(

ُشٍ اًصساةل ثححر ؾن حصوف اجلص ومـاىهيا يف سوزت اًىِف )ذزاسة حتليلية ًلوية(.  

وحتخوي ؿىل مش خلكني، ويه هيف اهواع حصوف اجلص يف سوزت اًىِف و هيف مـاين حصوف 

 اجلص يف سوزت اًىِف.

اًيت يسلىِا اًحاحثة فِي  يـين اًعصيلة املىذحية ُشا اًححر ُو اًححر املىذيب واما اًعصيلة   

تواسعة كصاءت اًىذة وامللاالث  اًيدٌوؿة يف املىذحاث املخـللاث. اًحياانث اًيت جتـي ماذت اًححر 

ا اًلصبٓن ًىصمي اًيت حطوضا اىل  حصوف اجلص و مـاىهيا يف سوزت  يه اًحياانث اًيت مطسُز

 اًىِف.

ائخني ومثاهية ومحسني لكمة ثضميت حصوف اجلص. ويه وخسث اًحاحثة تياانث ثطي اىل م 

حصوف اًحاء، من، ؿىل، يف، اىل، ؾن، حىت، اًاكف، اًالم. ولكِا حصوف اضلية وزالزة مهنم  

اًالم(.  ان حصوف اجلص ًِا مـاين نثريت مهنا حىون مـاين حصوف اًحاء: -اًحاء-حصوف اًزائست )من

إلس خـاهة، اًس حخية، اًحسل، اًخـسية، اًخحـيظ. مـاين حصف املطاحدة، اًؼصفية، جماوست، اًخبٔهيس، ا

من: اتخساء اًلاية، ؾن، اًحيان، اًحسال، اًخحـيظ، اًس حخية، اًخبٔهيس، ؾيس. مـاين دصف ؿىل: اىل، 

اس خـالء جماسي، اس خـالء حليق، اًالم، مؽ.  مـاين حصف يف: جماسية، اًؼصفية، اىل، ؾن، 

جماوست واًخـليي. مـاين حصف اًاكف: اًخـليي و اًدشخيَ. مـاين اًس حخية، اًحاء. مـاين حصف ؾن: 

حصف اىل: اىهتاء املاكهية. مـاين حصف اًالم: املكل، اًخبٔهيس، اإلحذطاض، اًخـليي، اًخحيني، ، 

 اإلس خـالء، اىهتاء اًلاية.  
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ABSTRAK 

 NURUL HIDAYAH. Huruf Jar dan Maknanya Dalam Surah Al-Kahfi 

(Dirasah Tahliliyah Lughawiyah).(Dibimbing oleh Bapak H. Rahman Pasih dan 

Bapak Hamsa) 

Penelitian ini membahas tentang huruf jar dan maknanya dalam surah Al-

Kahfi (Dirasah Tahliliyah Lughawiyah). Dalam dua masalah yaitu, bagaimana jenis 

huruf jar dalam surah Al-Kahfi dan bagaimana makna huruf jar dalam surah Al-

Kahfi. 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode membaca beberapa buku di perpustakaan dan 

membaca artikel yang terkait dengan penelitian. Adapun data yang ditemukan adalah 

data yang bersumber dari Al-Quran yang terkhusus huruf jar dan maknanya dalam 

surah Al-Kahfi. 

Adapun data yang ditemukan adalah 952 kata yang terhubung dengan huruf 

jar. Adapun huruf jar adalah Ba, Min, Ala, Fii, Ilaa, 'An, Kaf, Lam. Semua huruf 

tersebut adalah termasuk huruf jar asli dan diantaranya ada yang termasuk huruf jar 

tambahan yaitu, Min dan Ba. Huruf jar mempunyai beberapa makna diantaranya 

makna huruf Ba: al-Ilshaq, al-mushahabah, az,zarfiyah, al-mujawazah, at-ta'kid, al-

isti'aanah, as-sababiyah, at-tab'id, al-istilai. Makna huruf min: Ibtida al-gayah, 'an, al-

bayan, at-tab'id, as-sababiyah, at-ta'kid, az-zarfiyah, badal. Makna huruf alaa: ilaa, 

istilai majaaazi, istilai haqiqi, az-zarfiyah, ma'aa, baa. Makna huruf Fii, Az-zarfiyah, 

makaniyah, az-zarfiyah zamaniyah, ilaa, 'an, as-sababiyah, ba. Makna huruf 'an: 

Mujawazah haqiqi, mujawazah majaziyah, at-ta'lil. Makna huruf Kaf: At-Tasybiih. 

Makna huruf ilaa: Intahaa' al-makaaniyah. Makna huruf lam: Al-mulk, al-ihtishas, at-

ta'lil, at-tabyiin,al-isti'lai, intahaa al-ghayah, syibhul mulk. 

 

Kata Kunci: Huruf Jar Wa Ma'aniiha Fii Surah Al-Kahfi 
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 لالباب األوّ 

 ادلقدمة

 اطتلفية .أ 

 سبحانه كتعاىل للمسلمْب. كهي عتا خصائص اللغة العربية هي هداية كبّبة الٍب أنعم هللا
يـو اصتزاء. ألف اللغة  ىلاسالمي كال ديكن أف يفصل من أمته عظيمة، كخاٌصتها العليا أّنا لغة الدين اإل

القرآف كاآلخر. كاللغة العربية أمر مهم  قراءةالك  الصالة كالذكرة طوسببْب عبده كربه العربية كسيلة اتصاؿ 
 :ِ: ُِ. قاؿ هللا تعاىل يف القرأف الكرًن يف سورة يوسوؼ اآلية/جبومٌ ًن كاضتديث الالكر ألّنا لغة القرآف 

 ُ(. ِ) ًقليٍوفى بًيًّا لآعىلآكيٍم تػىعٍ ًإَّنآ أىنٍػزىٍلجىاهي قػيٍراىانن عىرى  

غة العربية هي اللغة العاظتية الٍب يتلفظ الجاس يف العامل اآلف. انتزاع الزماف كعصر العوظتة حجة لال
ليست البلد اإلسالمي. تعمدت  تعليم اللغة العربية متعمد يف اإلندكنيسيا مهما هي ان حجج ظتاذم
الغرض األساسي من  البتدائية حٌب اصتامعة. كما عرؼربية من اظتدرسة اسسات الَببية لتعليم اللغة العؤ اظت

غة العربية ابللساف أك ابلكتابة قدرة الطلبة يف استعماؿ الل تعليم اللغة العربية يف كل طبقة التدريس تطور
 بواسطة مهارات اللغة ك عجاصرها يف اللغة العربية.

أما اللغة العربية عدة من عجاصر اللغة. كتقصد بعجاصر اللغة هي العجاصر اللغوية الٍب لكل مجها 
 ِنظم خاٌص، كهي: األصوات، ككتابة اضتركؼ، كالصرؼ، كالجحو، كاظتفرادات.

الجحو( كالرسم  اسم)كجيمعهما  الثة عشر علما، كهي الصرؼ كإلعرابكللغة العربية عتا ث
 ّدب ك مًب اللغة.ري  اآلعر كاإلنشاء كاطتطابة كاتقرض الشكالبديع كالعركض كالقوايف ك  كاظتعاىن كالبياف

                                                           
  ِ/ُِ : القرآف الكرًن، سورة يوسفُ
اللغة جبامعة سلطاف شريف قاسم اإلسالمية اضتكومية رايك. "، تطوير ليم اللغة العربية الفعٌاؿعمن بْب عجاصر اللغة اللغة يف ت مكانه مفردات كالَباكيبنصر الوالد، "ِ

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jealt/article/view/ُٖ/ُٕ  (ُٕ  ََِِسبتمبّب) 
3
ٕص.،ُُٕٗلباف -: بّبكتدار الكتب العلميةىف اظتقدمة، ةجامع الدركس العربيييِب، الشي  مصطفى الغال

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jealt/article/
http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jealt/article/
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اضهم. كقد كصلت إليجا من طريق الجقل. لٌب يعرب هبا العرب عن أغر هي الكلمة ا  اللغة العربية
 ْ.ا القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة، كما ركاه الثقات من مجثور العرب ك مجظومهمكحفظها لج

ثالثة أنواع: اسم كفعل كحرؼ. فاإلسم هو كل لفظ يسٌمى  اىل قسم الكلمة العربيةكعلم الجحو 
أم شيئ آخر. كالفعل هو كل لفظ يدؿ على حصوؿ عمل يف  ف أك حيواف أك نبات أك رتاد أكبه إنسا

 ٓال مع غّبها. هو كل لفظ ال يظهر معجاه كامال ا . كاضترؼزمن خاص

اصتر )) لغة (( كهي مأخوذة من اظتادة اللغوية  ٔاضترؼ هو ما يدؿ على معُب بواسطة غّبه.
كاصطالحا هو كصل ما قبل اصتر إىل ما بعده، من فعل أك شبهة، كحركؼ اصتر يصل االسم  ٕ)جرر(.
 ٖشتاء.رؼ اصتر اال ابأللفعل ابالسم، كاليد خل حابالسم كا

دٌؿ على معُب ىف غّبه، مثل : )هل كىف كمل كعلى كإٌف كمن(. كليس له عالمة ما اضترؼ هو 
يتميزهبا، كما لالسم كالفعل. كهو ثالثة أقساـ، حرؼ ؼتتص ابإلسم كحرؼ اصتر، كألحرؼ الٌب تجصب 

 ٗكحرؼ االستفهاـ. ؿ كحركؼ العطفافعاإلسم كترفع اطترب. كحرؼ مشَبؾ بْب االشتاء كاأل

حرؼ اصتر هي من كإىل كعن كعلى كىف كالباء كالكاؼ كالالـ ك كاك القسم كاتء القسم كحٌب 
. كرتيع هذه اضتركؼ جتر االسم الذل أيتى مٌبكلعل ككي ك  كرٌب ك مذ كمجذ كخال كعدا كحشا

 َُبعدها.

كجت تريد معرفة   ك إذاالعديد من اظتعاين كأنواع ؼتتلفة، لذلكل حركؼ جر العشرين لديه  
ف، جيب أف تعرؼ سياؽ اصتملة ك مكاف حركؼ اصتر حسب علم الجحو يف اصتملة الٌب مت و ضماظتعُب اظت

صحيح فإنه خيشى أف يكوف هجاؾ حتوؿ يف معُب اآلية، حٌب تكوف ب مل نفهم حركؼ اصتر إدخاعتا. إذا 
عرفة اظتعُب ة ظتالكهف مادة حبثسورة  ةللقارئ، لذلك خيتار الباحثهجاؾ تررتة خاطئة أك فهم خاطئ 
                                                           

4
ٕ، ص.جامع الدركس العربيةظتصطفى الغالييُب، الشي  ا
  ُٕ، اصتزء األكؿ، ص. الجحو الواضح يف قواعد اللغة العربيةعلي اصتاـر كمصطفى أمْب، ٓ
   ُٗـ(، ص: ََِٗكت لبجاف: دارالكتب العلمية، )اطبعة الربعة، بّب القواعد االساسية للغة العربية،، سيلسيد أزتد اعتامشٔ
 ـ ُٓٓٗ، بّبكت، لساف العربالبن مجظور، ٕ
  ُٔ-َُـ( ص. ََُِ (موية، عماف: اظتركز القو )دراسات حن حركؼ اصتر كمعاّنا،ازتد فليح، ٖ
   .َُص. جامع الدركس العربية.، ييِبالشي  مصطفى الغال ٗ
ٓٗص. ،ُٖٗٗ،  اظتكتب العلمي للجأليف كالَبرتة،  يةص قواعد اللغة العربخلمفؤاد نعمة،  َُ
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 كلذلكاظتوركد يف حركؼ اصتر يف سورة الكهف. كبجاء على كصف اطتلفية اظتذكورة كالعلة السابقة، 
ة حركؼ اصتر فيها كفتح عن حركؼ اصتر يف سورة الكهف ظتعرفة مدل أمهي يف اظتجاقشة هتمي ةالباحث

 سورة الكهف. حصوصا يف اظتوركد يف القرآفلفهم اظتعُب  آفاقجا مع

 اظتشكالت .ب 

 كما يلي : كأما أسئلة البحث   

 يف سورة الكهف ؟ انواع حركؼ اصتركيف  .ُ

 ىف سورة الكهف ؟ راصتؼ ك حر  معاين كيف  .ِ

 أغراض البحث كفوائده .ج 
 أغراض البحث  .ُ

 كأما أغراض البحث يف هذه الرسالة فهي :
 يف سورة الكهف. ؼ اصترك حر  انواع ظتعرفة.أ 
 ر يف سورة الكهف.صتاؼ ك ظتعرفة معاّنا حر  .ب 

 أما فوائد البحث فهي : .ِ

 ر.اصترؼ و كاآلخرين يف غتاؿ ح ةاظتعلومات لدل الباحثلزايدة .أ 

 .ر كمعاّنا يف سورة الكهفاصتؼ ك ظتعركؼ حر  .ب 

معاّنا ك  راصتؼ ك حر ؼ ك القرآف الكرًن من حيث  ك لتسهيل الطالب ك الطالبات يف تعليم اضتر  .ج 
 . يف سورة الكهف

 يف تجظيم الرسالة اظتجاهج اظتستعملة.د 

من أف تكوف عتا كابحثة الرسائل أك الكتب العلمية  ةهو معركؼ لديجا أف لكل ابحث كما
مجاهج خاصة تستخدمها يف كتابة موضوع من اظتوضوع. إذا كانت اظتجاهج اظتستعملة يف كتابة هذه 

 الرسالة جترم على مرحلتْب. مها: 
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 مرحلة رتع اظتواد .ُ
الطريقة اظتكتبية بواسطة قراءة الكتب كاظتقاالت اظتتجوعة يف  ةالباحث تيف هذه اظترحلة ، استخدم

 طالعة عميقة للحصوؿ على نتيجة اتمة.ة هبذا البحث مث باظتكتبات اظتتعلق
 ك حتليلها مرحلة تجظيم اظتواد .ِ

كبعد ذلك قاـ بتحليلها حتليال علمية حوؿ  .اظتواد اظتطلوبة، قاـ بتجظيمها ةبعد أف رتع الباحث
 ا اظتوضوع.هذ

 الطرؽ اآلتية ةك يف حتليل اظتواد إستخدـ الباحث

 الطريقة اإلستقراء.أ 

هي تقدًن خالصة البحث من األمور العامة إىل  األمور اطتاصة. إبرتاع اظتباحثة عما تتعلق 
 .مبحثة  عن 

 الطريقة التحليلية.ب 

  القياـ بتحليل اظتواد لتوضيح مقاصد البحث بوجه جزئ مفصل. 

 قارنة الطريقة اظت.د 

يقـو هبا الباحثة جتمع كل اآلراء اظتوجودة يف الكتاب اظتتعلقة هبذ الرسالة كيقـو طريقة كهي 
 .ابلقرانة بيجهما مث نصدر مجها اطتالصة

 توضيح معاين اظتوضوع.أ 
، ستبْب بعض الكلمات الٍب تستهٌم يف اظتوضوع الذم  بل أف تبحث الباحثة معاين اظتوادق

ها يف سورة الكهف )دراسة حتليلية يكمعان راصتؼ ك ، حتت اظتوضوع "حر ستبحث يف هذه الرسالة 
 لغوية(" .

كال ديكن أف حيدد اظتقصود مجه إال بعد معرفة الكلمات اظتوجودة فيها . كهبذا يسهل عليجا أف 
 يعطي حتديده بوجه خاٌص كما يلي :

  ؼك اضتر  .ُ
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دؿ على معُب مستقل إاٌل اضتركؼ هي رتع التكسّب من مفردها "حرؼ". كاضترؼ هو لفظ الي
من اظتدرسة، اىل السوؽ، عن اليمْب، على اظتائدة، لت على معُب ىف غّبها. حنو: أك كلمة د ُُمع غّبه
 .ىف الفصل

 اصتر .ِ

شتيت حركؼ اصتر ألّنا جتر معُب الفعل قبلها إىل اإلسم بعدها، أكألّنا جتر ما بعدها من 
 ُِاألشتاء

نواع حركؼ اظتعاين العاملة أم أّنا تغّب من إعراب اصتملة ر يف اللغة العربية هي أحد أاصتحرؼ 
عجد دخوعتا عليها اظتختصة ابألشتاء، كبقية حركؼ العربية. حرؼ جر مبجية دائما أم أف عتا حركة 

 كاحدة ال تتغّب بتغّب موقعها من اصتملة.

أف عتا  مبجية دائما أمؿ على معُب مستقل إاٌل مع غّبه ك هو لفظ اليد حركؼ اصترلذلك ك  
 .حركة كاحدة ال تتغّب بتغّب موقعها من اصتملة

 السورة .ّ

مجها: السورة من البجاء: ما طاؿ كحسن. كالسورة  هي عرؽ من  ،ىف اللغة عتا معاف كثّبة ةالسور 
عركؽ الضائط. السورة اظتجزلة من البجاء، ك مجها سورة القرآف: ألّنا بعد مجزلة مقطوعة عن ألخرم، 

 ُّة الرفيعة، كالسورة: الفضل، كالسورة: الشرؼ، كالسورة: العالقة، اصتمع سور.كالسورة هي اظتجزل

 سورة الكهف .ْ

سورة الكهف هي سورة مكية كآايهتا مائة ك عشرة، كإحدل سور ستس بدئت ب )اضتمد هلل( 
 . ُْك هذه السور هي الفاحتة، كاألنعاـ، كالكهف، كالسبأ، كفاطر

                                                           
  ِ(،ص.َُُِفرغرسيف،ؾ )سورااباي: فستا تدريس سهل غلم  الجحو كالصرؼ،ازتد يزيد كحبيس،  ُُ
12

.ُُّ، ص.جامع لدركس العربية ،دار الكتب العلجيةييِب، شي  مصطفى الغالال 
13
ُّّألكؿ، )طهراف: اظتكتبة العلمية،د.س.(،ص.اصتزء ا اظتعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى كأصدقاؤه، 
14 Muhammad Rusydi Khalid, Mengkaji Ilmu-Ilmu  Al-Qur'an, (Makassar: Universitas 

Alauddin,َُُِ).h. ٕٖ      
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 الباب الثاين
 ف اجلرو  حر

 راصت ؼك مفهـو حر .أ 
االسم بعدها، أك ألّنا جتر ما بعدها من شتيت حركؼ اصتر ألّنا جتر معُب الفعل قبلها إىل 

 ُٔفحرؼ اصتر هو الذل يصل االسم ابلفعل كيعمل اصتر يف االسم. ُٓاألشتاء.

حركؼ اصتر هو  ُٕ.حركؼ اصتر هو ما كضع لإلفضاء بفعل أك شبهه أك معجهاه إىل ما يليه
 -الباء -يف -على -عن -اىل -أما حركؼ اصتر فهي: من ما ذكر سابقا،حركؼ ؼتتصة ابألشتاء ك

كتعمل  ، .لعلٌ  -مٌب -كي  -حشا -عدا -خال -مجذ -مذ -ربٌ  -حٌب-التاء -الواك -الالـ -الكاؼ
  ُٖ.فبها اضترٌ 

مبعاين األفعاؿ اىل األشتاء. كما  ككما أّنا شتيت حركؼ اإلضافة، ألف كضعها على أف تفضى
فقولك: "جلست يف الدار" دلت )يف(  ؼ الصفات، األّنا حتديث صفة يف االسم.شتيت ايضا حرك 

 ُٗعلى أف "الدار" كعاء للجلوس كقيل ألّنا تقع صفات ظتا قبلها من الجكرات.

 : حركؼ اصتر عجد اللغويْب ك الجحويْب

 لف الجحاة يف سبب تسميتها حبركؼ اصتر.تد اخكقحركؼ تدخل على األشتاء فتجرها، كهي 

ىل اسم حنو: اظتاؿ  اسم، حنو: مررت بزيد، اك اشتا اىلا شتيت حركؼ اصتر، األّنا جتر فعل :قيل
 َِلزيد.

                                                           
15
ِِٔـ، ص.ََُِ-قُِِْ، ضياء السالك إىل أكضح اظتسالكدمحم عبد العزيز الججار، 
16

، أبوعبد هللا دمحم   ُٗ.ـ،صَُِْ-قُّْٓ، دارالغد اضتديد: القاهرة، ، شرح اآلجركميةابن دمحم ابن داكد الصجهاجيابن آجٌرـك
 َِٔـ، ص.ُٔٗٗ، شرح الرضي على الكافيةدمحم بن اضتسن األسَباابذم،   ُٕ
18
: مؤسسة الرسالة،الجحو الشايفػتمود مغالسة،   ُّٓص.، لبيافو
 .ُٗٗلطائف الفقه، ص.ػتمود سعد، حركؼ اظتعاين ينب دقائق الجحو ك  ُٗ
ِّْػتي الدين عبد اضتميد، شرح ابن عقيل، طبعة جديدة،القاهرة:  دار الَباث.ص.  َِ
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 يقوؿ : أزتد دمحم عبد الداًن عبد هللا .أ.د

حركؼ اصتر هو األداكت الٌب تدخل على الكلمة الٌب تليها أما ابصتر اظتباشر ظتا بعدها 
ضاؼ إليه كجير ابلكسرة ما بعدها كابلتايل تكوف تضاؼ إىل فتؤثر جبره ابلكسرة أك تلك الٌب ت

  ُِأك ما يجوب عجها.

 : يِبعجد مصطفى الغالي ؼ اصترك مفهـو اضتر 

ا جتر ما بعدها من ّنشتيت حركؼ اصتر ألّنا جتر معُب الفعل قبلها إىل اإلسم بعدها، أكأل
كؼ اإلضافة( ألّنا األشتاء، أل : ختفضه. كتسٌمى )حركؼ اطتفض( أيضا، لذلك. كتسٌمى أيضا )حر 

تضيف معاىن األفعاؿ قبلها إىل األشتاء بعدها. كذلك أٌف من األفعاؿ ما ال يقول على الوصوؿ إىل 
اظتفعوؿ به، فقٌوكه هبذه اضتركؼ، حنو : عجبت من خالد، كمررت بسعد. كلو قلت: )عجبت خالد، 

  أف يستعْب حبركؼ اإلضافة.كمررت سعيد(، مل جيز، لضعف الفعل الالـز كقصوؿ اىل اظتفعوؿ به، إال

الكاؼ، كالالـ، كأف حركؼ اصتر كلها عشركف هي الباء، كمن، كأىل، كعن، كعلى، كيف، ك  
يف لغة هذيل كلعل لغة   ، كمذ، كمجذ، كرب، كحٌب، كخال، كعدا، كحشا، ككي، كمٌبءككاك القسم، كات

 ِِعقيل.

ّب إسم بشكل اصتر ألّنا كيغؼ اصتر اّنا كلمة اظتخصوص إلسم ك كلذلك إشراح من معُب حر 
أما ابصتر اظتباشر ظتا بعدها  .كحركؼ اصتر هو األداكت الٌب تدخل على الكلمة الٌب تليها .عامل اصتر

يف معُب فعل قبله ؼ اإلضافة ألنه يضك سمى حر كت .تدخل على األشتاء فتجرهاك  فتؤثر جبره ابلكسرة
 اىل اإلسم بعده.

 أنواع حركؼ اصتر.ب 

  ثالثة أنواع :قسم حركؼ اصتر إىل

 ر أصلياصتركؼ ح.أ 
                                                           

21
  ََِِنوفمبّب  ِ، أطلع عليه ابلتارخ www.alukah.net،حركؼ اصتر كأمثلة عليها.د. أزتد دمحم عبد الدامب عبد هللا، أ
  .ُِٓ، ص.ُُٕٗلباف : -ر الكتب العلمية،بّبكتجامع لدركس العربية ،داييِب، شي  مصطفى الغالال ِِ
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 .ِّ عاملها كاإلسم ارجمركرهباحركؼ تؤدم معُب جديد يف اصتملة كتصل بْب ر أصلياصتحركؼ 
 .عجه معُب كال اعرااب، حنو: كتبت ابلقلم ما حيتاج اىل متعلق. كهو ال يستغُب 
 ئدحركؼ اصتر الزا .ب 

بل تقوم اظتعُب القائم فيها. ما ملة هي حركؼ ال تفيد معُب جديد يف اصت حركؼ اصتر الزئد
لتوكيد مضموف الكالـ  به ال يستغُب عجه معُب، النه امنا جاءيستغُب عجه اعرااب ، كال حيتاج اىل متعلق. ك 

 .من، الالـ، الكاؼ، ك حركؼ اصتر الزائدة هي: الباءما جاء ان من احد.  :،حنو

  حركؼ اصتر الشبيه ابلزائد .ج 

ما ال ديكن االستغجاء عجه لفظا كال معُب، غّب انه ال حيتاج اىل ي ه حركؼ اصتر الشبيه ابلزائد
حنو: رب ، كتفيد اصتملة معُب جديدا مكمال ظتعُب موجود.حركؼ جتر االسم بعدها لفظ فقط متعلق. 

 ِْ.، حشا، لعلعدا، خال، ربٌ  ك هي: كحركؼ اصتر الشبيه ابلزائد اشارة من عبارة.

 ؼ اصترك حر  عاينم  .ّ

كعلى كعن كحٌب كإىل  حرفا، كهي: الباء كمن كفركؼ اصتر الٌب رتلتها عشر د تقدـ ذكر حقك 
شرح ت. سكلعلٌ  ال كعدا كحشا ككي كمٌبخك   كمذ كمجذ كربٌ  كالتاء يف كالكاؼ كلالـ ككاك القسمك 

 معاين حركؼ اصتر اظتذكور فيما يلي:ذتانية  ةالباحث

 الباء .ُ

 :ُبعتا ثالثة عشر مع (الباء)

عانيها. كعتذا اقتصر عليه ع مياظتعُب ال يفارقها رتكهذا  .عتا األصلي ُباظتع اإللصاؽ :كهو  .أ 
 ،غتازم  كإما  ".أمسكت بيدؾ كمسحت رأسي بيدم": كاإللصاؽ إما حقيقي حنوسيبوية. 
 ، أم مبكاف يقرب مجها أك مجك."بك مررت بدارؾ، اك"حنو: 

                                                           
    .      ُّٓ، دار اصتبل، بّبكت. ص.  الكامل يف الجحو ك الصرؼ كاإلعراب، شأزتد قبِّ
.ُُٓفسه اظتراجع، ص,اظتصطفى الغلييِب، ن ِْ
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كتبت "حنو: -ا حصل الفعلأم الوسطة الٌب هب –االستعانة، كهي الداخلة على اظتستعاف به  .ب 
 ."ابلقلم. كبريت القلم ابلسكْب

ت ما": ته الٍب من أجلها حصل حنوخلة على سبب الفعل كعلٌ داكهي ال ،السببية كالتعليل.ج 
نًٍبهً ) َْقوله تعاىل يف سورة العجكبوت:  ك مجه "عرفجا بفالف: "كحنو "ابصتوع  (فىكيالًّ أىخىٍذانى ًبذى

ثى ) ُّ كقوله يف سورة اظتائدة:  .(هيمٍ ًقًهٍم لىعىجػآ افىًبمىا نػىٍقًضًهٍم ًميػٍ
عل افيصّب بذلك الف ،فهي كاعتمزة يف تصيّبها الفعل الالـز متعداي ،ابء الجقل ،التعدية كتسمى.د 

 أم أذهبه. (.ذىهىبى هللا بًجػيٍورًًهمٍ ) ُٕ ، كقوؿ تعاىل يف سورة البقرة:مفعوال
: حنو ،كجيوز حذفه "قسم ابهلل"أ :حنو عهاكجيوز ذكر فعل القسم م .كهي أصل أحرفه ،القسم.ق 

 ."بك ألفعلن" :حنو ،كتدخل على الظاهر كما  رأيت، كعلى اظتضمر" ابهلل ألجتهدف"
العوض، كتسمى ابء اظتقابلة أيضا، كهي الٌب تدؿ على تعويض شيئ من شيئ يف مقابلة شيء .ك 

 .آخر، حنو: "بعتك هذا هبذا. كخذ الدار ابلفرس"
 :بال عوض كال مقابلة، كحديث ،خردؿ على إختيار أحد الشيئْب على اآلكهي الٍب ت ،ؿالبد.ز 

 ."ةً بى قٍ لعي ا ابً رن دٍ بى  تٍ دى هً  شى يٌنً  أى ين ري سي ايى مى " :بعضهم ، كقوؿ"عمالجٌ  ري ا زتيٍ هًبى  ين ري سي ايى مى "
 .(كىلىقىٍد نىصىرىكيمي هللا بًبىٍدرو ) ُِّكقوله تعاىل يف سورة العمراف:    معُب "يف": أم ،الظرفية.ح 
مجه قوله تعاىل يف ، ك "اهى ثً ثى بًى  ارى كالدى بعتك الفرس بسرجه، ": معُب "مع" حنو: أم  ،اظتصاحبة .ط 

 .(ـو الى سى بً  طٍ بً هٍ اً  ) ْٖسورة هود: 
 .. أم مجها(هللاً  ادي بى ا عً هًبى  بي رى شٍ ا يى جن يػٍ عى ) ٔاإلنساف:  كقوله تعاىل يف سورة  ،يةمعُب "من" تبعيض.م 
. أم عجه، كقوله يف سورة (ارن يػٍ بً خى  هً بً  لٍ ئى سٍ فى ) ٗٓورة الفرقاف: كقوله تعاىل يف س  ،معُب عن.ؾ 

 .(سىأىؿى سىآًئله  بًعىذىبو كىاًقعو ) ُاظتعارج: 
 هي جٍ مى تىٍ  فٍ إً  نٍ مى  بً اتى كً الٍ  لً هٍ أى  نٍ مً كى ) ٕٓأم معُب "على" كقوله يف سورة آؿ عمراف:  ،اإلستعالء .ؿ 

 .ر. أم على قجطا(اًلىٍيكى  هً دًٌ ؤى يػي  رو اطى جٍ قً بً 
يف  :وله تعاىل، ك مجه ق"ما فعلت حبسبك" :حنو ،يف اإلعراب :أم ،الزائدة لفظا ، كهيالتأكيد.ـ 

كقوله يف  .(لرى يػى  هللاى  فآ بًى  ملىٍ أى ) ُْ :يف سورة العلق ، ك(ادن يٍ هً شى  هللً ى ابً فى كى ) ّْ :ة الرعدسور 
   .()كىالى تػيٍلقيٍوا بًىٍيدًكيٍم ًاىلى التػىٍهليكىةً  ُٓٗسورة البقرة: 
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 من .ِ

 :ُبعتا  ذتانية مع (من)

 مٍ ذً الآ  نى حى بٍ سي ) ُكقوله تعاىل يف سورة اإلسراء:   اك الزمانية. ابتداء الغاية اظتكانية:  ام اإلبتداء،.أ 
ى اٍ  نى  مً الن يٍ لى  هً دً بٍ عى بً  لرى سٍ أى 

ـً رى اضتٍى  دً جً سٍ ظت كقوله تعاىل  يف  ك مثاؿ الزمجية  (صىاقٍ اأٍلى  دً جً سٍ مى  الٍ ىلى إً  ا
 .(هً يٍ فً  ـى وٍ قي تػى  فٍ أى  ق  حى أى  ـو وٍ يػى  ؿً كآ أى  نٍ ل مً وى قٍ ى التػى لى عى  سى سًٌ أى  ده جً سٍ مى لآ ) َُٖوبة: سورة الت

ا ا ؽتآ وٍ قي فً جٍ   تػي ٌبآ حى  ربآ ا الٍ وٍ الي جى تػى  نٍ لى ) ِٗ" كقوله تعاىل يف سورة العمراف: معُب "بعض :أم ،تبعيضال.ب 
 .(هللاي  مى لآ كى   نٍ مى  مٍ هي جػٍ مً )  ِّٓتعاىل يف سورة البقرة:  أم بعضه، كقوله فى وٍ بػ  حتيً 

 .(فً ثى كٍ اأٍلى  نى مً  سى جٍ ا الرًٌ وٍ بػي جً تى اجٍ فى ) َّكقوله تعاىل يف سورة اضتج:   ،بياف اصتجس :مأ ،البياف.ج 
(. ُّيف سورة الكهف: كقوله   )حييىلآٍوفى ًفيػٍهىا ًمٍن أىسىاًكرى ًمٍن ذىهىبو

ءىانى ًمٍن آ)مىآ جى  ُٗعاىل يف سورة اظتائدة: كقوله ت ،كهي الزائدة لفظا أم يف اإلعراب ،التأكيد.د 
ٍن أىحىدو(، كقوله قي سورة فاطر:  ٖٗبىًشٍّبو(، كقوله يف سورة مرًن:  س  ًمجػٍهيٍم مًٌ هىٍل ) ّ)هىٍل حتًي

اًلقو ًغيػٍري هللًا يػىٍرزيقيكيٍم مًٌنى السىمىآًء كىاٍلىرٍ   .( تػيٍؤفىكيٍوفى ىنٌ ًض آلى إلىهى ًاالآ هيوى فىأى ًمٍن خى
أم بدعتا، كقوله  (ةً رى خً اأٍلى  نى ا مً يى نػٍ الد   وةً يى ضتٍى ابً  مٍ تي يػٍ ضً رٍ أى ) ّٖ: توبة كقوله تعاىل يف سورة ال  ،لبداؿا.ق 

بدلكم، كقوله يف سورة  . أم(فى وٍ في لً خيىٍ  ضً رٍ اأٍلى  يفٍ  ةى كى ئً لى مآ  مٍ كي جٍ ا مً جى لٍ عى صتىى ) َٔيف سورة الزخرؼ: 
 .. أم بدؿ هللا(ائن يػٍ شى  هللاً  نى مً  مٍ هي ادى لى كٍ  أى آلى كى  مٍ عتىي اوى مٍ أى  مٍ هي جػٍ عى  ًُبى غٍ تػي  نٍ لى ) ُُٔك  َُآؿ عمراف:

أم فيها،  (ضً رٍ اأٍلى  نى ا مً وٍ قي لى ا خى اذى مى ) ْوله تعاىل يف سورة األحقاؼ: قأم معُب "يف" ك ،الظرفية.ك 
 أم يف يومها. )ًإذىا نػيٍوًدلى لًلصآلوًة ًمٍن يػىٍوـً اصٍتيميعىًة ( ٗ:  ك يف سورة اصتمعة

ئىًتًهٍم أيٍغرًقػيٍوا ِٓ: نوحكقوله تعاىل ىف سورة كالتعليل،بيه بلسا.ز  ًطيػٍ آا خى  .()ؽتًٌ
 .(هللاً  رً كٍ ذً  نٍ مً  مٍ هي بػي وٍ لي قػي  ةً يى سً اقى لٍ لً  له يٍ وى فػى ) ِِكقوله تعاىل يف سورة الزمر: ن"  ع"معُب .ح 

 إىل .ّ

  ُب:ة مععتا ثالث (اىل)

ـى يى ا الصًٌ وٍ دت  أى  مثيآ ) ُٕٖسورة البقرة:  وله تعاىل يفق انتهاء الغاية الزمانيةاالنتهاء، ام: .أ    ،(لً يٍ  الآ ىلى إً  ا
ى  نى مً ) ُاظتكانية كقوله يف سورة اإلسراء:  الغاية كمثاؿ انتهاء

ـً رى اضتٍى  دً جً سٍ اظت  .ا(صى قٍ ااٍلى  دً جً سٍ مى  الٍ ىلى إً  ا
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أم  (.هللاً  ىلى ل اً ارً صى نٍ أى  نٍ مى  اؿى قى ) ِٓكقوله تعاىل يف سورة آؿ عمراف:   " مع"معُب  ،اظتصاحبة.ب 
 .)كىالى تىٍكيليٍوا أىٍموىاعتىيٍم ًإىلى اىٍموىاًلكيٍم( ِمعه، كقوله تعاىل يف سورة الجساء: 

كهي الٌب تقع بعد ما يفيد  .بلهاقألّنا تبْب أف مصحوهبا فاعل ظتا معُب "عجد" كتسمى اظتبيجة  .ج 
 بًٌ رى  اؿى قى ) ّّسف: كقوله تعاىل فىي سورة يو ،  ك بغضا من فعل تعجب أك إسم تفضيلحبا أ
 ِٓفاظتتكم هو اضتب. .أحب عجدم :أم (هً يٍ لى إً  ًِبٍ نى وٍ عي دٍ ا يى ؽتآ  ىلى إً  ب  حى أى  نً جٍ السًٌ 

 عن .ْ

 :ُبمع اربعةعتا  (عن)

ر، رميت السهم عن ، رغبت عن األم"سرت عن البلد" :حنو ،كهذا أصلها، ارجموزة كالبعد.أ 
 ."القوس

 لو يٍ لً ا قى مآ عى  اؿى قى ) َْعاىل يف سورة اظتؤمججوف: وله تق، ك"قريب أزكرؾ" :معُب "بعد" حنو .ب 
( ُٗكقوله يف اإلنشقاؽ:   .(ٍْبى مً دً انى  نآ حي بً صٍ يي لآ  آ طىبىقى عىٍن طىبىقو  حاؿ بعد حاؿ. )لىتػىرٍكىنبي

 (.هً سً فٍ نػى  نٍ عى  لي خى بٍ ا يػى منآى إً فى  لي خى بٍ يػى  نٍ مى كى ) ّٖكقوله تعاىل يف سورة دمحم:   االستعالء،  .ج 
 ِٔه.من أجل :أم (كى لً وٍ قػى  نٍ ا عى جى تً اعًتى ى ءى كً اًر تى بً  ني ا حنىٍ مى كى )ه تعاىل يف سورة هود: التعليل كقول.د 
 على .ٓ

 :ُبعتا ذتانية مع (على)

  اأك غتاز  (،فى وٍ لي مى حتيٍ  كً لٍ في الٍ  لىى عى  ا كى هى يػٍ لى عى كى ) ِِله تعاىل يف سورة اظتؤمجوف: اإلستعالء حقيق كقو .أ 
 .(ضو عٍ بػى  لىى عى  مٍ هي ضى عٍ ا بػى جى لٍ ضآ فى )  ِّٓكقوله تعاىل يف سورة البقرة: 

 (،اهى لً هٍ أى  نٍ مً  ةو لى فٍ غى  ٍْبً حً  لىى عى  ةى جى يػٍ دً مى الٍ  لى خى دى كى ) ُٓمعُب "يف" كقولك تعاىل يف سورة القصص : .ب 
 أم يف حْب غفلة.

إذا رضيت  ا( أماهى ضى رى  ِبوٍ بى جى عٍ أى  هللاً  ري مٍ عى لى  ٍّبو شً قي  وٍ جػي بػى  يآ لى عى  تٍ يى ضً ا رى ذى )إً  كقوؿ الشاعر  "عن"معُب .ج 
 عِب.

                                                           
 ُِٗ-َُّ.  ص جامع الدرس العربية مصطفى الغالبِب،ِٓ
 ّٕٗ-ّٗٗـ.ص. ََِٓ-قُِْٔبّبت، -، دمشقاكضح اظتسالك اىل الفية ابن مالكرم، رتل الدين بن عبد هللا بن هشاـ األنصا  ِٔ
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ي كى تي لً كى ) ُٖٓـ" الٌب للتعليل كقوله تعاىل يف تعاىل يف سورة البقرة: المعُب "ل.د  ا مى  لىى عى  هللاى  اكٍ ربًٌ
 .(مٍ كي ا دى هى 

أم مع  (كىًافآ رىبآكى لىذيك مىٍغًفرىةو لًٌلجآاًس عىلىى ظيٍلًهٍم  )ٔ: الرعد يف سورة معُب "مع" كقوله تعاىل.ق 
 ِٕ.ظلمهم

 يف .ٔ

 :ُبعة مععتا سب (يف)

قوله تعاىل يف الظرفيتاف: الزمانية كاظتكانية قي ، "اظتاء يف الكوز" :حنوكانت، حقيقية  ، الظرفية.أ 
 :  (ٍْبى جً سً  عً ضٍ  بً يف  فى وٍ بػي لى غٍ يػى سى  مٍ هً بً لى غى  دً عٍ بػى  نٍ مًٌ  مٍ هي كى  ضً اأٍلى  ىنى دٍ أى  يف  ـي كٍ ر  ال تً بى لً غي ) ْ-ِسورة الرـك

 .(جةه سى حى  ةه وى سٍ أي   هللاً  ؿً وٍ سي  رى يف  مٍ كي لى  افى كى   دٍ قى لى ) ُِ: حزابوله تعاىل يف سورة األقك  ،أك غتاية
 .(مه يٍ ظً عى  ابه ذى عى  هً يٍ فً  مٍ تي ضٍ فى أى  آ مى يف  مٍ كي سآ مى لى ) ُْالسببية كالتعليل كقوله تعاىل يف سورة الجور: .ب 
ام  .(مٍ كي لً بٍ قػى  نٍ مً  تٍ لى خى  دٍ قى  مو مى  اي يف  اوٍ لي خي ادٍ  ؿى قاى ) ّٖمعُب "مع" كقوله تعاىل يف سورة األعراؼ: .ج 

 معهم.
ي كى ) ُٕاإلستعالء مبعُب "على" كقوله تعاىل يف سورة طه: .د  . أم (لً خٍ الجآ  عً كٍ ذي  جي يف  مٍ كي جآ بػى لًٌ صى ألى

 .عليها
 ّٖكهي  الواقعة بْب مفضوؿ سابق كفاضل ال حق، كقوله تعاىل يف سورة التوبة:  ،اظتقايسة.ق 

 .اخرة كالجسية إليهلى اآلعأم ابلقياس  (له يٍ لً  قى الآ إً  ةً رى خً اآٍل  ا يف يى نػٍ الد   وةً يى اضتٍى  عي تى ا مى مى فى )
اللٍب لإللصاؽ كقوؿ الشاعر. )كيركب يـو الركع مجاع فوارس بصّبكف يف طعن  "الباء"معُب .ك 

 .األابهر كالكلى(، أم بصّبكف بطعن األابهر حنو: كقف خالد يف اظتدخل
 .(مٍ هً هً اوى فػٍ  أى يف  مٍ هي يػى دً يٍ ا أى كٍ د  رى فػى ) ٗمعُب "إىل" كقوله تعاىل يف سورة ابراهيم: .ز 

 الكاؼ .ٕ
 :ُبعتا أربعة مع  (الكاؼ)

اًف(. ّٕالرزتن  التشبيه كهو األصل فيها، حنو:.أ  هى )كىٍردىةن كىالدًٌ
ِٖ 

                                                           
27

ْٔٗ-ْٕٗص. ، اكضح اظتسالك اىل الفية ابن مالك، ، رتاؿ الٌدين عبد هللا بن هشاـ األنصارم 
28

ْٗٗص. ،اكضح اظتسالك اىل الفية ابن مالكرتاؿ الٌدين عبد هللا بن هشاـ األنصارم،    



13 
 

 
 

 .أم عتداية إايكم (.مٍ كي أدى ا هى مى كى   هي كي ري كي ذٍ اكى ) ُٖٗالتعليل كقوله تعاىل يف سورة البقرة: .ب 
 نت(، كن ثبتا على ما انت عليه. "على" حنو: )كن كما امعُب  .ج 
. أم (ءه يً شى  هً لً ثٍ مً كى   سى يٍ لى ) ُُوله تعاىل يف سورة الشورل: قالتوكيد كهي الزئدة يف اإلعراب ك.د 

 ِٗ.ليس مثله شيء
 الالـ .ٖ

 :ُبعشر معستسة عتا  (الالـ)

 يف ا مى  هللً ) ِٔماف: قوله تعاىل يف سورة لقلة بْب ذاتْب  ك مصحوهبا ديلك، كاظتلك كهي الدخ.أ 
 ."الدار لسعيد: "كحنو (ضً رٍ اأٍلى كى  تً اوى مى السى 

اضتد هلل، كالججاح " :ـ" االستحقاؽ ككهي الداخلة بْب معُب كذات، حنواالختصاص كتسمى "ال
 ."للعاملْب

اللجاـ " :بة كهي الداخلة بْب ذاتْب كمصحوهبا الديلك حنوسـ الجشبه اظتلك كتسمى لال .ب 
 ."للفرس

م من فعل تعجبب أك اس "مصحوهبا ظتا فبلهاأف "ْب بألّنا ت "اظتبيجهالالـ "ك تسمى   ،تبيْبال.ج 
 .ما أحبِب للعلم، فما بعد الالـ هو  اظتفعوؿ به .تفضيل حنو خالد أحب يل من سعيد

 ٍْبى بػى  مى كي حٍ تى لً  قًٌ ضتٍى ابً  بى اتى كً الٍ  كى يٍ لى إً  آجى لٍ زى نػٍ أى  َّنآ إً ) َُٓكقوله تعاىل سورة الجساء:   ،التعليل كالسببية.د 
 .(هللاي  ؾى ارى ا اى مبى  اسً الجآ 

، كهي ال تتعلق "ايبؤس للحرب" :كهي الزائدة يف اإلعراب رجمرد توكيد الكالـ حنو ،اليوكيد.ق 
 .زايدهتا رجمرد التوكيد بشيء، األفٌ 

التقوية، ك هي الٍب جياءهبا زائدة لتقوية عامل ضعف ابلتأخّب أك بكونه غّب فعل مثاؿ األكؿ  .ك 
كقوله تعاىل يف سورة يوسف: ، (فى وٍ بػي هى رٍ يػى  مٍ هبًًٌ رى لً  مٍ هي  نى يٍ ذً لآ لً ) ُْٓاألعراؼ: كقوله تعاىل يف سورة 

 .(فى كٍ ري بػي عٍ  تػى ايى ءٍ لر  لً  مٍ تي جػٍ كي   فٍ إً ) ّْ
 .أم اليه (ىمآ سى مي  لو جٍ ل اًلى رً جيىٍ  ل  كي ) ِانتهاء الغاية  مبعُب "إىل" كقوله تعاىل يف سورة الرعد:  .ز 
 .!كربى لى  دو لً طتى ع اظتستغاث كمكسورة مع اظتستغاث له، حنو: اي كتستعمل مفتوحة م ،االستغاثة.ح 
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 .!"ايللفرح"كتستعماؿ مفتوحة بعد "اي" إلم نداء اظتتعجب مجه حنو:  ،جبعالت .ط 
 كهي الٌب تدؿ على أف ما بعدها يكوف عاقبة ظتا (العاقبة كال اظتاؿ أيضا كتسمى الـ) ،الصّبكرة .م 

  ،الف الـ التعليل يف أف ما قبلها مل يكن ألجل ما بعدهاكخت .قبلها ك نتيجة له، علة يف حصوله
أم فهم مل  (انن زى حى ا كى كًّ دي عى  مٍ عتىي  فى وٍ كي يى لً  فى وٍ عى رٍ فً  اؿي ءى  هي طى قى تػى الٍ فى ) ٖكقوله تعاىل يف سورة القصص: 

 .يلتقطوه لذلك، كإمنا التقطوه فكانت العاقبة ذلك
 افً قى ذٍ ٍلى لً  فى كٍ ري خيىً ) َُٕاإلسراء:   سورةيف اإلستعالء مبعُب "على" إما حقيقة كقوله  تعاىل.ؾ 

 أم فعليها إساءهم. (كإف أسأمت فلها)، كإما غتازم كقوله تعاىل (ادن جآ سي 
الوقت تسمى "الـ" الوقت كالـ التاريح، حنو: هذا الغالـ لسجة، أم مرت عليه سجة، كعجد .ؿ 

د غرته أكيف غرته كعجد اإلطالؽ تدؿ على الوقت اضتاضر، حنو: كتبته لغرة شهر كذا، أم عج
 .القريججة تدؿ على اظتضي أك االستقباؿ، فتكوف مبعُب "قبل" أك "بعد"

 ."فلما تفرقجا كأين كمالكا لطوؿ إجتماع مل نبت ليلة معا"معُب "مع" كقوله الشاعر:  .ـ 
. أم فيها،  ةً امى يى قً الٍ   ـً وٍ يػى لً  طى سٍ لقً اٍ  نى يٍ ازً وى مى الٍ  عي ضى نى كى ) ْٕمعُب "يف" كقوله تعاىل يف سورة األنبياء:  .ف 

 َّ. أم كفيها.(وى  هي الآ ا إً هى تً قٍ وى ا لً هى يػٍ لًٌ جييى  الى ) ُٕٖك قوله تعاىل يف سورة األعراؼ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

31
ُّٖ-ُُْ.  صجامع الدرس العربية مصطفى الغالبِب، 



 
 

15 
 

 الباب الثالث

 عرف سورة الكهفالت
 نظرة  عامة عن سورة الكهف.أ 

( سورة الكهف هي سورة مكية كآايهتا مائة ك عشرة، كإحدل سور ستس بدئت ب )اضتمد هلل
يد هللا جل كعال كتقديسة، حمئ بتكلها تبتدك فاطر. ذه السور هي الفاحتة، األنعاـ، الكهف، سبأ، ك ه

كاإلعَباؼ له ابلعظمة كالكربايء، كاصتالؿ  كالكماؿ. أما أسباب الجزكؿ عتذه السورة عجد اظتفسرين فهي 
 ع بْب اإلدياف كاظتالية.اختالؼ الوؿ بْب الرسوؿ صل هللا عليه ك سلم ك مشركي القريش كيف الصرا 

تعرضت سورة الكهف لثالث قصص من ركائع القرآف، يف سبيل تقريرأهدافها األساسية لجثبيت 
العقيدة كاإلدياف بعظمة ذم اصتالؿ. أما األكؿ فهي قصة أصحاب الكهف : كهي قصة التضحية 

ار بديجهم، كصتؤكا إىل غار يف ابلجفس يف سبيل العقيدة، ك هم الفتية اظتؤمجوف الذين خرجوا من بالدهم فر 
 اصتبل، مث مكثوا فيه نياـ ثالث مائة كتسع سجْب، مث بعثهم هللا بعد تلك اظتدة الطويلة.

كالقصة الثانية : قصة موسى مع اطتضر كهي قصة التواضع يف سبيل طلب العلم، كما جرل  
كمل يغرفها موسى عليه السالـ حٌب من األخبار الغيبية الٌب أطلع هللا عليها ذلك العبد الصاحل )اطتضر( 
 أعلمه هبا اطتضر كقصة السفيجة، كحادثة قتل الغالـ، كبجاء اصتدار. 

كالقصة الثالثة : قصة "ذم القرنْب" كهو ملك مك ف هللا تعاىل له ابلتقول كالعدؿ أف يبسط 
 ُّالسد العظيمسلطانه على اظتعمورة، كأف ديلك مشارؽ األرض كمغارهبا، كما كاف من أمره يف بجاء 

 ب نزكؿ سورة الكهفاسب.ب 

جاء يف سبب نوزؿ سورة الكهف أنه ظتا كثر عدد اظتسلمْب كأصبح الوفدكف من القبائل العربية ىل 
مكة يكثركف السؤاؿ حوؿ دعوة الجيب ملسو هيلع هللا ىلص، فأرسل اظتشركوف رجلْب مها الجضمر بن اضتارث كعقبة بن أيب 

يسألوا أحبار اليهود فيها عن رأيهم يف أمر دمحم عليه معيط إىل اظتديجة اظتجورة ل

                                                           
 ُُٖ) بّبكت : دار الفرآف الكرًن، ابلدكف السجة( ص  صفوة التفاسّب اصتلد الثاين،دمحم علي الصابوين،  ُّ
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السالـ  كدعوته، كحْب أتوهم كصفوه عتم كأخربكه مبا يقوؿ، كطلب األحبار مجهم أف يسألوه عن 
ثالث مسائل، فإف أحاب عجها فهو نيب، كإف مل جيب فهو يٌدعي الجبوة، ككانت اظتسائل الثالث عن 

 -ا، فلما رجعوا ذهب عدده من مشركي قريش إىل الجيب ملسو هيلع هللا ىلصأمررجل جاب األرض مشرقها ك مغرهب
ا، كمل يقوؿ إف شاء هللا، فتأخر  كسألوه عٌما أخربهم به اليهود، فأجاهبم أنه سيخربهم جبواب ما سألوه غدن
عجه الوحي ثالث أايـ، كفاؿ ابن إسحاؽ أف الوحي تخر ستسة عشر يوما، فشق ذلك على رسوؿ هللا 

كحزف، مث أنزؿ هللا تعاىل جربيل بسوة الكهف متضٌمجة صتواب سؤاعتم عن أمر الفتية  –يه السالـ عل
 ِّر الركح فقد نزؿ يف سورة اإلسراءكذم الفرنْب، أما أم

كسورة الكهف هي اظتكية كلها ىف اظتشهور فهذ السورة نزلت حيجما أمر أحبار اليهود اظتشركْب 
ك عن   عن ثالثة أشياء، عن قصة اصحاب الكهف ك عن قصة ذل القرنْبأف يسألوف الجىب ملسو هيلع هللا ىلص

 ّّالركح.

 كقد ذكر دمحم بن إسحاؽ سبب نزكؿ هذه السورة الكردية ىف تفسّب ابن كثّب فقاؿ:  

بعثت " حدثُب شي  من أهل كصر قدـ عليجا مجذ بضع كأربعْب سجة عن عكرمة عن ابن عباس قاؿ :  
ك عقبه بن معيط اىل أحبار اليهود ابظتديجة فقالوا عتم سلو هم عن دمحم ك كصفوا قريش الجضربن اضتارث 

ؿ كعجد هم ما ليس عجدان من علم األنبياء فخرجا عتم صفتة ك أخربك هم بقوله فأّنم أهل الكتاب األك 
انكم  حٌب اتيا اظتديجة فسألوا أحبار يهود عن رسوؿ هللا عليه كسلم كصفوا عتم أمره كبعض قوله كقاؿ :

أهل التورات كقد جئجاكم لتخربكان عن صاحبجا هذا، قاؿ فقالوا عتم سلوه عن ثالث أنمركم هبن فأف 
فتية ذهبوا ىف الدهر األكؿ ماكاف من اخربكم فهو نىب مرسل كاالفرجل متقوؿ فَبكا فيه رأيكم : سلوه عن 

رض ك مغارهبا ما كاف أمرهم فاّنم قد كاف عتم حديث عجيب، كسلوه عن رجل طواؼ بلغ مشارؽ اال
نبؤه كسلوه عن الركح ما هو؟ فاف أخربكم بذلك فهو نيب فاتبعوه ك اف مل خيربكم قانه رجل متقولفاصجوا 

قد أمران أحبار يهود أف نسأله عن أمرك هم به فقاؿ عتم  ىف أمره ما بدا لكم فأقبل الجصر ك بْب دمحم،
  :رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
32
 .ْٖ-ْٕ  الدار اظتصرية، صفحةفاهرة : ، الاإلماـ الطاهر بن عاشور يف التفسّب )الطبعة األكىل(نبيل أزتد صقر ، مجهج 
33
ّّٕ،ص.اظتراجع نفس  ،االلوس
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ملسو هيلع هللا ىلص ستس عشرة ليلة ال ا سألتم عجه ك مل يستثن فانصرفوا عجه كمكث رسوؿ هللا أخربكم غدا عم 
أرجف أهل مكة كقالوا ك عدان دمحم غدا  حيدث هللا له ىف ذلك كحيا ك الأيتيه جربائيل عليه السالـ حٌب

وؿ هللا صلى هللا كاليـو ستس عشرة قد أصبحجا فيها ال خيربان شيئ حيجما سألجاه عجه كحٌب أحزف رس
عليه كسلم مكث الواحى عجه كشيق عليه ما يتكلم به ألهل مكة مث جأه جربائيل عليه السالـ من هللا 

 ّْعز كجل بسورة أصحاب الكهف.

 (ٍيءو كىالى تػىقيٍولىنآ ًلشى ( :  )ِْنزكؿ اآلية )

 على ديْب، أخرج ابن جرير عن الضحاؾ، كابن مردكية عن ابن عباس قاؿ: حلف الجيب ملسو هيلع هللا ىلص 
 ( اآلية.ٍيءو كىالى تػىقيٍولىنآ ًلشى )فمضى له أربعوف ليلة ، فأنزؿ هللا : 

 كىالى تيًطٍع مىٍن اىٍغفىٍلجىا قػىٍلبىه(( : )ِٖنزكؿ اآلية )

( قاؿ: نزلت يف اميه بن ٗ  كىالى تيًطٍع مىٍن اىٍغفىٍلجىا قػىٍلبىه)أخرج ابن مرديه عن عباس يف قوله تعاىل :  
اصتمحي، كذلك أنه دعا الجيب ملسو هيلع هللا ىلص اىل امر كرهه هللا من طرد الفقراء عجه، كتقريب صجاديد اهل خلف 

 مكة،  فجزلت.

افى يػىٍرجيٍوا(( : )َُُنزكؿ اآلية )  فىمىٍن كى

أخرج  ابن  ايب حامت كابن ايب الدنيا يف كتاب اإلخالص عن طاكس قاؿ: قاؿ رجل اي رسوؿ  
فىمىٍن كىافى )ريد كجه هللا، كاحب اف يرل موطِب، فلم يرد عليه شيئا، حٌب نزلت اآلية: هللا، إين اقف ا

ا(  خرب مرسل، كاخرجه اضتاكم يف  يػىٍرجيٍوا لًقىآءى رىبًًٌه فػىٍلمىٍل عىمىالن صىاضًتنا  كىالى اييٍشرًٍؾ بًًعبىادىًة رىًبًٌه أحىدن
 ّٓط الشيخْب. )البخارم كمسلم(.اظتستدرؾ موصوال عن طاكس عن ابن عباس، كصححه على شر 

هذه اآلية نزلت يف ججدب بن زهّب الغامدل، كما كرد يف اضتديث عن ابن عباس قاؿ : نزلت يف 
ججدب زهّب الغامدل، كذلك أنه قاؿ اىن أعمل العمل هللا فاذا أطلع عليه سرين فقاؿ رسوؿ هللا صلى 

 هللا عليه كسلم اف هللا طيب ال يقبل ما ركئى فيه.

                                                           
  .ّٕ-ِٕ، اصتزء الثالث، الطبعة دارالفكر، ص.، تفسّب ابن كثّباالماـ أبوا الفدأ اشتاعيل ابن كثّب ّْ
35

حة اًزحييل،  236-383م،ض. 2119-ه1431،ص، ذمشق(، ذاز اًفى1-2اجلزء  –)اجملسل ألول  اًخفسري امليرييف اًـليست واًرشيـة واملهنجُو
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رجل اىل الرسوؿ كقاؿ اىن أحب اصتهاد يف سبيل هللا كأحب أف يرل مكاىن فأنزؿ هللا هذه  كجاء
  ّٔاآلية.

 اظتجاسبات ظتا قبلها .ج 

السورة الواقعة قبل سورة اإلسراء، فكانت بيجهما مجاسبات كما قاؿ السيد ػتمود شكرم يف  
ككجه مجاسبة  سراء كسورة الكهف هي:سورة األلوسي البغدادم يف كتابه ركح اظتعاين يف مجاسبة سورة اإل

كضعها بعد اإلسراء على ما قبل افتتاح تلك ابلتسبيح كهذه ابلتحميد كمها مقَبانف يف اظتيزاف كسائر 
( فسبحاف هللا ك حبمده كأيضا تسابه اختتاـ تلك كافتتاح هذه فأف يف كل  الكالـ حنو )فىسىبًٌٍح حًبىٍمًد رىبًٌكى

ا بف اضتمد األكؿ ظاهر يف اضتمد الذايت كاضتمد اظتفتتح به يف هذه يدؿ مجهما زتدا، نعم فرؽ بيجهم
 ّٕعلى االستحقاؽ الغّب الذايت.

كقاؿ صاحب كتاب أسرار ترتيب القرأف : مع أختتاـ ما قبلها ابلتحميد كذلك من كجوه  
 ّٖاظتجاسبة بتشابة األطراؼ.

مد هلل الذل مل يتخذ كلدا كمل يكن له إف هللا سبحانه كتعاىل اختتم سورة االسراء بقوله: كقل اضت 
( فهذه اآلية أفتتحها هللا ابلتحميد، كذلك من كجوه اظتجاسبة ُُُشريك ىف اظتلك )سورة االسراء االية 

 بتشابه االطراؼ.

تملمت على اإلسراء الذل كذب به اظتشركوف ككذبوف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص من إف سورة اإلسراء اش 
هلل عما نسب اىل نبيه من الكذب، كسورة الكهف ظتا نزلت بعد سؤاؿ اظتشركْب عن أجله. كتكذيبا 

قصة الكهف كتخر الوحى، نزلت مبيتة أف هلل مل يقطع نعمة على رسوله كال اظتؤمجْب فجاسب افتتاحها 
 ابضتمد.

 كجه آجر أحسن ىف االتصاؿ:

                                                           
  ُُٕ-ـ صُٗٓٗ-قُّٕٗالطبعة االكىل مصطفى الباب اضتلىب كاكالدمبصر،سجة، ،اسباب الجزكؿابو اضتسن علي الجيسبور، ّٔ
 .ُٗٗلباف: ادارة الطبعة اظتجّبية، د.س( ص. -، اصتزء اطتامس عشر )بّبكتركح اظتعاينػتمود شكرم األلوسي البغدادم، ّٕ
  ِٖ، د.س( . ص. اظتكتبة التجارية الكرب مبصر )،، قصص القرآف، الطبعة العاشرةد حادل اظتوىل كاصحابهدمحم أزت ّٖ
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ن ثالثة اشياء" عن الركح ك عن قصة إف اليهود أمركا اظتشركْب أف يسألوا الجىب صلى هللا كسلم ع "
أصحاب الكهف ك عن قصة ذل القرنْب كقد ذكر جواب السؤاؿ االكؿ ىف آخر سورة بُب اسرائيل 

 ّٗفجاسب اتصاعتا بسورة الٌب اشتملت على جواب السؤلْب اآلخرين.

ليه ىف بُب إسرائيل مع اطتضر عليهما السالـ الٌب كاف سببها ذكر العلم كاالعلم ك ما دلت ع 
من احاطة معلومات هلل عز كجل الٌب ال حتص. فكانت هذه السورة كافية على اضتكم الذل ذكر: قاؿ 

 ازتد مصطفى اظتراغى ىف مجاسبة سورة االسراء ك الكهف

))كما أكتيتم من العلم اال قليال(( ك اطتطاب سبحانه كتعاىل ذكرىف سورة االسراء بقوله   إف هللا 
 بقصة موسى لليهود ك اسظهر على ذلك

" كما أكتيتم من العلم اال قليال، ك اطتطاب فيها لليهود، هجا قصة موسى بُب اسرائيل مع اطتضر عليهما 
 َْالسالـ كهي تدؿ على معلومات هللا الٌب ال حتصى فكأنه كالد ليل على ماتقدـ.

 اظتجاسبات ظتا بعدها.د 

ا مجاسبات كما قاؿ السيد السورة الواقعة بعد سورة الكهف هي سورة مرًن، فكانت بيجهم 
 ػتمود شكرم األلوسي البغدادم يف كتابه ركح اظتعاين يف مجاسبة سورة الكهف كسورة مرًن هي:

اشتماعتا على حنو ما اشتملت عليه من األعاجيب كقصة كالدة حيي. كقصة كالكد عيسى  
حيجوف مع عيسى عليهما السالـ كعتاذ ذكرت بعدها كقيل إف أصحاب الكهف يبعثوف قبل الساعة ك 

 ُْعليه السالـ.

  ، إف السورة مرًن تقص قصة كالدة زكراي من خلق ذلك الولد من أبوين أـ عاقر كأب شي  هـر
كأف سورة الكهف اشتملت على عدة ، كزتل مرًن بدزف أب، كهذا األمر عجيب ك كذلك قصة حييا

كل كالشرب كقصة موسى اعاجيب، قصة اصحاب الكهف كطوؿ لبثهم ىف هذه اظتدة اللطويلة بدكف أ

                                                           
ُُّص.،، قصص القرآف ، دمحم أزتد حادل اظتوىل كاصحابه ّٗ
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.ُُـ. ص. ُْٕٗق  ُّْٗ، تفسّب اظتراغى، اصتزء اطتامس عشر الطابعة الثالثةازتد مصطفى اظتراغى " 
 ٖٓ، اصتزء السادس عشر، ص.ركح اظتعاينرم األلوسي البغدادم، ػتمود شكُْ
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مع اطتضر ىف حرؽ السفيجة كقتل الغالـ، كاإلحساف لقـو اليعرفوف قيمة اإلحساف، كقصة ذل القرنْب 
 برحالثة الثالث ككجوه اظتجاسبة بيجهما ىف االعاجيب.

 مضموف سورة الكهف .ق 
ائي كرد يف فضائل سورة الكهف أحاديث صحاح ثبتة، مجها: ما ركاه مسلم كأبو داكد ك الجس

من حفظ عشر آايت من أكؿ سورة الكهف، عصم من الجيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "كالَبمذم عن أيب الدرداء عن 
  الدجاؿ".

ماركاه اإلماـ أزتد ك مسلم ك الجسائي، عن أبيالدرداء عن الجيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "من قرأ العشر كمجها: 
رأ عشر أايت من كقي لفظ الجساء: "من ق جاؿ".من سورة الكهف، عصم من فتجة الد كخراأل

 .الكهف"
سججه عن  ثوابف، عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قاؿ: "من قرأ العشر األكاخر كمجها: ما أخرجه الجسائي 

 من سورة الكهف، فإنه عصمة له من الدجاؿ". 
خر اك ام عشر آايت دلت على هذه األحديث على أف قراءه األايت العشر األكائل اك األكا

 عصمة من فتية الدجاؿ.
الشخص الكهف يـو اصتمعة كليلتها، ظتا ركاه اضتاكم كقاؿ: صحيح اإلسجاد عن كالسجة اف يقرأ 

كالبيهقي:  الجيب ملسو هيلع هللا ىلص : "من قرأ الكهف يف يـو اصتمعة، أضاء له الجور مابْب اصتمعتْب" كركم الدارمي
 ِْأضاء له من الجور مابيجة كالبيت العتيق"."من قرأها ليلة اصتمعة، 
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 الباب الرابع
 االنواع و معاين حروف اجلر

مـاين حصوف اجلص يف  ؾن اهواع حصوف اجلص يف سوزت اًىِف ويف ُشا  اًفطي سددحر اًحاحثة اًحياانث وحتليلِا      

  سوزت اًىِف.

 يف سوزت  اًىِف هواع احلصوف اجلصا.بٔ  

 وحوذت يف سوزت اًىِف نام ييل :اهواع حصوف اجلص امل

 .واًحاء ويه : من واىل وؾن وؿىل  ويف واًاكف واًالميف سوزت اًىِف حصوف اجلص اضلية وخسث  .1

 يف سوزت اًىِف "من" اضليةفهيا حصف حص الٓية اًىت .بٔ  

 

 الٓية اًىت فهيا حصف حص اًصمق

ًُِّيْيِشَز تَبًْسا َشِسيًْسا  1 ًما  ْن كَيِّ َُ َويُخَ ّمِ ْ ه ُ يًۙا زلد ِت َاند ًَُِْم َاْحًصا َحس َ ِلحّٰ َملُْوَن اًّطّٰ ـْ َ يَْن ي ِ ٌِنْيَ اشلد َ اًُْمْؤِم  2 ــرّشِ

ُصُح  2 َمًة ََتْ ْث لَكِ ْمۗ َنُُبَ ِ
ه
ِٕى ََبۤ اَل اِلّٰ َٖ ِمْن ِؿْْلٍ ود ا ًَُِْم ِت دُلْوًُْوَن ِاالد َنِشًَب  ِمنْ مد ِِْمۗ ِاْن ي ُِ  5ـــ َافَْوا

ًحا  َاْم َحِسْخَت َاند  3 يِّٰدٌَا ََعَ ِكْْيِ ََكهُْوا ِمْن اّٰ َىِِْف َواًصد
َة اًْ  9 –َاْْصّٰ

ِثيَا  4 ديَآ اّٰ ْ ًَيَا ِمْن َاْمِصاَن َزَشًسا  ِمنْ ِاْر َاَوى اًِْفْذَيُة ِاىَل اًَْىِِْف فَلَاًُْوا َزت ّّيِ َُ ًة ود هَْم َزمْحَ ُ  11ـــزلد

ْم ِاْر كَا 5 َزتَْعيَا ؿىَلّٰ كُلُْوِِبِ دْسُؾَو۟ا ود ِث َوااْلَْزِط ًَْن ه وّٰ مّٰ ُّيَا َزةُّ اًسد دلَْس كُلْيَآ ِاًرا ِمْن ُمْوا فَلَاًُْوا َزت ًًِّٰا ً ٓ ِا َٖ ُذْوِه

 14 –َشَعًعا 

ُشْوا  6 َ ِء كَْوُمٌَا اَتد ُٓؤاَلۤ ۗ فََمْن َاػْ  ِمنْ ُّٰ ٍ نٍۢ تنَّيِ ْم ِثُسلْعّٰ ًًَِِةۗ ًَْواَل يَبْثُْوَن ؿَلهَْيِ ٓ اّٰ َٖ نِ َْلُ ُذْوِه ِ َنِشًَبۗ  ِممد ى ؿىََل اّلّلّٰ افََْتّٰ

– 15 

ُُُّكْ  7 َ فَبْٗوٓٗا ِاىَل اًَْىِِْف يًَرُْشْ ًَُُكْ َزج ُحُسْوَن ِاالد اّلّلّٰ ـْ َ ًُْخُمْوُُهْ َوَما ي نْ َوِاِر اؿََْتَ ْ ًَُُكْ  ّمِ َٖ َوُُيَّّيِ ِخ مْحَ نْ زد ْصفَلًا  ّمِ َاْمصُُِكْ ّمِ

– 16 

ْمَس  8 َماِل َوُُهْ يِفْ َوحََصى اًشد ْت حدَزاَوُز َؾْن َنِِْفِِْم َراَث اًَْيِمنْيِ َوِاَرا قََصتَْت ثدْلصُِضُِْم َراَث اًّشِ ـَ ِاَرا َظلَ

َُۗ فَْجَوٍت  ٌْ ِِلَ  ّمِ صْ  ِمنْ رّٰ ًِيًّا مُّ َس ََلٗ َو ُّْضِلْي فَلَْن جَتِ ِْخَِس َوَمْن ي ُ فََُِو اًُْم ِْس اّلّلّٰ ِ َۗمْن ُيد يِّٰت اّلّلّٰ  17 –ِشًسا اّٰ
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َماِل َۖولَكُُْبُْم ََبِسطٌ ِرَزا 9 ُُبُْم َراَث اًَْيِمنْيِ َوَراَث اًّشِ هُلَلِّ ُُهْ ُزكُْوٌذ ۖود ُُبُْم َايْلَاًػا ود س َ َِ َِبًَْوِضْيِسۗ ًَِو َوحَتْ َؾْي

دْيَت  ْم ًََوً َت ؿَلهَْيِ ـْ لَ ًَُمِلْئَت  ِمهْنُمْ اظد  18 –ُزْؾًحا  ِمهْنُمْ ِفَصاًزا ود

يٌ  11
ه
ًَِيدََسۤاَءًُْوا تَيهَْنُْمۗ كَاَل كَۤاى ُْم  ثهْنّٰ ـَ َ ِِلَ ت هْنُمْ  َوَنشّٰ ُُُّكْ َاؿَْْلُ ِتَما  ّمِ َظ يَْوٍمۗ كَاًُْوا َزج ـْ َ ۗ كَاًُْوا ًَِحثٌَْا يَْوًما َاْو ت َُكْ ًَِحثُْتْ

ٓ ِاىَل اًَْمِسيْيَ  ٍٖ ِش ُّٰ ثُْوٓٗا َاَحَسُُكْ ِتَوِزِكُُكْ  ـَ ۗ فَاتْ اًما فَلَْيبِْحُُكْ ِجِصْسٍق ًَِحثُْتْ ـَ َآ َاْسٰكّٰ َظ َُ ِة فَلَْيْيُؼْص َاُيُّ ٌْ ْف َواَل  ّمِ َوًَْيَخلَعد

َصند ِجُُكْ َاَحًسا  ـِ  19 –يُْش

ۢا َِبًَْلْيِةْۚ َويَلُ  11 َسٌة َساِذُسُِْم لَكُُْبُْم َزْْجً ُُبُْمْۚ َويَُلْوًُْوَن ََخْ ُِْم لَكْ ـُ اِت َيُلْوًُْوَن زَلّٰثٌَة زد ََثِمهُنُْم س َ ٌة ود ـَ ْح ْوًُْوَن س َ

ْم ِاالد ِمَصۤاءً  لَُمُِْم ِاالد كَِلْيٌي ەۗ فاََل ثَُماِز ِفهْيِ ـْ َ ا ي ْم مد ِِتِ سد ـِ ْٓ َاؿَْْلُ ِت ّبِ ْم  لَكُُْبُْم ۗكُْي زد َخْفِت ِفهْيِ اَل جَس ْ ًصا ۖود ُِ هْنُمْ َػا  ّمِ

 22 –َاَحًسا 

12 ۖ ُ دَشۤاَء اّلّلّٰ ٓ َاْن ي ْ اِلَْكَصَة ِاالد ِْسيَِن َزّبِ ٓ َاْن ُيد دَم ِاَرا وَِسيَْت َوكُْي َؾٰسّٰ ت َشا َزَشًسا  ِمنْ َواْرُنْص زد ُّٰ– 24 

َس  ِمنْ َواثُْي َمآ ُاْوِِحَ ِاًَْيَم  13 ۗ َوًَْن جَتِ َٖ ِخ مّٰ ًِلَكِ َل  َِّمۗ اَل ُمدَّسِ َٖ ُملْخََحًسا  ِمنْ ِنخَاِة َزت  27 –ُذْوِه

مْ  ِمنْ  َوكُِي اًَْحقُّ  13 ِلِمنْيَ اَنًزاۙ َاَحاَظ ِِبِ ٌِلّؼّٰ ٓ َاْؾَخْساَن  َمْن َشۤاَء فَلَْيْىُفْصْۚ ِااند ۗ فََمْن َشۤاَء فَلُْيْؤِمْن ود ُُِّكْ ج اِذكَُِاۗ  زد ُُسَ

اُةۗ َوَسۤاَءْث مُ  َ ۗ ِتئَْس اًرشد ٍَ َخِلْيثُْوا يَُلازُْوا ِتَمۤاٍء ََكًُْمِِْي يَْشِوى اًُْوُحْو دس ْ     29ْصثََفًلا َوِاْن ي

ِصْي     15 َم ًَُِْم َحٌُّّٰت ؿَْسٍن جَتْ
ه
ًّٰۤى لدْوَن ِفهْيَا  ِمنْ ُاو ُص ُُيَ ْْنّٰ ُم ااْلَ هِتِ يَلْخَُسْوَن ِزَياًَب  ِمنْ َاَساِوَز  ِمنْ حَتْ ٍة ود َُ َر

ا  نْ ُدْْضً مَ  ّمِ ـْ ِمۗ ِه
ه
َزۤاى نْيَ ِفهْيَا ؿىََل ااْلَ

ه
ذدِىى ٍق مُّ خَُْبَ ِاس ْ ْيُسٍش ود  31 –اًثدَواُةۗ َوَحُسًَْت ُمْصثََفلًا  س ُ

لْيَا اِلََحِسِِهَا َحٌدخنَْيِ  16 ـَ ُخلنَْيِ َح ثاًَل زد لْيَا تَيهَْنَُما َسْزؿًاۗ  ِمنْ َواْْضِْة ًَُِْم مد ـَ َح َُما ِتيَْزٍي ود َحَفْفهنّٰ  32 –َاْؾيَاٍة ود

َِا َوًَْم ثَْؼِْلْ  17 ثَْت ُالُكَ َُ  لِكْخَا اًَْجيدَخنْيِ اّٰ ٌْ ْصاَن ِذلّٰلََُِما َْنًَصاۙ  ِمّ فَجد  33 –َشْيـًٔۙا ود

ٓ َااَن۠ اَْنََثُ  18 ٍٗ اِوُز َو ُُيَ ُُ َٖ َو ًَِطاِحِد ََكَن ََلٗ زََمٌصْۚ فَلَاَل  َاَؾزُّ هََفًصا  ِمٌْمَ ود  34 –َمااًل ود

19  ْ ِذْذثُّ ِاىلّٰ َزّبِ ْن زُّ
ه
ًَى َمًة ود

ه
اؿََة كَۤاى َمآ َاُػنُّ اًسد ا ود هْنَا اَلَِخَسند َذرْيً  36ُمٌَْللًَحا  ِمّ

ْي َذلَلََم  21 ِ ٓ اََنَفْصَث َِبشلد ٍٗ اِوُز َو ُُيَ ُُ َٗ َو ىَم َزُخاًلۗ   ِمنْ حَُصاٍة ُُثد  ِمنْ كَاَل ََلٗ َضاِحُد ُّْعَفٍة ُُثد َسّوّٰ  37ه

ُ ۙ اَل  21 ِ ِْۚاْن حََصِن َااَن۠ َاكَيد َوًَْواَلٓ ِاْر َذَذلَْت َحٌدخََم كُلَْت َما َشۤاَء اّلّلّٰ َت ِاالد َِبّلّلّٰ اْۚ  ِمٌْمَ  كُود َوزَلً  39 –َمااًل ود

َحااًن  22 ْن َحٌدِخَم َويُْصِسَي ؿَلهَْيَا ُحس ْ ا ِمّ ُّْؤِثنَيِ َذرْيً ْٓ َاْن ي ـَٰسّٰ َزّبِ نَ فَ ْيًسا َسًَلًۙا   ّمِ ـِ َمۤاِء فَُذْطِحَح َض  41اًسد

23  ٗ َٗ َوًَْم حَُىْن َلد َ ْوه دْيُُصُ اۗ  ِمنْ ِفئٌَة ي ِ َوَما ََكَن ُمٌَْخُِصً  43 –ُذْوِن اّلّلّٰ
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ُْم فََْلْ هُلَاِذْز  24 ْنّٰ َحرَشْ ُ اًِْجَحاَل َوحََصى ااْلَْزَط ََبِزَسًتۙ ود  47 –َاَحًساْۚ  ِمهْنُمْ َويَْوَم وَُسرّيِ

اَل  اِممد َوُوِضَؽ اًِْىذُّٰة فَََتَى اًُْمْجصِِمنْيَ ُمْشِفِلنْيَ  25 ًت ود َشا اًِْىذِّٰة اَل يَُلاِذُز َضِلرْيَ ُّٰ َِ َويَُلْوًُْوَن يَّٰويْلََخيَا َماِل  ِفْي

َُّم َاَحًسا  اۗ َواَل يَْؼِْلُ َزت لُْوا َحاِْضً هىَاْۚ َوَوَخُسْوا َما ََعِ ٓ َاْحطّٰ ًت ِاالد  49 –َنِحرْيَ

َذَم فَسَ  26 ُسْوا اِلّٰ َىِة اْْسُ
ه
ٌِلَْملّٰۤى ٓ ِاتِْليَْسۗ ََكنَ َوِاْر كُلْيَا  ٓ  ِمنَ  َجُسْوٓٗا ِاالد َٗ دخَ َٗ َوُرّزِي َ ۗ َافَذَخدِزُشْوه َٖ ِّ اًِْجّنِ فََفَسَق َؾْن َاْمِص َزت

ًَِيۤاَء  ِلِمنْيَ تََساًل  ِمنْ َاْو ٌِلّؼّٰ ۗ ِتئَْس   51 –ُذْويِنْ َوُُهْ ًَُُكْ ؿَُسو 

ِةۗ ًَْو يَُؤاذِ  27 مْحَ َُّم اًَْلُفْوُز ُرو اًصد ُسْوا َوَزت ِ دْن َّيد ْوِؿٌس ً ُْم مد ِد َشاَةۗ تَْي ً ـَ َي ًَُُِم اًْ جد ـَ َ ُحْوا ً َٖ  ِمنْ ُشُُهْ ِتَما َنس َ ُذْوِه

اًل 
ه
 58 –َمْوى

ِثيَا كََسۤاَءاَنۖ ًََلْس ًَِلْييَا  28 َُ اّٰ ى َفذّٰ ًِ ا َخاَوَسا كَاَل  َشا هََطًحا ِمْن فَلَمد ُّٰ  62 –َسَفِصاَن 

ًة  نْ مِّ فََوَخَسا َؾْحًسا  29 َُ َزمْحَ ٌّٰ ثَيْ نْ ِؾَحاِذاَنٓ اّٰ اند ِؿلًْما  ّمِ ُ َُ ِمْن زلد دْميّٰ  65 –ِؾْيِساَن َوؿَل

َمِن  31 لِّ ـَ  َاْن ثُ
ٓ َم ؿىَلّٰ ـُ دِح ْي َاث َُ اكَاَل ََلٗ ُموٰسّٰ  ْمَت ُزْشًسا  ِممد ِّ  66 –ؿُل

31  ٓ ٍء َحىّتّٰ َـٔليِْنْ َؾْن ََشْ َخيِنْ فاََل جَْس ـْ دَح َُ  ُاْحِسَج َِلَ كَاَل فَِاِن اث  71 -ِرْنًصا   ِمٌْ

ْليِنْ  32 ُِ ا  ِمنْ كَاَل اَل ثَُؤاِذْشيِنْ ِتَما وَِسيُْت َواَل حُْص  73 –َاْمِصْي ُؾْْسً

َُما َذرْيًا  33 ُّْحِسًََُِما َزِبُّ َُ فََاَزْذاَنٓ َاْن ي ٌْ َاْكَصَة ُزمْحًا  ّمِ وًت ود  81 –َسنّٰ

ۗ كُْي َسَاثْلُْوا ؿَلَْيُُكْ َويَْسـَٔلُْوهََم َؾْن ِرى ا 34 َُ ًَْلْصهنَْيِ ٌْ  83 –ِرْنًصا ۗ  ّمِ

35  َُ ٌّٰ ثَيْ دا ََلٗ ِِف ااْلَْزِط َواّٰ ٍء َسخَدًا ۙ  ِمنْ ِااند َمىٌد  84 –ُكِّ ََشْ

يَُلْوُل ََلٗ  36 ْۚ َوس َ ٰنّٰ ًًِحا فَََلٗ َحَزۤاًءۨ اًُْحس ْ َي َضا َمَن َوََعِ ا َمْن اّٰ اۗ  َاْمِصاَن  ِمنْ َوَامد  88 –يُْْسً

ُْم  37 ِد ْي ً ـَ دْم ََنْ ا ثَْعلُُؽ ؿىَلّٰ كَْوٍم ً َُ ْمِس َوَخَس ٓ ِاَرا تَلََف َمْعِلَؽ اًشد نْ َحىّتّٰ ا ۙ  ِمّ  91 –ُذْوِْنَا ِسَْتً

يِْن َوَخَس  38 سد ٓ ِاَرا تَلََف تنَْيَ اًسد َما كَْوًمۙا الد ياََكُذْوَن يَْفلَُِْوَن كَوْ  ِمنْ َحىّتّٰ  93 –اًل ُذْوِْنِ
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دخدِزُشْوا ِؾَحاِذْي  39 ا َاْن ي ْيَن َنَفُصْوٓٗ ِ ِفصِيَْن ىُُزاًل  ِمنْ َافََحِسَة اشلد ٌِلْىّٰ  َ َّند ٓ َاْؾخَْساَن ََجَ َيۤاَءۗ ِااند ًِ ٓ َاْو  112 –ُذْويِنْ

 يف سوزت اًىِف "اىل "اضليةص اجلالٓية اًىت فهيا حصف .ة 

 

 

 يف سوزت اًىِف "ؾن" اضليةصاجلالٓية اًىت فهيا حصف . ح

 صاجلالٓية اًىت فهيا حصف  اًصمق

ْ ًَيَا ِمْن َاْمِصاَن َزَشًسا  ِاىَل َاَوى اًِْفْذَيُة ِاْر  1 ّّيِ َُ ًة ود هَْم َزمْحَ ُ ِثيَا ِمْن زلد ديَآ اّٰ  11 –اًَْىِِْف فَلَاًُْوا َزت

َ فَبْٗوٓٗا  2 ُحُسْوَن ِاالد اّلّلّٰ ـْ َ ًُْخُمْوُُهْ َوَما ي ْن زد  ِاىَل َوِاِر اؿََْتَ ُُُّكْ ّمِ ْصفَلًا اًَْىِِْف يًَرُْشْ ًَُُكْ َزج ْن َاْمصُُِكْ ّمِ ْ ًَُُكْ ّمِ َٖ َوُُيَّّيِ ِخ مْحَ

16 

ۗ كَاًُْوا ًَِحثٌَْا يَْوًما اَ  3 هْنُْم َُكْ ًَِحثُْتْ ٌي ّمِ
ه
ًَِيدََسۤاَءًُْوا تَيهَْنُْمۗ كَاَل كَۤاى ُْم  ثهْنّٰ ـَ َ ِِلَ ت ُُُّكْ َاؿَْْلُ ِتَما َوَنشّٰ َظ يَْوٍمۗ كَاًُْوا َزج ـْ َ ْو ت

ۗ فَاتْ  ٓ ًَِحثُْتْ ٍٖ ِش ُّٰ ثُْوٓٗا َاَحَسُُكْ ِتَوِزِكُُكْ  ْف َواَل  ِاىَل  ـَ َُ َوًَْيَخلَعد ٌْ اًما فَلَْيبِْحُُكْ ِجِصْسٍق ّمِ ـَ َآ َاْسٰكّٰ َظ اًَْمِسيْيَِة فَلَْيْيُؼْص َاُيُّ

َصند ِجُُكْ َاَحًسا  ـِ  19 –يُْش

لَ  ِاًَْيمَ  َواثُْي َمآ ُاْوِِحَ  4 َِّمۗ اَل ُمدَّسِ َٖ ُملْخََحًسا  ِمْن ِنخَاِة َزت َس ِمْن ُذْوِه ۗ َوًَْن جَتِ َٖ ِخ مّٰ        27 –ًِلَكِ

ِذْذثُّ  5 ْن زُّ
ه
ًَى َمًة ود

ه
اؿََة كَۤاى َمآ َاُػنُّ اًسد هْنَا ُمٌَْللًَحا  ِاىلّٰ ود ا ِمّ ْ اَلَِخَسند َذرْيً  36 –َزّبِ

َٖ فََاْؾَصَط ؾَ  6 ِّ يِّٰت َزت َص َِبّٰ ْن ُرّنِ ْم اَِنيدًة َاْن َوَمْن َاْػَْلُ ِممد لْيَا ؿىَلّٰ كُلُْوِِبِ ـَ ۗ ِااند َح ٍُ َمْت يََسا هْنَا َووَِِسَ َما كَسد

ْم َوْكًصاۗ َوِاْن ثَْسُؾُِمْ  َراِْنِ ٍُ َويِفْٓ اّٰ دْفَلُِْو َخُسْوٓٗا ِاًرا َاتًَسا  ِاىَل  ي ْ ى فَلَْن ُيد  57 –اًُِْسّٰ

ْرصَ  ِاىَل كَاَل َاَزَايَْت ِاْر َاَويْيَآ  7 َش َسِخْيََلٗ اًطد َ ْۚ َواَتد ٍٗ ُن َاْن َاْرُنَص ْيعّٰ َُ ِاالد اًش د ًِْي ى ْ وَِسيُْت اًُْحْوَثۖ َوَمآ َاوْس ّٰ ِت فَِايّنِ

ًحا   63 –ِِف اًَْحْحِص ََعَ

َٗ ؿََشاًَب ىُّْىًصا  8 ُ ت ّشِ ـَ َٖ فَُي ِّ َٗ ُُثد يَُصذُّ ِاىلّٰ َزت ُ ت ّشِ ـَ ُ ا َمْن َػَْلَ فََسْوَف ه  87 –كَاَل َامد

ًِلَاۤ  9 اِحٌسْۚ فََمْن ََكَن يَْصُحْوا  ٌ ود ًُُُِّٰكْ ِاَلّٰ دَمآ ِا ٓ ِاََلد َاه ثْلُُُكْ يُْوٰحّٰ دَمآ َااَن۠ ثرََشٌ ّمِ اَل كُْي ِاه ًًِحا ود اًل َضا َمْي ََعَ ـْ َٖ فَلَْي ِّ َء َزت

ٓ َاَحًسا   َٖ ِّ َحاَذِت َزت ـِ  111 -يرُْشِْك ِت



25 
 

 
 

 

 صاجلالٓية اًىت فهيا حصف  اًصمق

ْت حدَزاَوُز  1 ـَ ْمَس ِاَرا َظلَ َماِل َوُُهْ يِفْ  َؾنْ َوحََصى اًشد َنِِْفِِْم َراَث اًَْيِمنْيِ َوِاَرا قََصتَْت ثدْلصُِضُِْم َراَث اًّشِ

ُ فَ  ِْس اّلّلّٰ ِ َۗمْن ُيد يِّٰت اّلّلّٰ ِِلَ ِمْن اّٰ ۗ رّٰ َُ ٌْ ْصِشًسا  فَْجَوٍت ّمِ ًِيًّا مُّ َس ََلٗ َو ُّْضِلْي فَلَْن جَتِ ِْخَِس َوَمْن ي  17 -َُِو اًُْم

ُس َؾْييّٰمَ  2 ـْ َ َٗ َواَل ث ِشِّ يُصِيُْسْوَن َوَْجَ ـَ وِت َواًْ ُْم َِبًْلَسّٰ ْيَن يَْسُؾْوَن َزِبد ِ حُصِيُْس ِسيْيََة  َؾهْنُْمْۚ  َواْضُِبْ هَْفَسَم َمَؽ اشلد

هْيَ  وِت ازلُّ َٗ اًَْحيّٰ ٍٗ فُُصًظا  َؾنْ اْۚ َواَل ثُِعْؽ َمْن َاْقَفلْيَا كَلَْح َُ َوََكَن َاْمُص ى وّٰ َُ دَحَؽ   28 –ِرْنِصاَن َواث

ٓ ِاتِْليَْسۗ ََكَن ِمَن اًِْجّنِ فََفَسَق  3 َذَم فََسَجُسْوٓٗا ِاالد ُسْوا اِلّٰ َىِة اْْسُ
ه
ٌِلَْملّٰۤى ۗ َافَذَخدِزشُ  َؾنْ َوِاْر كُلْيَا  َٖ ِّ ٓ َاْمِص َزت َٗ دخَ َٗ َوُرّزِي َ ْوه

ِلِمنْيَ تََساًل  ٌِلّؼّٰ ۗ ِتئَْس  ًَِيۤاَء ِمْن ُذْويِنْ َوُُهْ ًَُُكْ ؿَُسو   51 –َاْو

ُسْوا  4 ا َوًَْم ََّيِ َُ ْو ـُ َواِك ُْم مُّ  53 -َمُْصِفًا   َؾهْنَاَوَزَا اًُْمْجصُِمْوَن اًيداَز فََؼيُّْوٓٗا َاْند

ْن ُرّنِصَ  5 َٖ فََاْؾَصَط  َوَمْن َاْػَْلُ ِممد ِّ يِّٰت َزت ْم اَِنيدًة َاْن  َؾهْنَاَِبّٰ لْيَا ؿىَلّٰ كُلُْوِِبِ ـَ ۗ ِااند َح ٍُ َمْت يََسا َووَِِسَ َما كَسد

َخُسْوٓٗا ِاًرا َاتًَسا  ْ ى فَلَْن ُيد ْم َوْكًصاۗ َوِاْن ثَْسُؾُِْم ِاىَل اًُِْسّٰ َراِْنِ ٍُ َويِفْٓ اّٰ دْفَلُِْو  57 –ي

ْ ؿُْشًزا  َؾنْ ُخَم كَاَل ِاْن َسَاًْ  6 يّنِ ُ ْۚ كَْس تَلَْلَت ِمْن زلد ِحْحيِنْ ا فاََل ثُطّٰ َُ َس ـْ َ ءٍۢ ت  76 –ََشْ

َُما َوََكَن َاتُْوُِهَا  7 ِد َٗ َنْْنٌ ً خَ ُللَّٰمنْيِ يَِدْيَمنْيِ ِِف اًَْمِسيْيَِة َوََكَن حَتْ ًِ ا اًِْجَساُز فاََكَن  د َوَامد َُّم َاْن ي ًًِحا ْۚفََاَزاَذ َزت ْحلُلَآ َضا

 َٗ لُْخ ـَ َِّمْۚ َوَما فَ ت ْن زد ًة ّمِ ُِهَا َزمْحَ خَْرصَِخا َنْْنَ ُِهَا َويَس ْ اۗ  َؾنْ َاُشسد َِ َضُْبً ِِلَ ثَبِْويُْي َما ًَْم جَْسِعْؽ ؿدلَْي  –َاْمِصْيۗ رّٰ

82 

يَْن ََكهَْت َاْؾُيهُنُْم يِفْ ِقَعۤاٍء  8 ِ خَِعْيـُ  َؾنْ اشلد ا  ِرْنِصْي َوََكهُْوا اَل يَس ْ ـً  111 -ْوَن ََسْ

يَْن ِفهْيَا اَل يَْحُلْوَن  9 سِلِ  118 –ِحَواًل  َؾهْنَاذّٰ

 "يف" يف سوزت اًىِف اضلية صاجلالٓية اًىت فهيا حصف . ذ

 

 صاجلالٓية اًىت فهيا حصف  اًصمق

ْم  1 َراِْنِ ٓ اّٰ تْيَا ؿىَلّٰ ِينْيَ ؿََسًذاۙ  ِِف فََْضَ  11 –اًَْىِِْف س ِ

ْمَس اِ  2 َماِل َوُُهْ َوحََصى اًشد ْت حدَزاَوُز َؾْن َنِِْفِِْم َراَث اًَْيِمنْيِ َوِاَرا قََصتَْت ثدْلصُِضُِْم َراَث اًّشِ ـَ يِفْ َرا َظلَ

َس ََلٗ وًَِ  ُّْضِلْي فَلَْن جَتِ ِْخَِس َوَمْن ي ُ فََُِو اًُْم ِْس اّلّلّٰ ِ َۗمْن ُيد يِّٰت اّلّلّٰ ِِلَ ِمْن اّٰ ۗ رّٰ َُ ٌْ ْصشِ فَْجَوٍت ّمِ  17 -ًسا  يًّا مُّ
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ْيُسْوُُكْ  3 ـِ ُ ْوُُكْ َاْو ي دْؼَُِصْوا ؿَلَْيُُكْ يَْصُْجُ ُْم ِاْن ي ْم َوًَْن ثُْفِلُحْوٓٗا ِاًرا َاتًَسا  يِفْ ِاْند دهِتِ  21 –ِمل

ۢا َِبًْ  4 َسٌة َساِذُسُِْم لَكُُْبُْم َزْْجً ُُبُْمْۚ َويَُلْوًُْوَن ََخْ ُِْم لَكْ ـُ اِت َيُلْوًُْوَن زَلّٰثٌَة زد ََثِمهُنُْم س َ ٌة ود ـَ ْح َلْيِةْۚ َويَُلْوًُْوَن س َ

لَُمُِْم ِاالد كَِلْيٌي ەۗ فاََل ثَُماِز  ـْ َ ا ي ْم مد ِِتِ سد ـِ ْٓ َاؿَْْلُ ِت ّبِ مْ لَكُُْبُْم ۗكُْي زد َخْفِت  ِفهْيِ اَل جَس ْ ًصا ۖود ُِ مْ ِاالد ِمَصۤاًء َػا هْنُْم  ِفهْيِ ّمِ

 22 -َاَحًسا  

ا نَ  يِفْ َوًَِحثُْوا  5 ـً ِينْيَ َواْسَذاُذْوا ِجْس  25 –ِِْفِِْم زَلَّٰر ِمائٍَة س ِ

لدْوَن  6 ُص ُُيَ ْْنّٰ ُم ااْلَ هِتِ ِصْي ِمْن حَتْ َم ًَُِْم َحٌُّّٰت ؿَْسٍن جَتْ
ه
ًّٰۤى ا  ِفهْيَاُاو يَلْخَُسْوَن ِزَياًَب ُدْْضً ٍة ود َُ ِمْن َاَساِوَز ِمْن َر

 
ه
ذدِىى ٍق مُّ خَُْبَ ِاس ْ ْيُسٍش ود ْن س ُ َم اًثدَواُةۗ َوَحُسًَْت ُمْصثََفلًا  ِفهْيَا نْيَ ّمِ ـْ ِمۗ ِه

ه
َزۤاى  31 –ؿىََل ااْلَ

َِ ؿىَلّٰ َمآ َاهَْفَق  7 َويِهَ َذاِويٌَة ؿىَلّٰ ُؾُصْوِشَِا َويَُلْوُل يّٰلَْيديَِنْ ًَْم ُاْْشِْك  ِفهْيَاَوُاِحْيطَ ِتثََمِصٍٖ فََاْضَحَح يُلَلُِّة َنفدْي

ْٓ َاَحسً   42 –ا ِجَصّبِ

َشا اًِْىذِّٰة اَل  8 ُّٰ َِ َويَُلْوًُْوَن يَّٰويْلََخيَا َماِل  ا ِفْي اَل َوُوِضَؽ اًِْىذُّٰة فَََتَى اًُْمْجصِِمنْيَ ُمْشِفِلنْيَ ِممد ًت ود يَُلاِذُز َضِلرْيَ

َُّم اَ  اۗ َواَل يَْؼِْلُ َزت لُْوا َحاِْضً هىَاْۚ َوَوَخُسْوا َما ََعِ ٓ َاْحطّٰ ًت ِاالد  49 -َحًسا  َنِحرْيَ

ٍء َخَساًل  يِفْ َوًَلَْس ََصدفٌَْا  9 وَْساُن اَْنََثَ ََشْ ٌِليداِش ِمْن ُكِّ َمثٍَيۗ َوََكَن ااْلِ ِن  َشا اًُْلْصاّٰ ُّٰ– 54 

لْيَ  11 ـَ ۗ ِااند َح ٍُ َمْت يََسا َٖ فََاْؾَصَط َؾهْنَا َووَِِسَ َما كَسد ِّ يِّٰت َزت َص َِبّٰ ْن ُرّنِ ْم اَِنيدًة َاْن َوَمْن َاْػَْلُ ِممد ا ؿىَلّٰ كُلُْوِِبِ

َخُسْوٓٗا ِاًرا َاتًَسا  ْ ى فَلَْن ُيد ْم َوْكًصاۗ َوِاْن ثَْسُؾُِْم ِاىَل اًُِْسّٰ َراِْنِ ٍُ َويِفْٓ اّٰ دْفَلُِْو  57 –ي

َش َسِخْيََلٗ  11 َ َيا ُحْوَِتَُما فَاَتد َما وَس ِ ا تَلََلا َمْجَمَؽ تَيهِْنِ َبً  ِِف فَلَمد  61 – اًَْحْحِص َُسَ

ُن َانْ  12 ْيعّٰ َُ ِاالد اًش د ًِْي ى ْ وَِسيُْت اًُْحْوَثۖ َوَمآ َاوْس ّٰ ْرَصِت فَِايّنِ َش َسِخْيََلٗ  كَاَل َاَزَايَْت ِاْر َاَويْيَآ ِاىَل اًطد َ ْۚ َواَتد ٍٗ َاْرُنَص

ًحا  ِِف   63 –اًَْحْحِص ََعَ

ٓ ِاَرا َزِنَحا  13 ِفْييَِة  ِِف فَاهَْعلَلَاۗ َحىّتّٰ َِاْۚ ًََلْس ِحْئَت َشْيـًٔا ِاْمًصا اًسد َ ل ُْ ُخْلِصَق َا ًِ  71 –َدَصكََِاۗ كَاَل َاَدَصْكهَتَا 

ُفْوُِهَا فََوَخَسا 14 َُّضيِّ َِا فََاتَْوا َاْن ي لَ ُْ َمآ َا ـَ َخْع َي كَْصيَِة ِۨاس ْ ُْ ٓ ِاَرآ َاثََيآ َا دْيلَظد  ِفهْيَا فَاهَْعلَلَا َۗحىّتّٰ  ِخَساًزا يُّصِيُْس َاْن ي

َِ َاْحًصا  َٗ ۗكَاَل ًَْو ِشئَْت ًَخدَزْشَث ؿَلَْي  77 –فََاكَاَم

َملُْونَ  15 ـْ َ ِىنْيَ ي ًَِمسّٰ ِفْييَُة فاََكهَْت  ا اًسد دبُْذُش ُكد َسِفْييٍَة  ِِف  َامد كِلٌ ي اًَْحْحِص فََاَزْذثُّ َاْن َاِؾْيَُبَاۗ َوََكَن َوَزۤاَءُُهْ مد

 79 –قَْطًحا 

ٍء َسخَدًا ۙ  ِِف  ٌدا ََلٗ ِااند َمىد  16 َُ ِمْن ُكِّ ََشْ ٌّٰ ثَيْ  84 –ااْلَْزِط َواّٰ
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َي تَْيًٌََا  ِِف كَاًُْوا يَّٰشا اًَْلْصهنَْيِ ِاند يَبُْحْوَح َوَمبُْحْوَح ُمْفِسُسْوَن  17 ـَ  َاْن جَتْ
ٓ ُي َِلَ َدْصًخا ؿىَلّٰ ـَ ااْلَْزِط فََِْي ََنْ

ا   94 –َوتَيهَْنُْم َسسًّ

ا ۙ َوحَصَ  18 ـً ُْم َْجْ هنّٰ ـْ ْوِز فََجَم هُِفَخ ِِف اًطُّ ٍظ ود ـْ َ دُمْوُح يِفْ ت ٍش ي
ه
َضُِْم يَْوَمى ـْ َ  99 –ْنيَا ت

هُيُْم  19 ـْ يَْن َضيد َس ِ ا  ِِف َاشلد ـً ُيْوَن ُضْي س ِ ُْم ُُيْ ُحْوَن َاْند س َ هَْيا َوُُهْ َُيْ وِت ازلُّ  114 –اًَْحيّٰ

يَْن  21 سِلِ  118 –َن َؾهْنَا ِحَواًل اَل يَْحُلوْ  ِفهْيَاذّٰ

 " يف سوزت اًىِفؿىل" اضلية صاجلالٓية اًىت فهيا حصف . خ

 

 صاجلالٓية اًىت فهيا حصف  اًصمق

ْيٓ َاىَْزَل  1 ِ ِ اشلد ٗ ِؾَوًخا ۜ  ؿىَلّٰ اًَْحْمُس ّلِلّّٰ ْي َلد ـَ ٍِ اًِْىذَّٰة َوًَْم ََّيْ  1 –َؾْحِس

دْفَسَم  2 َ ََبِدٌؽ ه ـَكلد َ ٓ فَل َثَ  ؿىَلّٰ َشا اًَْحِسيِْر َاَسًفا اّٰ دْم يُْؤِمٌُْوا ِِبّٰ  6 –ِزُِهْ ِاْن ً

لْيَا َما  3 ـَ اًل  ؿىََل ِااند َح ُْم َاْحَسُن ََعَ ًِيَْحلَُوُُهْ َاُيُّ َا  ِد  7 –ااْلَْزِط ِسيْيًَة ً

ْيًسا ُحُصًساۗ  ؿَلهَْيَاَوِااند ًََجاِؿلُْوَن َما  4 ـِ        8 -َض

تْيَا  5 ٓ فََْضَ ِينْيَ ؿََسًذاۙ اّٰ  ؿىَلّٰ ْم ِِف اًَْىِِْف س ِ  11 –َراِْنِ

ُن هَُلصُّ  6 ًسۖى  ؿَلَْيمَ ََنْ ُُ ُْم  ْم َوِسْذْنّٰ ِ َمٌُْوا ِجَصِّبِ ُْم ِفْذَيٌة اّٰ  13 –هََحَاُُهْ َِبًَْحّقِۗ ِاْند

َزتَْعيَا  7 ِث َوااْلَ ؿىَلّٰ ود وّٰ مّٰ ُّيَا َزةُّ اًسد ْم ِاْر كَاُمْوا فَلَاًُْوا َزت دلَْس كُلْيَآ ِاًرا كُلُْوِِبِ ًًِّٰا ً ٓ ِا َٖ دْسُؾَو۟ا ِمْن ُذْوِه ْزِط ًَْن ه

 14 –َشَعًعا 

ًًَِِةۗ ًَْواَل يَبْثُْوَن  8 ٓ اّٰ َٖ ُشْوا ِمْن ُذْوِه َ ِء كَْوُمٌَا اَتد ُٓؤاَلۤ مْ ُّٰ ِ َنِشًَبۗ  ؿَلهَْيِ ى ؿىََل اّلّلّٰ ِن افََْتّٰ ۗ فََمْن َاْػَْلُ ِممد ٍ نٍۢ تنَّيِ ِثُسلْعّٰ

– 15 

ۗ فََمْن َاْػْلَُ  9 ٍ نٍۢ تنَّيِ ْم ِثُسلْعّٰ ًًَِِةۗ ًَْواَل يَبْثُْوَن ؿَلهَْيِ ٓ اّٰ َٖ ُشْوا ِمْن ُذْوِه َ ِء كَْوُمٌَا اَتد ُٓؤاَلۤ ِن افََْتّٰ  ُّٰ ِ َنِشًَبۗ  ى ؿىََل ِممد اّلّلّٰ

– 15 

ُُبُْم َراَث اًَْيِمنْيِ  11 هُلَلِّ ُُهْ ُزكُْوٌذ ۖود ُُبُْم َايْلَاًػا ود س َ َِ َِبًَْوِضْيِسۗ ًَِو  َوحَتْ َماِل َۖولَكُُْبُْم ََبِسطٌ ِرَزاَؾْي َوَراَث اًّشِ

َت  ـْ لَ مْ اظد ًَُمِلْئَت ِمهْنُْم ُزْؾًحا  ؿَلهَْيِ دْيَت ِمهْنُْم ِفَصاًزا ود  18 –ًََوً
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دْؼَُِصْوا  11 ُْم ِاْن ي مْ  ؿَلَْيُُكْ ِاْند دهِتِ ْيُسْوُُكْ يِفْ ِمل ـِ ُ ْوُُكْ َاْو ي  21 –َوًَْن ثُْفِلُحْوٓٗا ِاًرا َاتًَسا  يَْصُْجُ

اَن  12 ِِلَ َاؿََْثْ مْ َوَنشّٰ اؿََة اَل َزيَْة ِفهْيَاْۚ ِاْر يَدٌََاَسُؾْوَن تَيهَْنُْم َاْمَصُُهْ  ؿَلهَْيِ َاند اًسد ِ َحق  ود لَُمْوٓٗا َاند َوؿَْس اّلّلّٰ ـْ َي فَلَاًُوا ًِ

مْ اتُْيْوا  ُْم  ؿَلهَْيِ ْيَن كَلَُحْوا تًُْيَااًنۗ َزِبُّ ِ ْمۗ كَاَل اشلد ٓ َاؿَْْلُ ِِبِ مْ َاْمِصُِهْ ًَيَخدِزَشند ؿَ  ؿىَلّٰ ْسِجًسا  لهَْيِ  21 –مد

يَلْ  13 ٍة ود َُ لدْوَن ِفهْيَا ِمْن َاَساِوَز ِمْن َر ُص ُُيَ ْْنّٰ ُم ااْلَ هِتِ ِصْي ِمْن حَتْ َم ًَُِْم َحٌُّّٰت ؿَْسٍن جَتْ
ه
ًّٰۤى ا خَُسْوَن ِزَياًَب ُدْْضً ُاو

نْيَ ِفهْيَا 
ه
ذدِىى ٍق مُّ خَُْبَ ِاس ْ ْيُسٍش ود ْن س ُ َم اًثدَواُةۗ َوَحُسًَْت ُمْصثََفلًا  ؿىََل ّمِ ـْ ِمۗ ِه

ه
َزۤاى  31 –ااْلَ

ْن َحٌدِخَم َويُْصِسَي  14 ا ِمّ ُّْؤِثنَيِ َذرْيً ْٓ َاْن ي ـَٰسّٰ َزّبِ يْ  ؿَلهَْيَافَ ـِ َمۤاِء فَُذْطِحَح َض َن اًسد َحااًن ّمِ  41 –ًسا َسًَلًۙا ُحس ْ

15  َِ ُؾُصْوِشَِا َويَُلْوُل يّٰلَْيديَِنْ ًَْم ُاْْشِْك  ؿىَلّٰ َمآ َاهَْفَق ِفهْيَا َويِهَ َذاِويٌَة  ؿىَلّٰ َوُاِحْيطَ ِتثََمِصٍٖ فََاْضَحَح يُلَلُِّة َنفدْي

ْٓ َاَحًسا   42 –ِجَصّبِ

هَْيا ََكَۤ  16 وِت ازلُّ ثََي اًَْحيّٰ ٍُ َواْْضِْة ًَُِْم مد ْيًما ثَْشُزْو ش ِ َُ َٖ هََحاُث ااْلَْزِط فََاْضَحَح  َمۤاِء فَاْدذَلَطَ ِت َُ ِمَن اًسد ٍء َاىَْزًْيّٰ

 ُ ْلذَِسًزا  ؿىَلّٰ اًّصِيُّٰح َۗوََكَن اّلّلّٰ ٍء مُّ  45 –ُكِّ ََشْ

َل َمصد  ؿىَلّٰ َوُؾصُِضْوا  17 ٌُُّٰكْ َاود َِّم َضفًّاۗ ًَلَْس ِحْئُخُمْواَن ََكَ َذلَْل ْوِؿًسا َزت َي ًَُُكْ مد ـَ ْ دْن َند ُتْ َاً  48 –تٍۢ ۖتَْي َسََعْ

لْيَا  18 ـَ ۗ ِااند َح ٍُ َمْت يََسا َٖ فََاْؾَصَط َؾهْنَا َووَِِسَ َما كَسد ِّ يِّٰت َزت َص َِبّٰ ْن ُرّنِ ْم اَِنيدًة َاْن  ؿىَلّٰ َوَمْن َاْػَْلُ ِممد كُلُْوِِبِ

ْم َوْكصً  َراِْنِ ٍُ َويِفْٓ اّٰ دْفَلُِْو َخُسْوٓٗا ِاًرا َاتًَسا ي ْ ى فَلَْن ُيد  57 –اۗ َوِاْن ثَْسُؾُِْم ِاىَل اًُِْسّٰ

ا  19 ِِلَ َما ُنيدا هَْحفِۖ فَاْزثَسد ٓ كَاَل رّٰ ََثِزِِهَا كََطًطۙا  ؿىَلّٰ  64 –اّٰ

َم  21 ـُ دِح ْي َاث َُ ٓ كَاَل ََلٗ ُموٰسّٰ  ْمَت ُزْشًسا  ؿىَلّٰ ِّ ا ؿُل َمِن ِممد لِّ ـَ  66 –َاْن ثُ

ا  ؿىَلّٰ َوَنْيَف ثَْطُِبُ  21 َٖ ُذُْبً طْ ِت  68 –َما ًَْم حُتِ

ُفْوُِهَا فََوَخَسا فِ  22 َُّضيِّ َِا فََاتَْوا َاْن ي لَ ُْ َمآ َا ـَ َخْع َي كَْصيَِة ِۨاس ْ ُْ ٓ ِاَرآ َاثََيآ َا دْيلَظد فَاهَْعلَلَا َۗحىّتّٰ هْيَا ِخَساًزا يُّصِيُْس َاْن ي

َٗ ۗكَاَل ًَْو ِشئْ  َِ َت ًَخدَزْشَث فََاكَاَم  77 –َاْحًصا  ؿَلَْي

َخِعْؽ ؿد  23 ئَُم ِتَخبِْويِْي َما ًَْم جَس ْ ِّ ٌَِمْۚ َسُاهَخ َشا ِفَصاُق تَييِْنْ َوتَيْ ُّٰ َِ كَاَل  ا  لَْي  78 –َضُْبً

24 ُ ِد َٗ َنْْنٌ ً خَ ُللَّٰمنْيِ يَِدْيَمنْيِ ِِف اًَْمِسيْيَِة َوََكَن حَتْ ًِ ا اًِْجَساُز فاََكَن  دْحلُلَآ َوَامد َُّم َاْن ي ًًِحا ْۚفََاَزاَذ َزت َما َوََكَن َاتُْوُِهَا َضا

ِِلَ ثَبِْويُْي َما ًَْم  َٗ َؾْن َاْمِصْيۗ رّٰ لُْخ ـَ َِّمْۚ َوَما فَ ت ْن زد ًة ّمِ ُِهَا َزمْحَ خَْرصَِخا َنْْنَ ُِهَا َويَس ْ َِ جَْسِعْؽ َاُشسد اۗ  ؿدلَْي  -َضُْبً

82 

ۗ كُْي َسَاثْلُْوا َويَْسـَٔلُْوهََم َؾْن رِ  25 َُ ِرْنًصا ۗ  ؿَلَْيُُكْ ى اًَْلْصهنَْيِ ٌْ  83 –ّمِ
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ا ثَْعلُُؽ  26 َُ ْمِس َوَخَس ٓ ِاَرا تَلََف َمْعِلَؽ اًشد ا ۙ  ؿىَلّٰ َحىّتّٰ ْن ُذْوِْنَا ِسَْتً ُْم ِمّ ِد ْي ً ـَ دْم ََنْ  91 –كَْوٍم ً

ُي َِلَ َدْصًخا كَاًُْوا يَّٰشا اًَْلْصهنَْيِ ِاند يَبُْحْوَح َوَمبْحُ  27 ـَ ٓ ْوَح ُمْفِسُسْوَن ِِف ااْلَْزِط فََِْي ََنْ َي تَْيًٌََا  ؿىَلّٰ ـَ َاْن جَتْ

ا   94 –َوتَيهَْنُْم َسسًّ

ََلٗ اَنًزاۙ كَا 28 ـَ ٓ ِاَرا َح َسفنَْيِ كَاَل اهُْفُرْوا َۗحىّتّٰ ى تنَْيَ اًطد ٓ ِاَرا َساوّٰ ثُْويِنْ ُسجََص اًَْحِسيِْسۗ َحىّتّٰ ثُْويِنْٓ اّٰ َِ  ُافْصِْ  َل اّٰ  ؿَلَْي

 96 –ِكْعًصا ۗ 

 "اًاكف" يف سوزت اًىِفاضلية ص اجلالٓية اًىت فهيا حصف . د

 

 صاجلالٓية اًىت فهيا حصف  اًصمق

ِِلَ  1 ۗ كَاًُْوا ًَِحثٌَْا يَْوًما َاْو  َوَنشّٰ هْنُْم َُكْ ًَِحثُْتْ ٌي ّمِ
ه
ًَِيدََسۤاَءًُْوا تَيهَْنُْمۗ كَاَل كَۤاى ُْم  ثهْنّٰ ـَ َ ُُُّكْ َاؿَْْلُ ِتَما ت َظ يَْوٍمۗ كَاًُْوا َزج ـْ َ ت

اًما فَلَْيبْ  ـَ َآ َاْسٰكّٰ َظ ٓ ِاىَل اًَْمِسيْيَِة فَلَْيْيُؼْص َاُيُّ ٍٖ ِش ُّٰ ثُْوٓٗا َاَحَسُُكْ ِتَوِزِكُُكْ  ـَ ۗ فَاتْ ْف َواَل ًَِحثُْتْ َُ َوًَْيَخلَعد ٌْ ِحُُكْ ِجِصْسٍق ّمِ

َصند ِجُُكْ َاَحًسا  ـِ  19 –يُْش

ِِلَ  2 اؿََة اَل َزيَْة ِفهْيَاْۚ ِاْر يَدٌََاَسُؾْونَ  َوَنشّٰ َاند اًسد ِ َحق  ود لَُمْوٓٗا َاند َوؿَْس اّلّلّٰ ـْ َي ًِ ْم  اَن ؿَلهَْيِ تَيهَْنُْم َاْمَصُُهْ فَلَاًُوا  َاؿََْثْ

ْيَن كَلَُحْوا ؿَ  ِ ْمۗ كَاَل اشلد ُْم َاؿَْْلُ ِِبِ ْم تًُْيَااًنۗ َزِبُّ ْسِجًسا اتُْيْوا ؿَلهَْيِ ْم مد  َاْمِصُِهْ ًَيَخدِزَشند ؿَلهَْيِ
ٓ  21 -ىلّٰ

ِلِمنْيَ انَ وَ  3 ٌِلّؼّٰ ٓ َاْؾَخْساَن  َمْن َشۤاَء فَلَْيْىُفْصْۚ ِااند ۗ فََمْن َشۤاَء فَلُْيْؤِمْن ود ُُِّكْ ج اِذكَُِاۗ كُِي اًَْحقُّ ِمْن زد ْم ُُسَ ًزاۙ َاَحاَظ ِِبِ

َخِلْيثُْوا يَُلازُوْ  دس ْ اُةۗ َوَسۤاَءْث ُمْصثََفًلا  ََكًُْمِْيِ  ا ِتَمۤاءٍ َوِاْن ي َ ۗ ِتئَْس اًرشد ٍَ  29 –يَْشِوى اًُْوُحْو

هَْيا  4 وِت ازلُّ ثََي اًَْحيّٰ ۤءٍ َواْْضِْة ًَُِْم مد ٍُ  ََكَ ْيًما ثَْشُزْو ش ِ َُ َٖ هََحاُث ااْلَْزِط فََاْضَحَح  َمۤاِء فَاْدذَلَطَ ِت َُ ِمَن اًسد َاىَْزًْيّٰ

ْلذَِسًزا  ۗاًّصِيّٰحُ  ٍء مُّ ُ ؿىَلّٰ ُكِّ ََشْ  45 –َوََكَن اّلّلّٰ

َِّم َضفًّاۗ ًَلَْس ِحْئُخُمْواَن  5 ْوِؿًسا ََكَ َوُؾصُِضْوا ؿىَلّٰ َزت َي ًَُُكْ مد ـَ ْ دْن َند ُتْ َاً تٍۢ ۖتَْي َسََعْ َل َمصد ٌُُّٰكْ َاود  48 –َذلَْل

ِِلَۗ  6 َِ ُذُْبً  َنشّٰ يْ  91 –ا َوكَْس َاَحْعيَا ِتَما زَلَ

 "اًالم" يف سوزت اًىِف اضلية الٓية اًىت فهيا حصف حص. ذ

 

 الٓية اًىت فهيا حصف حص اًصمق
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ِ  َاًَْحْمسُ  1 ـَيْ ّلِلّّٰ ٍِ اًِْىذَّٰة َوًَْم ََّيْ ْيٓ َاىَْزَل ؿىَلّٰ َؾْحِس ِ  1 -ِؾَوًخا ۜ  َلدٗ  اشلد

َُ َويُخَ  2 ْ ه ُ ْن زلد ًُِّيْيِشَز تَبًْسا َشِسيًْسا ّمِ ًما  ِت َاند كَيِّ ِلحّٰ َملُْوَن اًّطّٰ ـْ َ يَْن ي ِ ٌِنْيَ اشلد َ اًُْمْؤِم يًۙا ًَُِْم رّشِ  2 –َاْحًصا َحس َ

ا 3 دُلْوًُْوَن ِاالد َنِشًَب  ًَُِمْ  مد ِِْمۗ ِاْن ي ُِ ُصُح ِمْن َافَْوا َمًة ََتْ ْث لَكِ ْمۗ َنُُبَ ِ
ه
ِٕى ََبۤ اَل اِلّٰ َٖ ِمْن ِؿْْلٍ ود  5 –ِت

لْيَا مَ  4 ـَ َاا ؿىََل ااْلَْزِط ِسيْيًَة ِااند َح ِد اًل  ً ُْم َاْحَسُن ََعَ  7 -ًِيَْحلَُوُُهْ َاُيُّ

5  ْ ّّيِ َُ ًة ود هَْم َزمْحَ ُ ِثيَا ِمْن زلد ديَآ اّٰ  11 –ِمْن َاْمِصاَن َزَشًسا  ًَيَاِاْر َاَوى اًِْفْذَيُة ِاىَل اًَْىِِْف فَلَاًُْوا َزت

ُْم ًِ  6 ثهْنّٰ ـَ َ ْلََ ُُثد ت ـْ  21 -ًَِحثُْوٓٗا َاَمًسا  ًَِما اًِْحْزتنَْيِ َاْحٰصّٰ  َايُّ  يَ

َ فَبْٗوٓٗا ِاىَل اًَْىِِْف يًَرُْشْ  7 ُحُسْوَن ِاالد اّلّلّٰ ـْ َ ًُْخُمْوُُهْ َوَما ي ْ  ًَُُكْ َوِاِر اؿََْتَ َٖ َوُُيَّّيِ ِخ مْحَ ْن زد ُُُّكْ ّمِ ْصفَلًا  ًَُُكْ َزج ْن َاْمصُُِكْ ّمِ ّمِ

– 16 

َماِل َوُُهْ يِفْ َوحََصى اًشد  8 ْت حدَزاَوُز َؾْن َنِِْفِِْم َراَث اًَْيِمنْيِ َوِاَرا قََصتَْت ثدْلصُِضُِْم َراَث اًّشِ ـَ ْمَس ِاَرا َظلَ

َس  ُّْضِلْي فَلَْن جَتِ ِْخَِس َوَمْن ي ُ فََُِو اًُْم ِْس اّلّلّٰ ِ َۗمْن ُيد يِّٰت اّلّلّٰ ِِلَ ِمْن اّٰ ۗ رّٰ َُ ٌْ ًِيًّا ََلٗ فَْجَوٍت ّمِ ْصِشًسا   َو  71 -مُّ

9  ُ ثهْنّٰ ـَ َ ِِلَ ت ًَِيدََسۤاَءًُْواَوَنشّٰ ُُُّكْ َاؿْ  ْم  َظ يَْوٍمۗ كَاًُْوا َزج ـْ َ ۗ كَاًُْوا ًَِحثٌَْا يَْوًما َاْو ت هْنُْم َُكْ ًَِحثُْتْ ٌي ّمِ
ه
َْلُ ِتَما تَيهَْنُْمۗ كَاَل كَۤاى

 ٓ ٍٖ ِش ُّٰ ثُْوٓٗا َاَحَسُُكْ ِتَوِزِكُُكْ  ـَ ۗ فَاتْ ْف َواَل  ًَِحثُْتْ َُ َوًَْيَخلَعد ٌْ اًما فَلَْيبِْحُُكْ ِجِصْسٍق ّمِ ـَ َآ َاْسٰكّٰ َظ ِاىَل اًَْمِسيْيَِة فَلَْيْيُؼْص َاُيُّ

َصند ِجُُكْ َاَحًسا  ـِ  19 –يُْش

ِِلَ كًَساۙ  ًَِش۟اْيءٍ َواَل ثَُلْوًَند  11 ْ فَاِؿٌي رّٰ  23 –ِايّنِ

ُ َاؿَْْلُ ِتَما ًَِحثُْوا 11 ْؽۗ َما ََلٗ ْۚۚ  كُِي اّلّلّٰ َٖ َوَاَْسِ ِث َوااْلَْزِطۗ َاتُِْصْ ِت وّٰ مّٰ ۗ َواَل  ًَُِمْ  قَْيُة اًسد َِلٍّ َٖ ِمْن ود ْن ُذْوِه ّمِ

ٓ َاَحًسا  َٖ  26 –يرُْشُِك يِفْ ُحْْكِ

َل  12 َِّمۗ اَل ُمدَّسِ َٖۗ َواثُْي َمآ ُاْوِِحَ ِاًَْيَم ِمْن ِنخَاِة َزت ِخ مّٰ َس ِمْن ذُ  ًِلَكِ َٖ ُملْخََحًسا َوًَْن جَتِ  27 -ْوِه

ٓ َاْؾَخْساَن  13 َمْن َشۤاَء فَلَْيْىُفْصْۚ ِااند ۗ فََمْن َشۤاَء فَلُْيْؤِمْن ود ُُِّكْ ج ِلِمنْيَ َوكُِي اًَْحقُّ ِمْن زد اِذكَُِاۗ  ٌِلّؼّٰ ْم ُُسَ اَنًزاۙ َاَحاَظ ِِبِ

َخِلْيثُْوا يَُلازُْوا ِتَمۤاٍء ََكًُْمِِْي يَْشِوى اًْ  دس ْ اُةۗ َوَسۤاَءْث ُمْصثََفًلا َوِاْن ي َ ۗ ِتئَْس اًرشد ٍَ  29 –ُوُحْو

َم  14
ه
يَلْخَُسْوَن ِزَياًَب دُ  ًَُِمْ ُاوًّٰۤى ٍة ود َُ لدْوَن ِفهْيَا ِمْن َاَساِوَز ِمْن َر ُص ُُيَ ْْنّٰ ُم ااْلَ هِتِ ِصْي ِمْن حَتْ ا َحٌُّّٰت ؿَْسٍن جَتْ ْْضً

نْيَ 
ه
ذدِىى ٍق مُّ خَُْبَ ِاس ْ ْيُسٍش ود ْن س ُ َم اًثدَواُةۗ َوَحُسًَْت ُمْصثََفلًا ّمِ ـْ ِمۗ ِه

ه
َزۤاى  31 – ِفهْيَا ؿىََل ااْلَ

لْيَا تَيهَْنَُما سَ  ًَُِمْ  َواْْضِْة  15 ـَ َح َُما ِتيَْزٍي ود َحَفْفهنّٰ لْيَا اِلََحِسِِهَا َحٌدخنَْيِ ِمْن َاْؾيَاٍة ود ـَ ُخلنَْيِ َح ثاًَل زد  32 –ْزؿًاۗ مد

ََكَن  16 َٖ زََمٌصْۚ فَلَاَل  ََلٗ ود َاَؾزُّ هََفًصا  ًَِطاِحِد ٓ َااَن۠ اَْنََثُ ِمٌَْم َمااًل ود ٍٗ اِوُز َو ُُيَ ُُ  34 -َو

ًٌِم  17 َو َػا ُُ َٗ َو ْۚ َوَذَذَي َحٌدخَ َٖ ٓ َاتًَساۙ  ًِّيَْفِس ٍٖ ِش ُّٰ  35 -كَاَل َمآ َاُػنُّ َاْن ثَِخْيَس 
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ٓ اَنَ  ََلٗ كَاَل  18 ٍٗ اِوُز َو ُُيَ ُُ َٗ َو ىَم َزُخاًلۗ َضاِحُد ُّْعَفٍة ُُثد َسّوّٰ ْي َذلَلََم ِمْن حَُصاٍة ُُثد ِمْن ه ِ  37 –َفْصَث َِبشلد

خَِعْيَؽ ََلٗ َظلًَحا  19 ا قَْوًزا فَلَْن جَس ْ َُ  41 –َاْو يُْطِحَح َمۤاُؤ

ۗ  َلدٗ  َوًَْم حَُىنْ  21 ا ِ َوَما ََكَن ُمٌَْخُِصً َٗ ِمْن ُذْوِن اّلّلّٰ َ ْوه دْيُُصُ  43 - ِفئٌَة ي

يَاِِلَ اًَْواَليَةُ  21 ُُ  ِ َذرْيٌ ُؾْلدًا   ّلِلّّٰ َو َذرْيٌ زََواًَب ود ُُ  44 -اًَْحّقِۗ 

ْيًما  ًَُِمْ َواْْضِْة  22 ش ِ َُ َٖ هََحاُث ااْلَْزِط فََاْضَحَح  َمۤاِء فَاْدذَلَطَ ِت َُ ِمَن اًسد ٍۤء َاىَْزًْيّٰ هَْيا ََكَ وِت ازلُّ ثََي اًَْحيّٰ ٍُ مد ثَْشُزْو

ْلذَِسًزا اًّصِ  ٍء مُّ ُ ؿىَلّٰ ُكِّ ََشْ  45 –يُّٰح َۗوََكَن اّلّلّٰ

يَ  23 ـَ ْ دْن َند ُتْ َاً تٍۢ ۖتَْي َسََعْ َل َمصد ٌُُّٰكْ َاود َِّم َضفًّاۗ ًَلَْس ِحْئُخُمْواَن ََكَ َذلَْل ْوِؿًسا  ًَُُكْ  َوُؾصُِضْوا ؿىَلّٰ َزت  48 –مد

َىةِ َوِاْر كُلْيَا  24
ه
سُ  ٌِلَْملّٰۤى َذمَ ْوا اْْسُ ٓ  اِلّٰ َٗ دخَ َٗ َوُرّزِي َ ۗ َافَذَخدِزُشْوه َٖ ِّ ٓ ِاتِْليَْسۗ ََكَن ِمَن اًِْجّنِ فََفَسَق َؾْن َاْمِص َزت فََسَجُسْوٓٗا ِاالد

ًَِيۤاَء ِمْن ُذْويِنْ َوُُهْ ًَ  ۗ ِتئَْس  ُُكْ َاْو ِلِمنْيَ ؿَُسو   51 –تََساًل  ٌِلّؼّٰ

َكَۤ  25 خَِجْيُحْوا َويَْوَم يَُلْوُل اَنُذْوا ُْشَ ُتْ فََسَؾْوُُهْ فََْلْ يَس ْ يَْن َسََعْ ِ ْوِتلًا  ًَُِمْ ِءَي اشلد لْيَا تَيهَْنُْم مد ـَ  52 -َوَح

ِن  26 َشا اًُْلْصاّٰ ُّٰ ٍء َخَساًل  ٌِليداِش َوًَلَْس ََصدفٌَْا يِفْ  وَْساُن اَْنََثَ ََشْ  54 –ِمْن ُكِّ َمثٍَيۗ َوََكَن ااْلِ

يَْن َنَفُصْوا َِبًَْحاِظِي َوَما ىُْصِسُي ا 27 ِ اِذُل اشلد ٌِْشِزيَْنْۚ َوَُّيَ ِيَْن َوُم ُشْوٓٗا  ًُِيْسِحُضْواًُْمْصَسِلنْيَ ِاالد ُمخرَّشِ َ َِ اًَْحقد َواَتد ِت

ُزًوا  ُُ يّٰيِتْ َوَمآ ُاهِْشُزْوا   56 –اّٰ

حُ  28 ِةۗ ًَْو يَُؤاِذُشُُهْ ِتَما َنس َ مْحَ َُّم اًَْلُفْوُز ُرو اًصد َي َوَزت جد ـَ َ َشاَةۗ تَْي ًَُُِم ْوا ً ـَ ُمْ اًْ ِد ً  َٖ ُسْوا ِمْن ُذْوِه ِ دْن َّيد ْوِؿٌس ً مد

اًل 
ه
 58 –َمْوى

لْيَا  29 ـَ ا َػلَُمْوا َوَح ُْم ًَمد لَْىهنّٰ ُْ ٓى َا ِِْلِىِِمْ َوِثكْلَ اًُْلصّٰ ْوِؿًسا   ًَِم  95 -مد

َُ َوِاْر كَاَل ُمْوٰسّٰ  31 ى َفذّٰ ًِ  ٓ َ ُحُلًدا اَلٓ َاْجَصُخ َحىّتّٰ ِِ  61 - َاتْلَُف َمْجَمَؽ اًَْحْحَصيِْن َاْو َاْم

ا َخاَوَسا كَاَل  31 َُ فَلَمد ى َفذّٰ َشا هََطًحا  ًِ ُّٰ ِثيَا كََسۤاَءاَنۖ ًََلْس ًَِلْييَا ِمْن َسَفِصاَن   62 -اّٰ

ِّْمَت ُزشْ ََلٗ  كَالَ  32 ا ؿُل َمِن ِممد لِّ ـَ  َاْن ثُ
ٓ َم ؿىَلّٰ ـُ دِح ْي َاث َُ  66 –ًسا ُموٰسّٰ 

اَلٓ َاْؾِِصْ  33 ُ َضاِجًصا ود خَِجُسيِنْٓ ِاْن َشۤاَء اّلّلّٰ  69 -َاْمًصا  َِلَ كَاَل س َ

ٓ ُاْحِسَج  34 ٍء َحىّتّٰ َـٔليِْنْ َؾْن ََشْ َخيِنْ فاََل جَْس ـْ دَح َُ ِرْنًصا   َِلَ كَاَل فَِاِن اث  17 -ِمٌْ

ِفيْ  35  ِاَرا َزِنَحا ِِف اًسد
ٓ ُخْلِصَق يَِة َدَصكََِاۗ كَاَل َاَدَصْكهَتَا فَاهَْعلَلَاۗ َحىّتّٰ َِاْۚ ًََلْس ِحْئَت َشْيـًٔا ِاْمًصا  ًِ َ ل ُْ  71 -َا

ِفْييَُة فاََكهَْت  36 ا اًسد ِىنْيَ َامد دبُْذُش ُكد َسِفْييٍَة  ًَِمسّٰ كِلٌ ي َملُْوَن ِِف اًَْحْحِص فََاَزْذثُّ َاْن َاِؾْيَُبَاۗ َوََكَن َوَزۤاَءُُهْ مد ـْ َ ي

 79 –قَْطًحا 



32 
 

 
 

ا اًِْجَساُز فاََكَن  37 ُللَّٰمنْيِ َوَامد دْحلُلَ ًِ َُّم َاْن ي ًًِحا ْۚفََاَزاَذ َزت َُما َوََكَن َاتُْوُِهَا َضا ِد َٗ َنْْنٌ ً خَ آ يَِدْيَمنْيِ ِِف اًَْمِسيْيَِة َوََكَن حَتْ

َِّمْۚ َومَ  ت ْن زد ًة ّمِ ُِهَا َزمْحَ خَْرصَِخا َنْْنَ ُِهَا َويَس ْ اۗ َاُشسد َِ َضُْبً ِِلَ ثَبِْويُْي َما ًَْم جَْسِعْؽ ؿدلَْي َٗ َؾْن َاْمِصْيۗ رّٰ لُْخ ـَ  –ا فَ

28 

دا  38 ٍء َسخَدًا ۙ  ََلٗ ِااند َمىٌد َُ ِمْن ُكِّ ََشْ ٌّٰ ثَيْ  84 -ِِف ااْلَْزِط َواّٰ

ُللَّٰمنْيِ يَِدْيَمنْيِ ِِف اًَْمِسيْيَِة َوَكَ  39 ًِ ا اًِْجَساُز فاََكَن  دْحلُلَآ َوَامد َُّم َاْن ي ًًِحا ْۚفََاَزاَذ َزت َُما َوََكَن َاتُْوُِهَا َضا ِد َٗ َنْْنٌ ً خَ َن حَتْ

ِِلَ ثَبِْويُْي َما ًَْم  َٗ َؾْن َاْمِصْيۗ رّٰ لُْخ ـَ َِّمْۚ َوَما فَ ت ْن زد ًة ّمِ ُِهَا َزمْحَ خَْرصَِخا َنْْنَ ُِهَا َويَس ْ اۗ  َاُشسد َِ َضُْبً  -جَْسِعْؽ ؿدلَْي

28 

ًًِحا  41 َي َضا َمَن َوََعِ ا َمْن اّٰ يَُلْولُ  فَََلٗ َوَامد ْۚ َوس َ ٰنّٰ اۗ   ََلٗ  َحَزۤاًءۨ اًُْحس ْ  88 –ِمْن َاْمِصاَن يُْْسً

ـَيْ  41 دْم ََنْ ا ثَْعلُُؽ ؿىَلّٰ كَْوٍم ً َُ ْمِس َوَخَس ٓ ِاَرا تَلََف َمْعِلَؽ اًشد ُمْ  َحىّتّٰ ِد ا ۙ  ً ْن ُذْوِْنَا ِسَْتً  91 -ِمّ

ـَيُ كَاًُوْ  42 َي تَْيًٌََا  َِلَ  ا يَّٰشا اًَْلْصهنَْيِ ِاند يَبُْحْوَح َوَمبُْحْوَح ُمْفِسُسْوَن ِِف ااْلَْزِط فََِْي ََنْ ـَ  َاْن جَتْ
ٓ َدْصًخا ؿىَلّٰ

ا   94 –َوتَيهَْنُْم َسسًّ

َخَعاُؾْوا 43 ٍُ َوَما اس ْ دْؼَُِصْو  97 -هَْلًدا  ََلٗ  فََما اْسَعاُؾْوٓٗا َاْن ي

َؾصَ  44 شٍ ود
ه
َ يَْوَمى ِفصِيَْن  ْضيَا ََجََّند ِّلْىّٰ  111 –َؾْصًضا ۙ ٌ

45  َ َّند ٓ َاْؾخَْساَن ََجَ َيۤاَءۗ ِااند ًِ ٓ َاْو دخدِزُشْوا ِؾَحاِذْي ِمْن ُذْويِنْ ا َاْن ي ْيَن َنَفُصْوٓٗ ِ ِفصِيْنَ َافََحِسَة اشلد  112 -ىُُزاًل  ٌِلْىّٰ

لُوا  46 َمٌُْوا َوََعِ يَْن اّٰ ِ ِت ََكهَْت ِاند اشلد ِلحّٰ  117 –َحٌُّّٰت اًِْفْصَذْوِش ىُُزاًل ۙ  ًَُِمْ اًّطّٰ

دْو ََكَن اًَْحْحُص ِمَساًذا  47 ِت كُْي ً مّٰ ِّلَكِ ْ َوًَْو ِحئْيَا ِتِمثَِْلٖ َمَسًذا  ً ُت َزّبِ مّٰ ْ ًَيَِفَس اًَْحْحُص كَْدَي َاْن ثَْيَفَس لَكِ  –َزّبِ

119 

 اء" يف سوزت اًىِفالٓية اًىت فهيا حصف حص اضلية "اًح. ح

 

 الٓية اًىت فهيا حصف اجلص اًصمق

دْم يُْؤِمٌُْوا  2 ََثِزُِهْ ِاْن ً ٓ اّٰ دْفَسَم ؿىَلّٰ َ ََبِدٌؽ ه ـَكلد َ َشافَل  6 -اًَْحِسيِْر َاَسًفا  ِِبّٰ

َمٌُْوا  3 ُْم ِفْذَيٌة اّٰ ُن هَُلصُّ ؿَلَْيَم هََحَاُُهْ َِبًَْحّقِۗ ِاْند مْ ََنْ ِ ًسۖى َوِسْذْنُّٰ  ِجَصِّبِ ُُ  13 –ْم 

ْم  4 ًًَِِةۗ ًَْواَل يَبْثُْوَن ؿَلهَْيِ ٓ اّٰ َٖ ُشْوا ِمْن ُذْوِه َ ِء كَْوُمٌَا اَتد ُٓؤاَلۤ نٍۢ ُّٰ ِ َنِشًَبۗ  ِثُسلْعّٰ ى ؿىََل اّلّلّٰ ِن افََْتّٰ ۗ فََمْن َاْػَْلُ ِممد ٍ  –تنَّيِ
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15 

ُُبُْم رَ  5 هُلَلِّ ُُهْ ُزكُْوٌذ ۖود ُُبُْم َايْلَاًػا ود س َ َِ َوحَتْ َماِل َۖولَكُُْبُْم ََبِسطٌ ِرَزاَؾْي َت  َِبًَْوِضْيسِۗ اَث اًَْيِمنْيِ َوَراَث اًّشِ ـْ لَ ًَِو اظد

ًَُمِلْئَت ِمهْنُْم ُزْؾًحا  دْيَت ِمهْنُْم ِفَصاًزا ود ْم ًََوً  18 –ؿَلهَْيِ

هْنُ  6 ٌي ّمِ
ه
ًَِيدََسۤاَءًُْوا تَيهَْنُْمۗ كَاَل كَۤاى ُْم  ثهْنّٰ ـَ َ ِِلَ ت ُُُّكْ َاؿَْْلُ َوَنشّٰ َظ يَْوٍمۗ كَاًُْوا َزج ـْ َ ۗ كَاًُْوا ًَِحثٌَْا يَْوًما َاْو ت ۗ  ِتَماْم َُكْ ًَِحثُْتْ ًَِحثُْتْ

ثُْوٓٗا َاَحَسُُكْ  ـَ ْ اًما فَلَْيبِْحُُكْ  ِتَوِزِكُُكْ فَات ـَ َآ َاْسٰكّٰ َظ ٓ ِاىَل اًَْمِسيْيَِة فَلَْيْيُؼْص َاُيُّ ٍٖ ِش َُ َوًْ  ِجِصْسقٍ ُّٰ ٌْ َصند ّمِ ـِ ْف َواَل يُْش  ِجُُكْ َيخَلَعد

 19 –َاَحًسا 

7  َ اؿََة اَل َزيَْة ِفهْيَاْۚ ِاْر يَد َاند اًسد ِ َحق  ود لَُمْوٓٗا َاند َوؿَْس اّلّلّٰ ـْ َي ًِ ْم  اَن ؿَلهَْيِ ِِلَ َاؿََْثْ ٌَاَسُؾْوَن تَيهَْنُْم َاْمَصُُهْ فَلَاًُوا اتُْيْوا َوَنشّٰ

ْم تًُْيَااًنۗ زَ  ُْم َاؿَْْلُ ؿَلهَْيِ مْۗ ِبُّ ْسِجًسا  ِِبِ ْم مد  َاْمِصُِهْ ًَيَخدِزَشند ؿَلهَْيِ
ٓ يَْن كَلَُحْوا ؿىَلّٰ ِ  21 -كَاَل اشلد

َسٌة َساِذُسُِْم لَكُُْبُْم َزْْجًۢا  9 ُُبُْمْۚ َويَُلْوًُْوَن ََخْ ُِْم لَكْ ـُ اِت َيُلْوًُْوَن زَلّٰثٌَة زد ةٌ  َِبًَْلْيِةْۚ س َ ـَ ْح ََثِمهُنُْم لَكُُْبُْم ۗكُْي  َويَُلْوًُْوَن س َ ود

اَل  ًصاۖ ود ُِ ْم ِاالد ِمَصۤاًء َػا لَُمُِْم ِاالد كَِلْيٌي ەۗ فاََل ثَُماِز ِفهْيِ ـْ َ ا ي ْم مد ِِتِ سد ـِ ْٓ َاؿَْْلُ ِت ّبِ هْنُْم َاَحًسا  زد ْم ّمِ خَْفِت ِفهْيِ  22 –جَس ْ

ُ َاؿَْْلُ  11 ِث َوااْلَْزِطۗ َاتُِْصْ ًَِحثُْوا ْۚ ََلٗ قَيْ  ِتَماكُِي اّلّلّٰ وّٰ مّٰ َٖ ُة اًسد ۗ َواَل يرُْشُِك يِفْ  ِت َِلٍّ َٖ ِمْن ود ْن ُذْوِه ْؽۗ َما ًَُِْم ّمِ َوَاَْسِ

ٓ َاَحًسا  َٖ  26 –ُحْْكِ

ُْم  11 ْيَن يَْسُؾْوَن َزِبد ِ وتِ َواْضُِبْ هَْفَسَم َمَؽ اشلد َـْ  َِبًْلَسّٰ َٗ َواَل ث ِشِّ يُصِيُْسْوَن َوَْجَ ـَ وِت َواًْ ُس َؾْييَّٰم َؾهْنُْمْۚ حُصِيُْس ِسيْيََة اًَْحيّٰ

ٍٗ فُُصًظا  َُ َوََكَن َاْمُص ى وّٰ َُ دَحَؽ  َٗ َؾْن ِرْنِصاَن َواث هَْياْۚ َواَل ثُِعْؽ َمْن َاْقَفلْيَا كَلَْح  28 –ازلُّ

َمْن َشۤاَء فَلَْيْىُفْصْۚ  12 ۗ فََمْن َشۤاَء فَلُْيْؤِمْن ود ُُِّكْ ج اِذكَُِاۗ َوِاْن  َوكُِي اًَْحقُّ ِمْن زد ْم ُُسَ ِلِمنْيَ اَنًزاۙ َاَحاَظ ِِبِ ٌِلّؼّٰ ٓ َاْؾَخْساَن  ِااند

خَِلْيثُْوا يُلَازُْوا  دس ْ اُةۗ َوَسۤاَءْث ُمْصثََفلًا  ِتَمۤاءٍ ي َ ۗ ِتئَْس اًرشد ٍَ  29 -ََكًُْمِِْي يَْشِوى اًُْوُحْو

لْيَا اِلَحَ  13 ـَ ُخلنَْيِ َح ثاًَل زد َُما َواْْضِْة ًَُِْم مد َحَفْفهنّٰ لْيَا تَيهَْنَُما َسْزؿًاۗ  ِتيَْزيٍ ِسِِهَا َحٌدخنَْيِ ِمْن َاْؾيَاٍة ود ـَ َح  32 –ود

ٓ اََنَفْصَث  14 ٍٗ اِوُز َو ُُيَ ُُ َٗ َو يْ كَاَل ََلٗ َضاِحُد ِ ىَم َزُخاًلۗ  َِبشلد ُّْعَفٍة ُُثد َسّوّٰ  37 –َذلَلََم ِمْن حَُصاٍة ُُثد ِمْن ه

َت ِاالد َوًَْواَلٓ اِ  15 ُ ۙ اَل كُود ِ ْر َذَذلَْت َحٌدخََم كُلَْت َما َشۤاَء اّلّلّٰ اْۚ  َِْۚبّلّلّٰ َوزَلً  39 –ِاْن حََصِن َااَن۠ َاكَيد ِمٌَْم َمااًل ود

َِ ؿىَلّٰ َمآ َاهَْفَق ِفهْيَا َويِهَ َذاِويٌَة ؿىَلّٰ ُؾُصْوِشَِ ِتثََمِصٍٖ َوُاِحْيطَ  16 ْٓ ا َويَُلْوُل يّٰلَْيديَِنْ ًَْم ُاْْشِْك فََاْضَحَح يُلَلُِّة َنفدْي  ِجَصّبِ

 42 –َاَحًسا 

َمۤاِء فَاْدذَلَطَ  17 َُ ِمَن اًسد ٍۤء َاىَْزًْيّٰ هَْيا ََكَ وِت ازلُّ ثََي اًَْحيّٰ َٖ َواْْضِْة ًَُِْم مد ٍُ  ِت ْيًما ثَْشُزْو ش ِ َُ هََحاُث ااْلَْزِط فََاْضَحَح 

ُ ؿىَلّٰ ُكِّ  ْلذَِسًزا اًّصِيُّٰح َۗوََكَن اّلّلّٰ ٍء مُّ  45 – ََشْ

يَْن َنَفُصْوا  18 ِ اِذُل اشلد ٌِْشِزيَْنْۚ َوَُّيَ ِيَْن َوُم َِ ًُِيْسِحُضْوا  َِبًَْحاِظيِ َوَما ىُْصِسُي اًُْمْصَسِلنْيَ ِاالد ُمخرَّشِ يّٰيِتْ  ِت ُشْوٓٗا اّٰ َ اًَْحقد َواَتد
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ُزًوا  ُُ  56 –َوَمآ ُاهِْشُزْوا 

لْيَا ؿىَلّٰ كُلُ َوَمْن َاْػَْلُ ِممد  19 ـَ ۗ ِااند َح ٍُ َمْت يََسا َٖ فََاْؾَصَط َؾهْنَا َووَِِسَ َما كَسد ِّ يِّٰت َزت َص َِبّٰ مْ ْن ُرّنِ ٍُ  ْوِِبِ دْفلَُِْو اَِنيدًة َاْن ي

َخُسْوٓٗا ِاًرا َاتًَسا  ْ ى فَلَْن ُيد ْم َوْكًصاۗ َوِاْن ثَْسُؾُِْم ِاىَل اًُِْسّٰ َراِْنِ  57 –َويِفْٓ اّٰ

21  ُّ ِةۗ ًَْو يَُؤاِذُشُُهْ َوَزت مْحَ اًل  ِتَماَم اًَْلُفْوُز ُرو اًصد
ه
َٖ َمْوى ُسْوا ِمْن ُذْوِه ِ دْن َّيد ْوِؿٌس ً ُْم مد ِد َشاَةۗ تَْي ً ـَ َي ًَُُِم اًْ جد ـَ َ ُحْوا ً َنس َ

– 58 

طْ  21 َٖ َوَنْيَف ثَْطُِبُ ؿىَلّٰ َما ًَْم حُتِ ا ِت  68 –ُذُْبً

ا  ِتَما كاَل اَل ثَُؤاِذْشيِنْ  22 ْليِنْ ِمْن َاْمِصْي ُؾْْسً ُِ  73 –وَِسيُْت َواَل حُْص

 ِاَرا ًَِليَا كُلًّٰما فَلَذَََلٗ ۙكَاَل َاكَذَلَْت هَْفًسا َسِنيدًة ِتلَرْيِ هَْفٍسۗ ًَلَْس ِحْئَت َشيْ  23
ٓ  74 –ـًٔا ىُْىًصا   فَاهَْعلَلَا َۗحىّتّٰ

ٌَِمْۚ  24 َشا ِفَصاُق تَييِْنْ َوتَيْ ُّٰ ئَُم  كَاَل  ِّ ا  ِتَخبِْويْيِ َسُاهَخ َِ َضُْبً َخِعْؽ ؿدلَْي  78 –َما ًَْم جَس ْ

ۗ َوكَْس َاَحْعيَا  25 ِِلَ ا  ِتَماَنشّٰ َِ ُذُْبً يْ  91 –زَلَ

ْ َذرْيٌ فََاِؾْيُيْويِنْ  26 َِ َزّبِ ْ ِفْي تٍ كَاَل َما َمىديّنِ ْي تَيٌَُُْكْ َوتَيهَْنُْم َزْذًما ۙ  ِتُلود ـَ  95 –َاْح

ئُُُكْ  27 ِّ ْي هُيَخ َُ ااًل ۗ  َِباْلَْدَْسِيْنَ كُْي    113 –َاَْعَ

يَْن َنَفُصْوا  28 ِ َم اشلد
ه
ًّٰۤى يِّٰت ُاو َمِة َوْساًن  َِبّٰ اًُُِْم فاََل هُِلْْيُ ًَُِْم يَْوَم اًِْليّٰ َٖ فََحِحَعْت َاَْعَ

ه
ًِلَۤاى ْم َو ِ  115 –َزِّبِ

29  ُ ِِلَ َحَزۤاُؤُُهْ ََجََّند ُزًوا َنفَ  ِتَمارّٰ ُُ يّٰيِتْ َوُزُسيِلْ  ُشْوٓٗا اّٰ َ  116 –ُصْوا َواَتد

ْ َوًَْو ِحئْيَ  31 ُت َزّبِ مّٰ ْ ًَيَِفَس اًَْحْحُص كَْدَي َاْن ثَْيَفَس لَكِ ِت َزّبِ مّٰ ِّلَكِ دْو ََكَن اًَْحْحُص ِمَساًذا ً  119 –َمَسًذا  ِتِمثَِْلٖ ا كُْي ً

ثْلُُُكْ  31 دَمآ َااَن۠ ثرََشٌ ّمِ ًًِحا  كُْي ِاه اًل َضا َمْي ََعَ ـْ َٖ فَلَْي ِّ ًِلَۤاَء َزت اِحٌسْۚ فََمْن ََكَن يَْصُحْوا  ٌ ود ًُُُِّٰكْ ِاَلّٰ دَمآ ِا ٓ ِاََلد َاه اَل يُْوٰحّٰ ود

َحاَذتِ يرُْشِْك  ـِ ٓ َاَحًسا ِت َٖ ِّ  111 -َزت

 

  واًحاء ث حصوف اجلص اًزائست يف سوزت اًىِف ويه: منسوخ  .2

وسايذِتا ٕاهاّم يه اإلؾصاة، ًويست يف املـٰن، ٔلْنا " من واًحاء واًاكف واًالم.    ال يزاذ من حصوف اجلص ٕاالّ 

ؤىت ِبا ٌلخؤهيس.ٕاهاّم ي
43

 

 يف سوزت اًىِف من"" اًزائستالٓية اًىت فهيا حصف اجلص .بٔ  

                                                           
43

.ُِٓ.ص.جامع الدركس العريبالشي  مصطفى الغالييُب، 
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 صاجلالٓية اًىت فهيا حصف  اًصمق

1  َٖ ا ًَُِْم ِت ْث لكَِ  ِمنْ مد ْمۗ َنُُبَ ِ
ه
ِٕى ََبۤ اَل اِلّٰ دُلْوًُْوَن ِاالد َنِشًَب ِؿْْلٍ ود ِِْمۗ ِاْن ي ُِ ُصُح ِمْن َافَْوا  5 –َمًة ََتْ

ْن ُذْوهِ  2 ْؽۗ َما ًَُِْم ّمِ َٖ َوَاَْسِ ِث َوااْلَْزِطۗ َاتُِْصْ ِت وّٰ مّٰ ُ َاؿَْْلُ ِتَما ًَِحثُْوا ْۚ ََلٗ قَْيُة اًسد ۗ َواَل يرُْشُِك  ِمنْ َٖ كُِي اّلّلّٰ َِلٍّ ود

ٓ َاحَ  َٖ  26 –ًسا يِفْ ُحْْكِ

 الٓية اًىت فهيا حصف اجلص اًزائست "اًحاء" يف سوزت اًىِف.ة 

 

 الٓية اًىت فهيا حصف اجلص اًصمق

ِث َوااْلَْزِطۗ َاتُِْصْ  1 وّٰ مّٰ ُ َاؿَْْلُ ِتَما ًَِحثُْوا ْۚ ََلٗ قَْيُة اًسد َٖ كُِي اّلّلّٰ ۗ َواَل يرُْشِ ِت َِلٍّ َٖ ِمْن ود ْن ُذْوِه ْؽۗ َما ًَُِْم ّمِ ُك َوَاَْسِ

ٓ َاَحًسا  َٖ  26 –يِفْ ُحْْكِ

 اجلص يف سوزت اًىِف فمـاين حصوة. 

 حياانثاً  32حصف ؿىل :   .1

 اًصمق الآيث اًىت فهيا حصوف اجلص املـٰن اإلؾصاة

ؿىل حصف حص، ؾحس جمصوز تـىل 

وؿالمة حٍص اًىْست ٔلهَ امس املفصذ 

وُو مضاف و اً ِاء  مضاف اًيَ 

ز ، اجلامدين ؿىل اًىْس يف حمي حص

. واجلصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )ٔبىزل(  

ىل" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿ

اىل ذل ؿىل مـٰن    

 

 

 ٍِ ْي بَٔىَْزَل ؿَ ىلَ  َؾْحِس ِ ِ اشلد َاًَْحْمُس ّلِلَ

ُ ِؾَوًخا ) ْي َلد ـَ (1اًِْىذَة َوًَْم ََّيْ  

1 

ؿىل حصف حص ، بَٓثز جمصوز تـىل 

وؿالمة حٍص اًىْست ٔلهَ امس املفصذ، 

اً ِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًضم يف 

حمي حص، املْي ؿالمة ْجؽ اشلهوز، 

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

 س خـالءذل ؿىل مـٰن الا

  جماسي

   

ْن 
ه
َ ََبِدٌؽ هَْفَسِم ؿىََل  بَََٔثِزُِهْ ا ـَكلد َ فَل

دْم يُْؤِمٌُْوا ِِبََشا اًَْحِسيِْر َاَسًفا ) ً6 )  

2 
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كدلِا  واجلصوز مذـللان ِبا اجلاز

.()َبدؽ  

ؿىل حصف حص ،  الازط جمصوز 

تـىل وؿالمة حٍص اًىْس ٔلهَ امس 

، اجلاز واجملصوز مذـللان املفصذ

.مبحشوف ضةل املوضول  

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

س خـالء ذل ؿىل مـٰن الا

 حليق

َِا  د لْيَا َما ؿىََل ااْلَْزِط ِسيْيًَة ً ـَ ِااند َح

اًل ) ُْم َاْحَسُن ََعَ (7ًِيَْحلَُوُُهْ َاُيُّ  

3 

ؿىل حصف حص ، و اً ِاء جمصوز تـىل 

، مدين ؿىل اًسىون يف حمي حص

اجلاز واجملصوز مذـللان مبحشوف ضةل 

.املوضول   

مـٰن "ؿىل" يف ُشٍ الٓية 

س خـالء مـٰن الا ذل ؿىل

 حليق

ْيًسا ُحُصًسا  ـِ َوِااند ًََجاِؿلُْوَن َما ؿَلهَْيَا َض

(8)  

4 

ؿىل حصف حص ، اران جمصوز تـىل 

ْجؽ حٍص اًىْست ٔلهَ وؿالمة 

اًخىسري، اً ِاء مضاف اًيَ مدين 

ؿىل اً ىْس يف حمي حص، املْي ؿالمة 

، اجلاز واجلصوز مذـللان هوزْجؽ اشل

.ِبا كدلِا )فْضتيا(  

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

س خـالء ذل ؿىل مـٰن الا

يجماس   

ْم يِف اًَْىِِْف  تْيَا ؿىََل  اَراِْنِ فََْضَ

ينْيَ ؿََسًذا ) (11س ِ  

5 

ؿىل حصف حص و اًاكف جمصوز تـىل 

، اجلاز مدين ؿىل اًفذح يف حمي حص

واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)هلّص(  

لٓية مـٰن "ؿىل" يف ُشٍ ا

س خـالء ذل ؿىل مـٰن الا

 جماسي

ُم  ُن هَلَصُّ ؿَلَْيمَ  هََحَاُُهْ َِبًَْحّقِ ٔبِْند ََنْ

ًسى  ُُ ْم َوِسْذُْنْم  ِ ِفْذَيٌة اَمٌُْوا ِجَصِّبِ

(13)  

6 

ؿىل حصف حص ، كلوة جمصوز تـىل 

وؿالمة حٍص اًىْست ٔلهَ ْجؽ 

اًخىسري، اًِاء مضاف اًيَ مدين 

ؿىل اًىْس يف حمي حص، املْي ؿالمة 

ية مـٰن "ؿىل" يف ُشٍ الٓ 

ذل ؿىل مـٰن  

جماسيس خـالء الا  

ْم ٔبْر كَاُمْوا فَلَلُْوا  َزتَْعيَا ؿىََل  كُلُ ْوِِبِ ود

موث َوااَلْزِط ) ُّيَا َزةُّ اًسد (14َزت  

7 
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، اجلص واجملصوزمذـللان زو ْجؽ اشله

.َبفـي كدلِا )زتعيا(   

ؿىل حصف حص ،  اًِاء مدين ؿىل 

اً ىْس يف حمي حص، املْي ؿالمة ْجؽ 

، ، اجلص واجملصوزمذـللان َبفـي زو اشله

.كدلِا )يبٔثون(   

لٓية مـٰن "ؿىل" يف ُشٍ ا

س خـالء ذل ؿىل مـٰن الا

 جماسي

َِ اًِة ُُؤلِٓء كَْومُ  ُشْوا ِمْن ُذْوِه َ ٌَا اَتد

  ٍ مْ  ِثُسلَْعٍن تنَّيِ ثُْوَن ؿَلهَْيِ ًَْواَل اَيْ

(15)  

8 

ؿىل حصف حص ، هللا ًفغ اجلالةل 

جمصوز تـىل وؿالمة حٍص اًىْست ٔلهَ 

، اجلص واجملصوز مذـللان امس املفصذ

.َبفـي كدلِا )افَتى(   

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

ء ذل ؿىل مـٰن الاس خـال

 جماسي

ِن افََْتى ؿىََل  هللا  فََمْن اْػَْلُ ِممد

(15َنِشًَب )  

9 

ؿىل حصف حص ،  اًِاء مدين ؿىل 

اً ىْس يف حمي حص، املْي ؿالمة ْجؽ 

،، اجلص واجملصوزمذـللان َبفـي زو اشله

    .كدلِا )اظلـت( 

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

ذل ؿىل مـٰن الاس خـالء 

 جماسي

َِ َِبًَْوِضْيِس ًَِو  َولَكُُْبُْم ََبِسطٌ ِرَزاَؾْي

دْيَت ِمهْنُْم ِفَصاًزا  مْ  ًََوً ْت ِؿِلهْيِ ـَ لَ اظد

ًَُمِلْئَت ِمهْنُْم ُزْؾًحا ) (18ود  

11 

ؿىل حصف حص ،  اًاكف مدين ؿىل 

اًضم يف حمي حص، املْي ؿالمة ْجؽ 

، اجلص واجملصوزمذـللان َبفـي زو اشله

   .كدلِا )يؼِصوا( 

الٓية  " يف ُشٍمـٰن "ؿىل

ذل ؿىل مـٰن الاس خـالء 

 جماسي

ْوُُكْ َاْو  دْؼَُِصْوا ؿَلَْيُُكْ يَْصُْجُ ُْم ِاْن ي ِاْند

ْم َوًَْن ثُْفِلُحْوا ِاًرا ٔبتًَسا  ْيُسُُكْ يِفْ ِملدهِتِ ـِ ُ ي

(21)  

11 

ؿىل حصف حص،  اًِاء مدين ؿىل 

اًىْس يف حمي حص، املْي ؿالمة ْجؽ 

َبفـي ، اجلص واجملصو زمذـللان زو اشله

.كدلِا )ٔبؿَثان(   

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

حاءذل ؿىل مـٰن اً   

لَُمْوا َاند  ـْ ًَِي ْم  اَن ؿَلهَْيِ َوَنَشاِِلَ َاؿََْثْ

اؿََة لََٔزيَْة  َاند اًسد َوؿَْسهللِا َحقد ود

(21ِفهْيَا )  

12 

ؿىل حصف حص،  اًِاء مدين ؿىل 

اًىْس يف حمي حص، املْي ؿالمة ْجؽ 

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

ذل ؿىل مـٰن الاس خـالء 

ِاْر يَدٌََاَسُؾْوَن تَيهَْنُْم َاْمَصُُهْ فَلَاًُْوا 

مْ  تًُْيَااًن )21(  اتْيلُْوا ِؿِلهْيِ

13 
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ص واجملصوز مذـللان َبفـي ، اجلزو اشله

.كدلِا )اتيوا(   

 جماسي

ؿىل حصف حص، امص جمصوز تـىل 

ْجؽ وؿالمة حٍص اًىْست ٔلهَ 

اًخىسري، اًِاء مدين ؿىل اًىْس يف 

حمي حص، املْي ؿالمة ْجؽ اشلهو ز، 

اجلص واجملصوز مذـللان َبفـي كدلِا 

.)كلحوا(   

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

س خـالء ذل ؿىل مـٰن الا

يجماس   

يَْن كَلَُحْوا ؿىََل   ِ ْم كَاَل اشلد ُْم َاؿَْْلُ ِِبِ َزِبُّ

(21َاْمِصُِهْ )  

14 

ؿىل حصف حص ، اًِاء مدين ؿىل 

اًىْس يف حمي حص، املْي ؿالمة ْجؽ 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبفـي زو اشله

.كدلِا )هخزشن(   

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

ذل ؿىل مـٰن الاس خـالء 

 جماسي

مْ  َمْسِجًسا )21(  15 ًَيَخدِزَشند ؿَلهَْيِ

ؿىل حصف حص ، ازاءك جمصوز تـىل 

 وؿالمة حٍص اًىْست ٔلهَ ْجؽ

، اجلص واجملصوز مذـللان تـ اًخىسري

  .)مذىئني(

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

س خـالء ذل ؿىل مـٰن الا

 حليق

ْيُسٍش  ْن س ُ ا ّمِ َويَلْخَُسْوَن ِزيَدًا ُدْْضً

ا ؿىََل  ااْلََزائِِم  ِئنْيَ ِفهْيِ ذدىِّ ٍق مُّ خَُْبَ ِاس ْ ود

َم اًثدَواُة َوَحُسًَْت ُمْصثََفًلا ) ـْ (31ِه  

16 

ؿىل حصف حص ، اً ِاء جمصوز تـىل 

، يف حمي حص مدين ؿىل اًسىون

اجلص واجملصوز مذـللان َبفـي كدلِا 

ام يف حمي هطة مفـوَل  )يصسي( ُو

  .ألول

مـٰن "ؿىل" يف ُشٍ الٓية 

ذل ؿىل مـٰن 

 الاسس خـالء حليق

ْن  ا ّمِ ُّْؤِثنَيِ َذرْيً ـَٰس َزّبْ َاْن ي فَ

َن  َحااًن ّمِ َحٌدِخَم َويُْصِسَي ؿَلهَْيَا ُحس ْ

ْيًساَسًًَفا ) ـِ َماِء فَُذْطِحَح َض (41اًسد  

17 

ؿىل حصف حص ، ما امس املوضول ، 

اجلص واجملصوز مذـللان َبفـي كدلِا 

.)يللّة(  

مـٰن "ؿىل" يف ُشٍ الٓية 

خـليياً  ذل ؿىل مـٰن  

 َِ ٍِ فََاْضَحَح يُلَلُِّة َنفدْي َوُاِحْيطَ ِتثََمِص

 ؿىََل  َما َاهَْفَق ِفهْيَا )42(

18 
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ؿىل حصف حص ، ُؾُصْوِص  جمصوز 

تـىل وؿالمة حٍص اًىْست ٔلهَ امس 

املفصذ، اً ِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل 

، اجلص واجملصوز اًسىون يف حمي حص

.مذـللان َبمس اًفاؿي )ذاوية(  

ؿىل" يف ُشٍ الٓية مـٰن "

املطاحدةذل ؿىل مـٰن   

َويِهَ َذاِويٌَة ؿىََل  ُؾُصْوِشَِا َويَُلْوُل 

ْ َاَخًسا )يلَْيدَ  (42يِنْ ًَْم ُاْْشِْك ِجَصّبِ  

19 

ؿىل حصف حص،  ك جمصوز تـىل 

، اجلص واجملصوز ؿالمة حٍص اًىْست و 

. مذـللان تـ)ملذسزا(  

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

س خـالء ذل ؿىل مـٰن الا

 جماسي

ٍء ُمْلذَِسًزا  َوََكَن هللُا ؿىَلَ  ُكِّ ََشْ

(45)  

21 

ؿىل حصف حص، زة جمصوز تـىل 

 ،وؿالمة حٍص اًىْست ٔلهَ امس املفصذ

اًاكف مضاف اًيَ مدين ؿىل اًفذح 

، اجلص واجملصوز مذـللان يف حمي حص

.َبفـي كدلِا )ؾصضوا(  

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

ذل ؿىل مـٰن الاس خـالء 

 جماسي

َِّم َضفدا ًَلَْس  َوُؾصُِضْوا ؿىََل  َزت

لَ  ٍت تَْي  ِحئُْخُمْواَن ََكَ َذلَْلٌَاُُكْ َاود َمصد

ْوِؿًسا ) َي ًَُُكْ مد ـَ دْن ََنْ (48َسَؾْيُتْ َاً  

21  

ؿىل حصف حص ، كلوة جمصوز تـىل 

وؿالمة حٍص اًىْست ٔلهَ ْجؽ 

اًخىسري، اًِاء مدين ؿىل اًىْس يف 

حمي حص، املْي ؿالمة ْجؽ اشلهو ز، 

اجلص واجملصوز مذـللان َبفـي كدلِا 

.يف حمي هطة مفـول اًثاين (حـليا)  

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

يفذل ؿىل مـٰن   

 َِ ِّ اَيِث َزت ْن ُرِنَص َِبَ َوَمْن َاْػَْلُ َممد

 ٍُ َمْت يََسا فََاْؾَصَط َؾهْنَا َووَِِسَ َما كَسد

ْم اََنيدًة َاْن  لْيَا ؿىََل  كُلُْوِِبِ ـَ ِااند َح

ْم َوْكًصا َوِاْن ثَْسُؾُِْم  ٍُ َويْف َاراِْنِ يَْفَلُِْو

َُِسى فَلَْن َُيْخَُسْوا ِاًرا َاتًَسا ِاىَل اً 

(57)  

22 

ؿىل حصف حص، بَٓثز جمصوز تـىل 

وؿالمة حٍص اًىْست ٔلهَ امس 

املفصذ،اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل 

اًىْس يف حمي حص، املْي و الاًف 

، اجلص واجملصوز مذـللان ؿالمة اًخثًية

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

ـٰن الاس خـالء ذل ؿىل م

 جماسي

ا ؿىََل   كَاَل َرِِلَ َما ُنيدا هَْحفِ فَاْزثَسد

(64اََثِزِِهَا كََطًطا )  

23 
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.َبفـي كدلِا )ازثسا(  

ؿىل حصف حص، و ٔبن حصف هطة 

 و مطسزي ال حمي ًِا من اإلؾصاة.

مـٰن "ؿىل" يف ُشٍ الٓية 

 مـٰن الاس خـالء ذل ؿىل

 جماسي

َم ؿىََل  َاْن  ـُ ْي اثِّح َُ كَاَل اََلُ ُمْوٰس 

ُّـَ  ْمَت ُزْشًسا )ث ِّ ا ؿُل َمِن َممد (66لِّ  

24 

ؿىل حصف حص،  ما  امس املوضول 

جمصوز تـىل مدين ؿىل اًسىون يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان حمي حص

.َبفـي كدلِا )ثطُب(  

مـٰن "ؿىل" يف ُشٍ الٓية 

الاس خـالء ذل ؿىل مـٰن 

 جماسي

 َِ طْ ِت َوَنْيَف ثَْطُِبُ ؿىََل  َماًَْم حُتِ

ا ) (68ُذُْبً  

25 

ؿىل حصف حص ، ؿىل و اً ِاء جمصوز 

تـىل مدين ؿىل اًىْس يف حمي حص، 

اجلص واجملصوز مذـللان َبفـي كدلِا 

  .)اَتشث(

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

المذل ؿىل مـٰن اً  

َِ  َاْحًصا  كَاَل ًَْو ِشئَْت ًَخدَزْشَث ؿَلَْي

(77)  

26 

ؿىل حصف حص، اً ِاء جمصوز تـىل 

، اجلص  حمي حصيف مدين ؿىل اًىْس

واجملصوز مذـللان مبحشوف حال من 

  .)ضُبا(

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

ذل ؿىل مـٰن الاس خـالء 

 جماسي

  َِ خَِعْؽ ؿَلَْي ئَُم ِتَخبِْوِيِي َماًَْم جَس ْ ِّ َسُاهَخ

ا ) (78َضُْبً  

27 

ؿىل حصف حص ،اً ِاء جمصوز تـىل 

، اجلص يف حمي حصمدين ؿىل اًىْس

املطسز تـسُام واجملصوز مذـللان َب

.)ضُبا(  

لٓية مـٰن "ؿىل" يف ُشٍ ا

ذل ؿىل مـٰن الاس خـالء 

 جماسي

ا  َِ َضُْبً َرِِلَ ثَبِْويُْي َماًَْم جَْسِعْؽ ؿًلًْي

(82)  

28 

ؿىل حصف حص ، اًاكف  جمصوز 

تـىل مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، 

، اجلص واجملصوز زو املْي ؿالمة ْجؽ اشله

.مذـللان َبفـي كدلِا )ٔبثلو(  

ؿىل" يف ُشٍ الٓية مـٰن "

الاس خـالء ذل ؿىل مـٰن 

 حماسي

َُ ِرْنًصا )83(  29 كُْي َسَاثْلُْوا ؿَلَْيُُكْ  ِمٌْ
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ؿىل حصف حص، كوم جمصوز تـىل 

، الهَ امس املفصذوؿالمة حٍص اًىْست 

اجلص واجملصوز مذـللان َبفـي كدلِا 

. )ثعلؽ(  

" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ؿىل

 ذل ؿىل مـٰن الاس خـالء

 جماسي

َحىتد ِاَرا تَلََف َمْعِلَؽ اًّشْمِس َوَخَس 

ُْم ِمْن  ِد ْي ً ـَ دْم ََنْ ا ثَْعلُُؽ ؿىََل  كَْوٍم ً َُ

ا ) (91ُذْوِْنَا ِسَْتً  

31 

ؿىل حصف حص ، ٔبن حصف هطة و 

، مطسزي ال حمي ًِا من اإلؾصاة

اجلص واجملصوز مذـللان َبفـي كدلِا 

.)َنـي(  

مـٰن "ؿىل" يف ُشٍ الٓية 

اس خـالء ل ؿىل مـٰن ذ

 جماسي

ُي َِلَ َدْص ًخا ؿَ ىَل  َاْن  ـَ فََِْي ََنْ

ا ) ْي تَْيًٌََا َوتَيهَْنُْم َسسًّ ـَ (94جَتْ  

31 

ؿىل حصف حص ، اً ِاء جمصوز تـىل 

، اجلص مدين ؿىل اًىْس يف حمي حص

  .(صوز مذـللان َبفـي كدلِا )افص واجمل

يف ُشٍ الٓية  مـٰن "ؿىل"

ء ذل ؿىل مـٰن الاس خـال

 جماسي

صِْ  فْ ََلُ اَنًزا كَاَل اثُْويِنْ اُ َحىتد ِاَرا َحـَ 

َِ  ِكْعًصا )96(  ؿَلَْي

32 

 حياانثاً  31صف يف : ح .2

 اًصمق الآيث اًىت فهيا حصوف اجلص املـٰن اإلؾصاة

يف حصف حص، اً ِاء جمصوز تف  مدين 

، اجلص واجملصوز يف حمي حص ؿىل اًىْس

.مذـللان تـ)مانثني(  

يف ُشٍ الٓية ذل  "ِف" مـٰن

  اًؼصفية ؿىل مـٰن

َِ  َاتًَسا )3( ا ِنِثنْيَ ِفْي  1 مد

يف حصف حص، اًىِف جمصوز تف  

، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ

اجلص واجملصوز مذـللان َب فـي كدلِا 

.)ْضتيا(  

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

   ؿىل مـٰن اًؼصفية

ْم يِف اًْ َىِِْف  تْيَا ؿىََل اَراِْنِ فََْضَ

ينْيَ ؿََسًذا ) (11س ِ  

2 

يف حصف حص، جفوت جمصوز تف  وؿالمة 

، اجلص ذحٍص اًىْست الهَ امس املفص 

.واجملصوز مذـللان مبحشوف ذُب املحخسا  

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

  ؿىل مـٰن اًؼصفية

َوِاَرا قََصتَْت ثَْلصُِضُِْم َراَث  

 َُ اًِشَماِل َوُُهْ يِفْ  فَْجَوٍت ّمٌْ

(17)  

3 

يف حصف حص، ملّت جمصوز تف   مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل  ْوُكُْ  دْؼَُِصْوا ؿَلَْيُُكْ يَْصُْجُ ُْم ِاْن ي  4 ِاْند



42 
 

 
 

، ْجؽ اًخىسريوؿالمة حٍص اًىْست الهَ 

اً ِاء  مضاف اًيَ، املْي ؿالمة ْجؽ 

، اجلص واجملصوز مذـللان َب املشهص اًسامل

.فـي كدلِا )يـيسوُك(  

ْم َوًَْن ثُْفِلُحْوا   ىلؿىل مـٰن ا دهِتِ ْيُسُُكْ يِفْ ِمل ـِ َاْو يُ

(21ِاًرا ٔبتًَسا )  

يف حصف حص،  اً ِاء جمصوز تف  مدين 

، اجلص ؿىل اًسىون يف حمي حص

واجملصوز مذـللان مبحشوف يف حمي زفؽ 

.ذُب  

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

جماسيةمـٰن ؿىل   

ًِيَ  ْم  اَن ؿَلهَْيِ لَُمْوا َوَنَشاِِلَ َاؿََْثْ ـْ

اؿََة  َاند اًسد َاند َوؿَْسهللِا َحقد ود

 لََٔزيَْة ِفهْيَا )21(

5 

يف حصف حص، اًِاء  مضاف اًيَ مدين 

ؿىل اًى ْس يف حمي حص، املْي، ؿالمة 

، اجلص واجملصوز مذـللان زو ْجؽ اشله

.َبًفـي كدلِا )متاز(  

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

مـٰن ؾنؿىل   

ًصا  ُِ مْ  ِاالد ِمَصاًء َػا فاََل ثَُماِز فِ هْيِ

(22)  

6 

يف حصف حص، اًِاء  مضاف اًيَ مدين 

ؿىل اًى ْس يف حمي حص، املْي، ؿالمة 

، اجلص واجملصوز مذـللان زو ْجؽ اشله

.َبًفـي )جس خفت(  

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

مـٰن ؾنؿىل   

هْنُْم َاَحًسا  مْ  ّمِ خَْفِت ِفهْيِ اَلجَس ْ ود

(22)  

7 

يف حصف حص، اًىِف جمصوز تف  

المة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ، ، وؿ

اًِاء  مضاف اًيَ مدين ؿىل اً ى ْس يف 

حمي حص، املْي، ؿالمة ْجؽ اشلهو ز، 

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)ًحثوا(  

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

مـٰن اًؼصفية ؿىل   

َوًَِحثُْوا يِفْ َنِِْفِِْم زاََلَج َمائٍَة 

ا )س ِ  ـً ( 25ِينْيَ َواْسَذاُذْوا ِجْس  

8 

يف حصف حص،  حُك جمصوز تف  

وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ 

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

جماسيةمـٰن ؿىل   

َِ اَ َحًسا  َواَليرُْشِكُ  يِفْ  ُحْْكِ

(26)  

9 
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اً ِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي حمي حص

  .كدلِا )يرشك(

يف حصف حص،  اً ِاء جمصوز تف  مدين 

، اجلص ؿىل اًسىون يف حمي حص

 واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )ُيلّون(

. 

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

مـٰن اًؼصفية ؿىل   

ِصْي ِمْن  َحٌدةُ  ُاًَِئَم ًَُِمْ  ؿَْسٍن جَتْ

لدْونَ  ِفهْيَا ِمْن  ْْنَاُز ُُيَ ُم ااْلَ هِتِ حَتْ

ٍة )اَ  َُ (31َساِوَز ِمْن َر  

11 

يف حصف حص مدين ؿىل اًسىون ال 

حمي ًِا من اإلؾصاة،  اًِاء جمصوز تف  

، اجلص مدين ؿىل اًسىون يف حمي حص

.واجملصوز مذـللان تـ )مذىئني(  

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

مـٰن اًؼصفية ؿىل   

ا ّمْن  يَلْخَُسْوَن ِزَياًَب ُدْْضً ود

خ ِاس ْ ْيُسٍش ود ذدِىِئنْيَ س ُ ٍق مُّ ُْبَ

َم اًثدَواُة  ـْ ِفهْيَا ؿىََل ااْلََزائِِم ِه

(31َوَحُسًَْت ُمْصثََفًلا )  

11 

يف حصف حص ،  اًِاء جمصوز تف  مدين 

، اجلص ؿىل اًسىون يف حمي حص

. واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )اهفق(  

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

س حخيةاً  مـٰنؿىل   

ٍِ فََاْضَحَح يُلَلُِّة َوُاِحْيطَ ِتثَ  َمِص

َِ ؿىََل َمبٓ َاهَْفَق ِفهْيَا َويِهَ  َنفدْي

(42َذاِويٌَة ؿىََل ُؾُصْوِشَِا )  

12 

يف حصف حص،  اًِاء جمصوز تف  مدين 

، اجلص واجملصوز ؿىل اًىْس يف حمي حص

. مذـللان مبحشوف ضةل املوضول  

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

اًؼصفيةمـٰن ؿىل   

َؽ اًِْىذاُة فَََتَى َوُوضِ 

  َِ ا ِفْي اًُْمْجصِِمنْيَ ُمْشِفِلنْيَ ِممد

(49)  

13 

يف حصف حص،  اً َِاء حصف ثييدَ مدين 

ؿىل اًسىون ال حمي ًِا من اإلؾصاة، 

را امس اإلشازت مدين ؿىل اًسىون يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي حمي حص

.كدلِا )َصفٌا(  

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

  ىلمـٰن ا ؿىل

َشا اًْلَْصاِن  َُ َوًَلَْس َْضدفٌَْا يِفْ  

(54)ٌِليداِش ِمْن ُكِّ َمثَي   

13 

يف حصف حص، اران جمصوز تف  

حٍص اًىْست الهَ ْجؽ اًخىسري  ةوؿالم

مـٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل 

جماسيةمـٰن ؿىل   

ْم اََنيدًة َاْن  لْيَا ؿىََل كُلُْوِِبِ ـَ ِااند َح

ْم َوْكًصا )57( ٍُ وَ يفْ  َاراِْنِ  يَْفَلُِْو

14 
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، اًِاء  مضاف اًيَ مدين ؿىل اً ىْس 

يف حمي حص، املْي، ؿالمة ْجؽ اشلهو ز، 

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.حـليا()  

يف حصف حص،  اًححص جمصوز تف  

، الهَ امس املفصذحٍص اًىْست  ةوؿالم

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)اَتش(  

ٰن "ِف" يف ُشٍ الٓية ذل مـ

مـٰن اًؼصفية ؿىل   

َيا  َما وَس ِ ا تَلََلا َمْجَمَؽ تَيهِْنِ فَلَمد

َش َسِخْيََلُ يِفْ  اًَْحْحِص  َ ُحْوَِتَُما فَاَتد

ًَب ) (61َُسَ  

15 

يف حصف حص، اًححص جمصوز تف  

، الهَ امس املفصذحٍص اًىْست  ةوؿالم

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.()اَتش  

مـٰن "يف" يف ُشٍ الٓية ذل 

 ؿىل مـٰن اًؼصفية 

ًحا  َش َسِخْيََلُ يِفْ  اًَْحْحِص ََعَ َ َوَتد

(63)  

16 

يف حصف حص، اًسفيية جمصوز تف  

 الهَ امس املفصذحٍص اًىْست  ةوؿالم

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)زهحا(  

مـٰن "يف" يف ُشٍ الٓية ذل 

 ؿىل مـٰن اًؼصفية 

فَاهْخَ لَلَا َحىَت ِاَرا َزِنَحا يِفْ  

(71) اًَسِفْييَِة َدَصكََِا  

17 

يف حصف حص،  اًِاء جمصوز تف  مدين 

، اجلص ؿىل اًسىون يف حمي حص

  .(وخساواجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )

مـٰن "يف" يف ُشٍ الٓية ذل 

 ؿىل مـٰن اًؼصفية 

َي كَْصيَةِ  ُْ  فَاهْخَلَلَا َحىتد ِاَربٓ َاثََيبٓ َا

لََِا فََاتُْوا َاْن  ُْ َمبٓ َا ـَ خَْع اس ْ

ُفْو ُِهَا فََوَخَس ِفهْيَا ِخَساًزا  َُّضيِّ ي

(77)  

18 

يف حصف حص، اًححص جمصوز تف  

، حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ ةوؿالم

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)يـملون(  

مـٰن "يف" يف ُشٍ الٓية ذل 

 ؿىل مـٰن اًؼصفية 

ا اًسد  ًَِمَساِننْيِ َامد ِفْييَُة فاََكهَْت 

َملُْوَن ِِفْ  اًَْحْحِص فَ َاَزَذثُّ َاْن  ـْ َ ي

(79)َاِؾْيَُبَا   

19 
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يف حصف حص،  املسيية جمصوز تف  

 الهَ امس املفصذحٍص اًىْست  ةوؿالم

اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف هـت 

.يف حمي حص َثن ًـ )كالمني(  

مـٰن "يف" يف ُشٍ الٓية ذل 

  اًؼصفية ؿىل مـٰن

ُللََمنْيِ  ًِ ا اًِْجَساُز فاََكَن  َوَامد

 َُ خَ يَِخَمنْيِ ِِف  اًَْمِسيْيَِة َوََكَن حَتْ

َُما  ِد ًًِحاَنْْنٌ ً  َوََكَن َاتُْوُِهَا َضا

(82)  

21 

يف حصف حص،  الازط جمصوز تف  

، الهَ امس املفصذحٍص اًىْست  ةوؿالم

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

( ّ .(امىٌّ  

مـٰن "يف" يف ُشٍ الٓية ذل 

 ؿىل مـٰن اًؼصفية 

 َُ دا ََلُ ِِف  ااْلَْزِط َواثَيٌْ ِااند َمىٌد

ٍء َسخَدًا ) (84ِمْن ُكِّ ََشْ  

21 

يف حصف حص،  ؿني جمصوز تف  

، حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ ةوؿالم

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

  .)ثلصة(

ة ذل مـٰن "يف" يف ُشٍ الٓي

  جماسيةؿىل مـٰن 

ْمِس  َحىّت ِاَرا تَلََف َمْلِصَة اًشد

ئٍَة  ا ثَْلُصُة يِفْ ؿنَْيٍ مَحِ َُ َوَخَس

بٔ كَْوًما  َُ َوَخَس ِؾْيَس (86)ود  

22 

يف حصف حص،  اً ِاء جمصوز تف  مدين 

ؿىل اًىْس يف حمي حص، املْي، ؿالمة 

، اجلص واجملصوز مذـللان زو ْجؽ اشله

.(َبًفـي كدلِا )ثخزش  

 "يف" يف ُشٍ الٓية ذل مـٰن

اىل ؿىل مـٰن  

َة  ّشِ ـَ بٓ َاْن ثُ كُلْيَا يَشااًَْلْصهنَْيِ ِامد

يًا  مْ  ُحس ْ بٓ َاْن ثَخدِزَش ِفهْيِ َوِامد

(86)  

23 

يف حصف حص،  الازط جمصوز تف  

، حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ ةوؿالم

اجلص واجملصوز مذـللان َبمس اًفاؿي كدلِا 

  .)مفسسون(

ٰن "يف" يف ُشٍ الٓية ذل مـ

 ؿىل مـٰن اًؼصفية 

كَاًُْوا يَشااًَْلصهنَْيِ ِاند يبُْحْوَح 

َوَمبُْحْوُح ُمْفِسِسيَْن يِف  ااْلَْزِط 

(94)  

24 

يف حصف ح ، اً ِاء جمصوز تف  مدين 

، اجلص واجملصوز يف حمي حص ْسؿىل اًى 

. مذـللان َبًفـي كدلِا )مىّّٰن(  

ل مـٰن "يف" يف ُشٍ الٓية ذ

جماسيةؿىل مـٰن   

َِ  َزِبْ َذرْيٌ  ْ  ِفْي كَاَل َماَمىديّنِ

ْي تَيٌَُُْكْ  ـَ ٍت َاْح فََاِؾْيُيْويِنْ ِتُلود

(95َوتَيهَْنُْم َزْذًما )  

25 

يف حصف حص،  تـظ جمصوز تف   "يف" يف ُشٍ الٓية ذل  مـٰن دُمْوُح يِفْ   ضَ ُِْم يَْوَمِئٍش ي ـْ َ َوحََصْنيَا ت 26 
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حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ. ةالموؿ ٍظ  ؿىل مـٰن اًحاء  ـْ َ (99)ت  

يف حصف حص، اًطوز جمصوز تف  

، حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ ةالموؿ

انئة فاؿي اجلص واجملصوز يف حمي زفؽ 

  .)هفخ(ٌلفـي 

مـٰن "يف" يف ُشٍ الٓية ذل 

  جماسيةؿىل مـٰن 

ا  ـً يَاُُهْ َْجْ ـْ هُِفَخ يِفْ  اًُطْوِز فََجَم ود

(99)  

27 

يف حصف حص، قعبٓء جمصوز تف  

، حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ ةموؿال

اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف ذُب 

.)َكهت(  

مـٰن يف" يف ُشٍ الٓية ذل 

  جماسيةؿىل مـٰن 

يَْن ََكهَْت َاْؾُيهُنُْم يِفْ  ِقَعبٍٓء  ِ اشلد

َؾْن ِرْنِصْي َوََكهُْوا 

ا ) ـً ْوَن ََسْ ـُ َخِعْي (111اَليَس ْ  

28 

يف حصف حص، احليات جمصوز تف  

، حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ ةالموؿ

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)ضي(  

مـٰن "يف" يف ُشٍ الٓية ذل 

  ؿىل مـٰن اًؼصفية 

هُيُْم يِفْ اًَْحَياِت  ـْ يَْن َضيد َس ِ اشلد

ُْم  ُحْوَن َاْند س َ هَْيا َوُُهْ َُيْ ازلُّ

ا ) ـً ُيْوَن ُضْي س ِ (114ُُيْ  

29 

يف حصف حص،  اً ِاء جمصوز تف  مدين 

، اجلص حصيف حمي ؿىل اًسىون 

.واجملصوز مذـللان تـ )ذازلين(  

مـٰن "يف" يف ُشٍ الٓية ذل 

  ػصفيةؿىل مـٰن 

يَْن ِفهْيَا اَليَْحُلْوَن َؾهْنَا  َذازِلِ

(118ِحَواًل )  

31 

 ثانياح اً  9حصف اىل :  .3

اجلص الآيث اًىت فهيا حصوف املـٰن اإلؾصاة  اًصمق 

اىل حصف حص،  اًىِف جمصوز َٕبىل 

، الهَ امس املفصذحٍص اًىْست  ةوؿالم

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)اوى(  

يف ُشٍ الٓية مـٰن "اىل" 

لايةىهتاء اًا ذل ؿىل مـٰن  

ِاْر َاَوى اًِْفْذَيُة ِاىَل  اًَْىِِْف 

هَْم َزمْحَ  ُ ديَبٓ اِثيٌَْا ِمْن زلد ًة فَلَاًُْوا َزت

ْ ًَيَا ِمْن َاْمِصاَن َزَشًسا  ّّيِ َُ ود 

(11)  

1 

اىل حصف حص،  اًىِف جمصوز َٕبىل 

، حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ ةوؿالم

يف ُشٍ الٓية مـٰن "اىل" 

لايةاىهتاء اً ذل ؿىل مـٰن  

ُحسُ  ـْ َ ًُْخُمْوُُهْ َوَما ي ْوَن َوِاِر اؿََْتَ

ِاالدهللَا فَبْ ُوا اىَلَ   اًَْىِِْف 

2 
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اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

   .)فبٔووا(

( َِ ِخ مْحَ ْن زد ُُُّكْ ّمِ ًَُُكْ َزج (16يًَرُْشْ  

جمصوز َٕبىل  املسيية،  حصف حص  اىل

، حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ ةوؿالم

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

 .)اتـثوا(

يف ُشٍ الٓية مـٰن "اىل" 

ةلاياىهتاء اً ذل ؿىل مـٰن  

ثُْوبٓ َاَحَسُُكْ ِتَوِزِكُُكْ ُِشٍِ  ِاىلَ   ـَ فَاتْ

َبٓ َاْسَٰك  اًَْمِسيْيَِة فَلَْيْيُؼْص َاُيُّ

اًما ) ـَ ( 19َظ  

3 

اىل حصف حص،  اًاكف  جمصوز تف   

، اجلص حص حمي مدين ؿىل اًفذح يف

.واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )ٔبوِح(  

شٍ الٓية مـٰن "اىل" يف ُ

لايةامل اىهتاء ذل ؿىل مـٰن   

َواثُْي َمبٓ ُاِِحَ ِاًَْيمَ  ِمْن ِنَخاِة 

َس  َِ َوًَْن جَتِ امِث ًِلَكِ َل  َِّم اَل ُمدَّسِ َزت

(27ِمْن ُذْوِهَ ُملَْخَحًسا )  

4 

اىل حصف حص، زّب  جمصوز َٕبىل 

فصذ ، حٍص اًىْست الهَ امس امل ةوؿالم

اًياء ايء مذلكم مضاف اًيَ مدين ؿىل 

جملصوز ، اجلص وااًسىون يف حمي حص

.مذـللان َبًفـي كدلِا )زذذث(  

يف ُشٍ الٓية مـٰن "اىل" 

لايةاىهتاء اً ذل ؿىل مـٰن   

ًَِِئْ  اؿََة كَبٓئَِمًة ود َمبٓ َاُػنُّ اًسد ود

ا  ْ اَلَِخَس ند َذرْيً ُزِذْذُث ِاىلَ  َزِبّ

هْنَا ُمٌَْللًَحا ) (36ِمّ  

5 

اىل حصف حص، اًِسى جمصوز َٕبىل 

لسزت ؿىل امل حٍص اًىْست ةوؿالم

، اجلص الهَ امس املفصذ الاًف ٌلخـشز

.واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )ثسؾِم(  

يف ُشٍ الٓية مـٰن "اىل" 

لايةاىهتاء اً ذل ؿىل مـٰن   

َوِاْن ثَْسُؾُِْم ِاىلَ  اًَُِْسى فَلَْن 

(57َُيْخَُسْوبٓ ِاًرا َاتًَسا )  

6 

اىل حصف حص، اًّطرصت جمصوز َٕبىل 

 الهَ امس املفصذ حٍص اًىْست مةوؿال

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

  .)اوييبٓ(

يف ُشٍ الٓية مـٰن "اىل" 

لايةذل ؿىل مـٰن  اىهتاء اً  

كَاَل َاَزَايَْت ِاْر َاَويْيَبٓ ِاىلَ  

ْرَصتِ  فَِايِنْ وَِسيُْت اًُْحْوَث  اًطد

(63)  

7 

اىل حصف حص، زّة  جمصوز َٕبىل 

فصذ، حٍص اًىْست الهَ امس امل ةوؿالم

يف ُشٍ الٓية مـٰن "اىل" 

لايةذل ؿىل مـٰن  اىهتاء اً  

بٔ َمْن َػَْلَ فََسْوَف  كَاَل َامد

 َُ ُ ت ّشِ ـَ َِ فَُي ِّ َُ ُُثد يَُصذُّ  ِاىَل َزت ُ ت ّشِ ـَ ُ ه

8 
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اً ِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي حمي حص

   .كدلِا )يصّذ(

(87ؿََشاًَب ىُّْىًصا )  

اىل حصف حص، اًياء  ايء مذلكم مدين 

اجلص واجملصوز  ،ؿىل اًفذح يف حمي حص

.مذـللان َبًفـي كدلِا )يوٰح(  

 

 

مـٰن "اىل" يف ُشٍ الٓية 

لايةؿىل مـٰن  اىهتاء اًذل   

دَمبٓ َااَن ثرََشٌ ِمثْلُُُكْ يُْوَٰح  كُْي ِاه

ِحسٌ   د َمبٓ ِاًَُُِكْ اٌَل ود ِاََلد  َاه

(111)  

9 

 

 ثانياح اً  12 حصف ؾن : .4

 اًصمق الآيث اًىت فهيا حصوف اجلص املـٰن اإلؾصاة

ؾن حصف حص،وِف جمصوز تـ)ؾن( 

حٍص اًىْست الهَ امس  ةوؿالم

املفصذ، اً ِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل 

اًىْس يف حمي حص، املْي، ؿالمة 

، اجلص واجملصوز مذـللان زو ْجؽ اشله

.َبًفـي كدلِا )حزاوز(  

ذل  مـٰن "ؾن" يف ُشٍ الٓية

تسو جماؿىل مـٰن   

ْت حدَزاَوُز  ـَ َوحََص اًَشْمَس ِاَرا َظلَ

 َؾنْ  َنِِْفِِْم َراَث اًَْيِمنْيِ )17( 

1 

ؾن حصف حص،اً ِاء جمصوز تـ)ؾن( 

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي، 

، اجلص واجملصوز زو ؿالمة ْجؽ اشله

   .مذـللان َبًفـي كدلِا )ثـس(

مـٰن "ؾن" يف ُشٍ الٓية ذل 

اًخـليي مـٰن ؿىل  

يَْن يَْسُؾْوَن   َواْضُِبْ هَْفَسَم َمَؽ اشّلِ

ُْم َِبًَْلستص َواًْلَِشِّ يُصِيُْسْوَن  َزِبد

ُس َؾْييََم َؾهْنُمْ    ـْ َُ َواَل ثَخَ َوَْجَ

(28)  

2 

ؾن حصف حص،رهص جمصوز تـ)ؾن( 

حٍص اًىْست الهَ امس  ةوؿالم

مـٰن "ؾن" يف ُشٍ الٓية ذل 

جماوستؿىل مـٰن   

هَْيا َواَل ثُِعْؽ  حُصِيُْس ِسيْيََة اًَْحيوِت ازلُّ

دَحَؽ  َمْن َاْقَفلْيَا كَْدََلُ َؾنْ  ِرْنِصاَن َواث

3 
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املفصذ، ان مضاف اًيَ مدين ؿىل 

.حص اًسىون يف حمي  

َُ وَ َُ  (28َوََكَن َاْمُصٍ فُُصًظا )ى  

ؾن حصف حص، امص جمصوز تـ)ؾن( 

حٍص اًىْست الهَ امس  ةوؿالم

ص واجملصوز مذـللان َبًفـي اجل املفصذ

  .كدلِا )فسق(

مـٰن "ؾن" يف ُشٍ الٓية ذل 

جماوستؿىل مـٰن   

ُسْوا اِلَذَم  ٌِلَْملئَىِة اْْسُ َوِاْر كُلْيَا 

ٓ ِاتِْليَْس ََكَن ِمَن  فََسَجُسْوا ِالد

)51( َِّ  اًِْجّنِ فََفَسَق َؾنْ  َاْمِص َزت

4 

ؾن حصف حص،اًِاء جمصوز تـ)ؾن( 

، سىون يف حمي حصمدين ؿىل اً  

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

  .)َّيسوا(

مـٰن "ؾن" يف ُشٍ الٓية ذل 

جماوستؿىل مـٰن   

ُْم  َوَزَا اًُْمْجصُِمْوَن اًيداَز فََؼيُّْوبٓ َاْند

فًا  ُسْوا َؾهْنَا َمُْصَ ا َوًَْم ََّيِ َُ ْو ـُ َواِك مُّ

(53 )  

5 

ؾن حصف حص،اً ِاء جمصوز تـ)ؾن( 

، سىون يف حمي حصمدين ؿىل اً 

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

  .)ٔبؾصط(

مـٰن "ؾن" يف ُشٍ الٓية ذل 

جماوستؿىل مـٰن   

 َِ ّ َص َِبيِت َزت ْن ُرّنِ َوَمْن َاْػَْلُ ِممد

فََاْؾَصَط َؾهْنَا وَ وَِِسَ َما كّّسَمْت 

(57) يََساٍُ   

6 

ؾن حصف حص،شئ جمصوز تـ)ؾن( 

 حٍص اًىْست الهَ امس ةوؿالم

، اجلص واجملصوز مذـللان املفصذ

.َبًفـي كدلِا )جس ئلين(  

مـٰن "ؾن" يف ُشٍ الٓية ذل 

اوستاجملؿىل مـٰن   

ئَليِْنْ  َخيِنْ فاََل جَس ْ ـْ دَح كَاَل فَِاِن اث

 َُ ٍء َحىّت ُاْذِسَج َِلَ ِمٌْ َؾنْ  ََشْ

( 71ِرْنًصا )  

7 

ؾن حصف حص،شئ جمصوز تـ)ؾن( 

حٍص اًىْست الهَ امس  ةوؿالم

، اجلص واجملصوز مذـللان ملفصذا

.َبًفـي كدلِا )سبًٔخم(  

مـٰن "ؾن" يف ُشٍ الٓية ذل 

اوستاجملؿىل مـٰن   

ا  َُ َس ـْ َ ٍء ت كَاَل ِاْن سَ بَٔ ًُْخمَ  َؾْن ََشْ

(76فاََل ثُطِحْحيِنْ )  

8 

ؾن حصف حص،امص جمصوز تـ)ؾن( 

حٍص اًىْست الهَ امس  ةوؿالم

مـٰن "ؾن" يف ُشٍ الٓية ذل 

اًخـلييؿىل مـٰن   

َُ َؾْن َاْمِصْي رِِلَ ثَبِْويُْي  لُْخ ـَ َوَما فَ

ا ) َِ ِضُْبً ( 82َماًَْم جَْسِعْؽ ؿدلَْي  

9 
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املفصذ، اًياء ايء مذلكم مضاف اًيَ 

،  ؿىل اًسىون يف حمي حصمدين

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

  .)فـلخَ(

ؾن حصف حص،رى جمصوز تـ)ؾن( 

ٔلسامء اًياء الهَ من ا وؿالمة حٍص

اجلص واجملصوز مذـللان  ارلسة،

  . َبًفـي كدلِا )يس ئلوهم(

اًلصهني، مضاف اًيَ وؿالمة حٍص 

اًياء ٔلهَ مثٰن، اًيون، ؾوط ؾن 

.اًخيوين يف الامس املفصذ   

مـٰن "ؾن" يف ُشٍ الٓية ذل 

اوستاجمل ؿىل مـٰن  

ئَلُْوهََم َؾنْ  ِرى اًْلَْصهنَْيِ كُْي  َويَس ْ

َُ ِرْنًصا )َسَاثْلُْوا ؿَلَيْ  (83ُُكْ ِمٌْ  

11 

ؾن حصف حص،رهص جمصوز تـ)ؾن( 

مٌؽ  ؿىل بٓدٍص حٍص اًىْست ةوؿالم

من ػِوزُا اش خلال احملي حبصنة 

املياس حة ًياء املخلكم، اًياء مضاف 

اًيَ مدين ؿىل اًسىون يف حمي 

، اجلص واجملصوز مذـللان حص

  .مبحشوف ضفة ًـ)قعاء(

مـٰن "ؾن" يف ُشٍ الٓية ذل 

جماسيةمـٰن  ؿىل  

يَْن ََكهَْت َاْؾُيهُنُْم يِفْ ِقَعبٍٓء َؾنْ   ِ اشلد

ا  ـً ْوَن ََسْ ـُ خَِعْي ِرْنِصْي َوََكهُْوا اَليَس ْ

(111)  

11 

ؾن حصف حص،اً ِاء جمصوز تـ)ؾن( 

، مدين ؿىل اًسىون يف حمي حص

 (ص واجملصوز مذـللان تـ)حوالاجل

.تـسُام  

مـٰن "ؾن" يف ُشٍ الٓية ذل 

  ةجماسيؿىل مـٰن 

يَْن ِفهْيَا اَليَْحُلْوَن َؾهْنَا ِحَواًل  َذازِلِ

(118)  

12 

 ثانياح اً  63حصف من :  .5

 اًصمق الآيث اًىت فهيا حصوف اجلص املـٰن اإلؾصاة
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من حصف حص، زلن امس مدين ؿىل 

اًسىون يف حمي حص ، اً ِاء مضاف 

، اجلص اًيَ مدين ؿىل اًضم يف حمي حص

 واجملصوز مذـللان مبحشوف حال من

فاؿي )ييشز( املس خَت ٔبي: ضاذزا من 

.زلهَ  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

 اتخساء اًلاية

  َُ ْ ه ُ نْ  زلد ُِّيْيِشَز تَبًٔسا َشِسيًْسا ّمِ ًما ً كَيِّ

(2)  

1 

من حصف حص، ؿْل مدخسا مصفوع 

مٌؽ من وؿالمة  زفـَ  اًضمة امللسزت 

ػِوزُا اش خلال احملي حبص نة حصف 

  .اجلص اًزائست

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

 اًخبٔهيس

ْم )5( اَلاِلََبِِئِ اًَُِْم ِتَ ِمْن ِؿْْلٍ ود  2 مد

من حصف حص، افواٍ جمصوز تـ)من( 

حٍص اًىْست الهَ ْجؽ اًخىسري،  ةوؿالم

اًِاء  مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس يف 

حمي حص ، املْي، ؿالمة ْجؽ اشلهو ز، 

َبًفـي كدلِا اجلص واجملصوز مذـللان 

   . )َتصح(

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

 اتخساء اًلاية 

ِِْم ِاْن  ُِ ُصحُ  ِمنْ  َافَْوا َمًة ََتْ ْث لَكِ َنُُبَ

دُلْوًُْوَن ِاالد َنِشًَب ) (5ي  

3 

من حصف حص، اايث جمصوز تـ)من( 

حٍص اًىْست الهَ ْجؽ املؤهر  ةوؿالم

اًسامل، ان  مضاف اًيَ مدين ؿىل 

، اجلص واجملصوز يف حمي حصًسىون ا

.مذـللان َبمطسز تـسُام )َعحا(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

 اًحيان

اِة اًَْىِِْف  َاْم َحِسْخَت َاند َاْْصَ

ًحا )9( ِكْْيِ ََكهُْوا ِمنْ  ايدٌَا ََعَ  َواًصد

4 

من حصف حص، زلن امس مدين ؿىل 

اًسىون يف حمي حص ، اًاكف مضاف 

، اجلص مدين ؿىل اًفذح يف حمي حصاًيَ 

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

  اتخساء اًلاية

ِاْر َاَوى اًِْفْذَيُة ِاىَل اًَْىِِْف فَلَاًْوا 

ًة )11( هَْم َزمْحَ  َزتَيَبٓ اِثيَا ِمنْ  زَلُ

5 
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واجملصوز مذـللان َبمطسز تـسُام 

  )زمحة(.

من حصف حص، امص جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املصذ ، ان 

مضاف اًيَ مدين ؿىل اًسىون يف  

ـي ًف، اجلص واجملصوز مذـللان َبحمي حص

.كدلِا )ُّّي(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

 اًحيان

ْ ًَيَا ِمْن َاْمِصاَن َزَشًسا )11( ّّيِ َُ  6 ود

من حصف حص، ذون جمصوز تـ)من( 

، ذحٍص اًىْست الهَ امس املص  ةوؿالم

اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس يف 

ـي ًف، اجلص واجملصوز مذـللان َبحمي حص

  .كدلِا )هسؾوا(

مـٰن "من" يف ُشٍ 

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

لًحسا  

دلَْس كُلْيَبٓ ِاًرا  َِ ِاًًَِا ً دْسُؾْوا ِمنْ  ُذْوِه ًَْن ه

(14َشَعَعا )  

7 

من حصف حص، ذون جمصوز تـ)من( 

َ امس املصذ، وؿالمة حٍص اًىْست اله

اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان حمي حص

مبحشوف مفـول تَ َثن كسم ؿىل 

  .ألول

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

  لاًحس

ًًَِِة  ُشْوا ِمنْ  ُذْوِهَ ا َ ُُؤلِٓء كَْوُمٌَا اَتد

(15)  

8 

ن امس املوضول،  من حصف حص، مد

، اجلص صون يف حمي حمدين ؿىل اًسى

.واجملصوز مذـللان مبا كدلِا )اػْل(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

ل اًحس  

نِ  افََْتى ؿىََل هللِا  فََمْن َاْػَْلُ ِممد

(15َنِشًَب )  

9 

من حصف حص، زمحت جمصوز تـ)من( 

، حٍص اًىْست الهَ امس املصذ ةوؿالم

اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس يف 

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

 اًخحـيظ

ُحُسْوَن ِاالد هللَا  ـْ َ ًُْخُمْوُُهْ َوَما ي َوِاِر اؿََْتَ

نْ   ُُُّكْ ّمِ ًَُُكْ َزج فَبْوا ِاىَل اًَْىِِْف يًَرُْشْ

 َِ ِخ مْحَ (16) زد  

11 
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، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي حص حمي

.كدلِا )يًرش(  

من حصف حص، امص جمصوز تـ)من( 

 حٍص اًىْست الهَ امس املصذ ، ةموؿال

اًاكف مضاف اًيَ مدين ؿىل اًضم يف 

حمي حص، املْي ؿالمة ْجؽ اشلهو ز، اجلص 

.واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )ُيّي(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

  حياناً 

ْصفًَلا )16( نْ  َاْمصُُِكْ ّمِ ْ ًَُُكْ ّمِ  11 َوُُيَّّيِ

من حصف حص، اًِاء جمصوز تـ)من( 

،، اجلص مدين ؿىل اًضم يف حمي حص

واجملصوز مذـللان مبحشوف هـت 

.ًـ)جفوت(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

ؼصفيةاً  

َوِاَرا قََصتَْت ثَْلصُِضُِْم َراَث اًِشَماِل 

)17(  َُ  َوُُهْ يِفْ فَْجَوتٍ  ّمٌْ

12 

من حصف حص، اايث جمصوز مبن 

 ؤهرَ ْجؽ املوؿالمص حٍص اًىْست اله

،، اجلص واجملصوز مذـللان اًسامل

  .مبحشوف ذُب املحخساء

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

 اًخحـيظ

َوِاَرا قََصتَْت ثَْلصُِضُِْم َراَث اًِشَماِل 

َُ  رِِلِ ِمنْ  اايِث  َوُُهْ يِفْ فَْجَوٍت ّمٌْ

(17)هللِا   

13 

من حصف حص، اًِاء جمصوز تـ)من( 

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

، اجلص واجملصوز زو ؿالمة ْجؽ اشله

ّيت( .مذـللان َبًفـي كدلِا )ًو  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

  حخساء اًلايةاً 

دْيَت ِمهْنُمْ  ِفَصاًزا  ْم ًََوً َت ؿَلهَْيِ ـْ لَ ًَِو ظد

ًَُمِلْئَت ِمهْنُْم ُزْؾًحا ) (18ود  

14 

من حصف حص، اًِاء جمصوز تـ)من( 

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

، اجلص واجملصوز ؿالمة ْجؽ اشلهوز

.مذـللان َبًفـي كدلِا )ملئت(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

 اًحيان

ًَُمِلْئَت  (18ُزْؾًحا ) ِمهْنُمْ ود  15 

من حصف حص، اًِاء جمصوز تـ)من(  مـٰن "من" يف ُشٍ  ًَِيدََسبَٓءًُْوا تَيهَْنُْم كَاَل  ثْيَاُُهْ  ـَ َ َوَنشِِلَ ت 16 
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مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

 اجلص واجملصوز ،وزؿالمة ْجؽ اشله

يف  (مذـللان مبحشوف هـت ًـ)كائي

.حمي زفؽ  

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

 اًحيان 

هْنُمْ  َُكْ ًَِحثُْتْ  )19(  كَبٓئِيٌ  ّمِ

من حصف حص، اًِاء جمصوز تـ)من( 

جلص ، امدين ؿىل اًضم يف حمي حص

واجملصوز مذـللان مبحشوف هـت 

.ًـ)زسق(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

  اًحيان

ثُْوبٓ َاَحَسُُكْ ِتَوِزِكُُكْ ُِشٍ ِاىَل  ـَ فَاتْ

اًما  ـَ َبٓ َاْسٰك َظ اًَْمِسيْيَِة فَلَْيْيُؼْص َاُيُّ

)19(   َُ ٌْ  فَلَْيبِْحُُكْ ِجِصْسٍق ّمِ

17 

من حصف حص، اًِاء جمصوز تـ)من( 

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

، اجلص واجملصوز زو ؿالمة ْجؽ اشله

مذـللان مبحشوف حال من )احسا( 

  .ملسم ؿليَ

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

 اًحيان

هْنُْم َاَحًسا  ْم ّمِ َخْفِت ِفهْيِ اَلجَس ْ  ود

(22)  

18 

َِاء حصف ثييدَ مدين  من حصف حص، اً

ن اإلؾصاة، ؿىل اًسىون ال حمي ًِا م

را امس اإلشازت مدين ؿىل اًسىون يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي حمي حص

.كدلِا )ٔبكصة(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

  لاًحس

دَم ِاَرا  ت دَشبَٓء هللُا َواْرُنْص زد ٓ َاْن ي ِالد

ْ  َؾَٰس وَِسيَْت َوكُْي  ِْسيَِن َزّبِ َاْن ُيد

 اِلَْكَصَة ِمنْ  ُشَ ا زِشًسا )24(

19 

من حصف حص، ذون جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املصذ، 

اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان حمي حص

.مبحشوف ذُب َثن  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

  لاًحس

ْن ُذْوِهَ ِمْن  ْؽ َماًَُِْم ّمِ َاتُِْصْ ِتَ َوَاَْسِ

َِلٍّ َواَل يرُْشُِك يِفْ ُحْْكَِ َاَحًسا وَ 

(26 )  

21 

من حصف حص، وَلّ  جمصوز تـ)من(  مـٰن "من" يف ُشٍ  ْن ُذْوِهَ ِمْن  ْؽ َماًَُِْم ّمِ َاتُِْصْ ِتَ َوَاَْسِ 21 
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مٌؽ من ػِوزُا  حٍص اًىْست  ةوؿالم

.ف اجلص اًزائسحص  ي حبصنةحملاش خلال   

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

هيسبٔ اًخ  

اَل يرُْشُِك يِفْ ُحْْكَِ َاَحًسا َوَِلٍّ وَ 

(26 )  

من حصف حص، نخاة جمصوز تـ)من( 

، حٍص اًىْست الهَ امس املصذ ةوؿالم

اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف حال 

.من انئة اًفاؿي املس خَت  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

  اًحيان

ِّم  َواثُْي َمبٓ ُاِِحَ ِاًَْيَم ِمنْ  ِنخَاِة ِزت

(27)  

22 

من حصف حص،ذون جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املصذ، 

اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان مبا حمي حص

.تـسُام )ملخحسا(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

  لاًحس

َس ِمنْ  ُذْوِهَ  مِخَ َوًَْن جَتِ ًِلَكِ َل  اَلَمَدّسِ

(27) ُملْخََحسً   

23 

من حصف حص، زّة جمصوز تـ)من( 

 ،حٍص اًىْست الهَ امس املصذ ةوؿالم

اًاكف مضاف اًيَ مدين ؿىل اًضم يف 

حمي حص، املْي  ؿالمة ْجؽ اشلهوز، 

اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف ذال 

.من )احلق(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

   اتخساء اًلاية

ُُِّكْ )29(  24 َوكُِي اًَْحقُّ ِمنْ  زد ج

من حصف حص، حتت جمصوز تـ)من( 

حٍص اًىْست الهَ امس املصذ  ةوؿالم

،اًِاء  مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس 

يف حمي حص، املْي  ؿالمة ْجؽ اشلهو ز، 

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)جتصي(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

  اتخساء اًلاية

ُم  هِتِ صِ ِمنْ  حَتْ ُاًِئَم ًَُِمْ  ّحٌَُت ؿَْسٍن جَتْ

( 31ااْلَْْنَاز )  

25 

من حصف حص، اساوز جمصوز تـ)من(  مـٰن "من" يف ُشٍ  ٍة  َُ لدْوَن ِفهْيَا ِمنْ  َاَساِوَز ِمْن َر ُُيَ 26 
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فذحة هياتة ؾن اًىْس حٍص اً  ةوؿالم

الهَ مميوع من اًُصف ًطيلة مٌهتي  

، اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف ادلوع

ضفة ملفـول تَ َثن، ٔبي: شيئا من 

  .اساوز

 ؿىل مـٰنالٓية ذل 

  اًحيان

ْيُسٍش  ا ِمْن س ُ َويَلْخَُسْوَن ِزيَدًا ُدْْضً

بٓئِِم  ذدِىِئنْيَ ِفهْيَا ؿىََل ااْلَ ٍق مُّ خَُْبَ ِاس ْ ود

(31)  

من حصف حص، رُة جمصوز تـ)من( 

، حٍص اًىْست الهَ امس املصذ ةوؿالم

ن مبحشوف ضفة اجلص واجملصوز مذـللا

  .ًـ)اساوز(

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

يان اجلًساًح   

ٍة  َُ لدْوَن ِفهْيَا ِمْن َاَساِوَز ِمنْ  َر ُُيَ

ْيُسٍش  ا ِمْن س ُ َويَلْخَُسْوَن ِزيَدًا ُدْْضً

بٓئِِم  ذدِىِئنْيَ ِفهْيَا ؿىََل ااْلَ ٍق مُّ خَُْبَ ِاس ْ ود

(31)  

27 

من حصف حص، س يسش جمصوز تـ)من( 

، حٍص اًىْست الهَ امس املصذ ةوؿالم

اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف هـت 

  .َثن ًـ)زياَب(

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

  اجلًساًحيان 

ْيُسٍش  ا ِمنْ  س ُ َويَلْخَُسْوَن ِزيَدًا ُدْْضً

بٓئِِم  ذدِىِئنْيَ ِفهْيَا ؿىََل ااْلَ ٍق مُّ خَُْبَ ِاس ْ ود

(31)  

28 

من حصف حص، اؾياة جمصوز تـ)من( 

، ْجؽ اًخىِسحٍص اًىْست الهَ  مةوؿال

اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف ضفة 

  .ًـ)حٌخني(

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

   اًحيان

لْيَا  ـَ ُخلنَْيِ َح َواْْضِْة ًَُِْم َمثاًَل زد

 اِلََحِسِِهَا َحٌدخنَْيِ ِمنْ  َاْؾيَاٍة )32( 

29 

من حصف حص، اًِاء جمصوز تـ)من( 

، اجلص مدين ؿىل اًضم يف حمي حص

واجملصوز مذـللان مبحشوف حال من 

.)شيئا(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

 اًحيان 

َِا َوًَْم ثَْؼِْلْ  لِكْخَا اًَْجيدَخنْيِ اثَْت ُالُكَ

ْصاَن ِذللََُِما َْنًَصا  فَجد َُ  َشيْئًا ود ٌْ ّمِ

(33)  

31 

من حصف حص، اًاكف جمصوز تـ)من( 

، اجلص مدين ؿىل اًفذح يف حمي حص

.واجملصوز مذـللان تـ)انَث( كدلِا  

" يف ُشٍ مـٰن "من

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

لاًحس  

َو  ُُ ًَِطاِحِدَ َو ََكَن ََلُ زََمٌص فَلَاَل  ود

َاَؾزُّ  اِوُزٍ َااَن اَْنََثُ ِمٌْمَ  َمااًل ود ُُيَ

( 34هََفًصا )  

31 
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من حصف حص، اًِاء جمصوز تـ)من( 

، اجلص مدين ؿىل اًسىون يف حمي حص

.واجملصوز مذـللان تـ)ذريا( كدلِا  

 مـٰن "من" يف ُشٍ

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

  ًحسلا

ًِِّئْ  اؿََة كَبٓئَِمًة ود َمبٓ َاُػنُّ اًسد ود

هْنَا  ا ِمّ ْ اَلَِخَس ند َذرْيً ِذْذثُّ ِاىَل َزِبّ زُّ

(36ُمٌَْللًَحا )  

32 

من حصف حص، حصاة جمصوز تـ)من( 

، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ ْجؽ اًخىسري

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)ذللم(   

مـٰن "من" يف ُشٍ 

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

 اتخساء اًلاية 

ٍُ اََنَفْصَث  اِوُز َو ُُيَ ُُ َُ َو كَاَل ََلُ َضاِحُد

ْي َذلَلََم ِمنْ  حَُصاٍة )37(   َِبشلد

33 

من حصف حص، هعفة جمصوز تـ)من( 

، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املصذ

اجلص واجملصوز مـعوفان ؿىل )من 

.حصاة( مذـللان َبًفـي )ذللم( ٔبيضا  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

الٓية ذل ؿىل مـٰن  

 اتخساء اًلاية

ّوىَم َزُخاًل  ُُثد ِمنْ  هُْعَفطٍ ُُثد سد

(37)  

34 

من حصف حص، اًاكف جمصوز تـ)من( 

، اجلص ي حصمدين ؿىل اًفذح يف حم

.واجملصوز مذـللان تـ)ٔبكي(  

يف ُشٍ  مـٰن "من"

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

تخساء اًلايةا   

ا  َوزّلً ِاْن حَصِن َااَن َاكَيد ِمٌَْم َمااًل ود

(39)  

35 

من حصف حص، حٌّت جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املصذ ، 

اًاكف مضاف اًيَ مدين ؿىل اًفذح يف 

ص واجملصوز مذـللان ، اجلحمي حص

.تـ)ذريا(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

ة ذل ؿىل مـٰن الٓي

  حسلاً 

ا ِمنْ   ُّْؤِثنَيِ َذرْيً ـَٰس َزِِبّ َاْن ي فَ

(41َحٌدِخَم )  

36 

من حصف حص، اًسمبٓء جمصوز تـ)من( 

، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املصذ

ضفة  اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف

.(ًـ)حس حاان  

ُشٍ  مـٰن "من" يف

الٓية ذل ؿىل مـٰن  

 اتخساء اًلاية 

َمبِٓء  َحااًن ِمنَ  اًسد َويُْصِسَي ؿَلهَْيَا ُحس ْ

ْيًسا َسًَلًا ) ـِ (41فَُذْطِحَح َض   

37 

من حصف حص، ذون جمصوز تـ)من(  " يف ُشٍ مـٰن "من َُ ِمْن ُذْوِن  َ ْوه دْيُُصُ ُ ِفئٌَة ي َوًَْم حَُىْن َلد 38 
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، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املصذ

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)ييُصوهَ(  

ذل ؿىل مـٰن  الٓية

ل اًحس  

ا ) ٌْخَُِصً (43هللِا َوَما ََكَن ُم  

من حصف حص، اًسمبٓء جمصوز تـ)من( 

، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املصذ

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)اىًزياٍ(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

ـٰن الٓية ذل ؿىل م

 اتخساء اًلاية 

ٍٓء  هَْيا ََكَ ثََي اًَْحيوِت ازلُّ َواْْضِْة ًَُِْم مد

َمبِٓء )45( َُ ِمنَ  اًسد  َاىَْزًْي

39 

من حصف حص، اًِاء  جمصوز تـ)من( 

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي  

، اجلص واجملصوز وزؿالمة ْجؽ اشله

مذـللان مبحشوف حال من )احسا( 

.تـسٍ  

 مـٰن "من" يف ُشٍ

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

تخساء اًلايةا  

ُْنْم فََْلْ هَُلاِذزْ ِمهْنُمْ  َاَحًسا )47(  41 َوَْشْ

من حصف حص، ما امس املوضول مدين 

، اجلص ؿىل اًسىون يف حمي حص

واجملصوز مذـللان َبمس اًفاؿي 

.)مشفلني(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

حياناً   

ُمْجصِِمنْيَ َوُوِضَؽ اًِْىذَاُة فَََتَى اًْ 

)49( َِ ا ِفْي  ُمْشِفِلنْيَ ِممد

41 

من حصف حص، اجلن جمصوز تـ)من( 

، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املصذ

اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف ذُب 

.)َكن(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

تخساء اًلايةا  

ُسْوا اِلَذَم  ٌِلَْملئَىِة اْْسُ َوِاْر كُلْيَا 

فََسَجسُ ْوا ِاالد ِاتِْليَْس ََكَن ِمنَ  اًِْجّنِ 

( َِّ (51فََفَسَق َؾْن َاْمِصَزت  

42 

من حصف حص،ذون جمصوز تـ)من( 

ت امللسزت ؿىل ماكدي وؿالمة حٍص اًىْس 

ايء املخلكم؛ مٌؽ من ػِوزُا اش خلال 

احملي حبصنة املياس حة ًياء املخلكم، اًياء 

مـٰن "من" يف ُشٍ 

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

  اًحسل

َيبَٓء ِمنْ  ُذْويِنْ  ًِ َُ َاْو َُ َوُرّزِيَخَ َ َافَذَخدِزُشْوه

( (51َوُُهْ ًَُُكْ ؿَُسو   

43 
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يف حمي  مدين ؿىل اًسىون مضاف اًيَ

ص واجملصوز مذـللان مبحشوف ، اجلحص

يبٓء( . ضفة ًـ)اًو  

من حصف حص،ك جمصوز تـ)من( 

، وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ

ن َبًفـي كدلِا اجلص واجملصوز مذـللا

.)َّصفٌا(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

 اًحيان  

ٌِليداِش  َوًَلَْس ََصدفٌَْا يِفْ َُشا اًُْلْصاِن 

 ِمنْ  ُكِّ َمثٍَي )54(

44 

ن جمصوز تـ)من( مدين  من حصف حص،مد

، اجلص ؿىل اًسىون يف حمي حص

واجملصوز مذـللان َبمس اًخفضيي كدلِا 

  .)اػْل(

"من" يف ُشٍ  مـٰن

ٰن الٓية ذل ؿىل مـ

  سلاًح

 َِ ِّ َص ِتبآَيِث َزت نْ  ُرنِّ َوَمْن َاْػَْلُ ِممد

(57فََاْقَصَط َؾهْنَا )  

45 

من حصف حص، ذون جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ، 

اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اً ىْس يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان حمي حص

.من )موئاًل( مبحشوف حال ملسم  

" يف ُشٍ مـٰن "من

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

لاًحس  

 َِ ُسْوا ِمْن ُذْوِه ِ دْن َّيد ْوِؿٌس ً ُْم مد ِد تَْي ً

( 58َمْوئاًِل )  

46 

من حصف حص، سفص جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ، ان 

مضاف اًيَ مدين ؿىل اًسىون يف حمي 

فـي كدلِا ، اجلص واجملصوز مذـللان َبًصح

   .)ًلييا(

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

 اًس حخية

ٍُ بِٓثيَا كََسبَٓءاَن  َفذَا ًِ ا َخاَوَسا كَاَل  فَلَمد

ًَلَْس ًَِلْييَا ِمنْ  َسَفِصاَن َُشا هَِطًحا 

(62)  

47 

من حصف حص،ؾحاذ جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ، ان 

سىون يف حمي مضاف اًيَ مدين ؿىل اً 

مـٰن "من" يف ُشٍ 

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

ًخحـيظا  

ًة  ٍُ َزمْحَ فََوَخَس َؾْحًسا ِمنْ  ِؾَحاِذهّبٓ اِثيٌَْا

(65)  

48 
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، اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف حص

   .وحوَب هـت ًـ)ؾحسا(

من حصف حص،ؾيس جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ، ان 

ًسىون يف حمي مضاف اًيَ مدين ؿىل ا

، اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف حص

.هـت ًـ)زمحة(  

من" يف ُشٍ مـٰن "

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

  اتخساء اًلاية

)65( ٍُ دْميَا  49 ِمنْ  ِؾْيِساَن َوؿَل

من حصف حص، زلن امس مدين ؿىل 

اًسىون يف حمي حص، ان مضاف اًيَ 

، اجلص مدين ؿىل اًسىون يف حمي حص

مبحشوف حال من  واجملصوز مذـللان

.ملسم ؿليَ )ؿلًما(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

 الٓية ذل ؿىل مـٰن

  اتخساء اًلاية

اند ِؿلًْما )65(  ُ  51 ِمنْ  زلد

من حصف حص، َما امس املوضول جمصوز 

مدين ؿىل اًسىون يف حمي  (منـ)ت

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا حص

.)ثـلّمن(  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

ىل مـٰن الٓية ذل ؿ

 اًخحـيظ

َم ؿىَل َاْن  ـُ دِح ْي َاث َُ كَاَل ََلُ ُمْوَٰس 

ِّْمَت ُزْشًسا )66( ا ؿُل َمِن ِممد لِّ ـَ  ثُ

51 

من حصف حص،اًِاء جمصوز مبن مدين 

، اجلص واجملصوز ؿىل اًضم يف حمي حص

وحوَب حال من مذـللان مبحشوف 

.يف حمي هطة ملسم ؿليَ ()رهصا  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

ؿىل مـٰن الٓية ذل 

 اًحيان

ئَليِْنْ َؾْن َشْئٍء َحىتد  فاََل جَس ْ

َُ  ِرْنًصا )71(  ُاْحِسَج َِلَ ِمٌْ

52 

من حصف حص، امص جمصوز تـ)من( 

امللسزت ؿىل ما وؿالمة حٍص اًىْست 

كدي ايء املخلكم مٌؽ من ػِوزُا 

املياس حة ، ايء مذلكم مضاق اًيَ مدين 

مـٰن "من" يف ُشٍ 

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

  اًحيان

كَاَل اَلثَُؤاِذْشيِنْ ِتَما هضِسيُْت َواَل 

ا )73(  حُْصِحْليِنْ ِمنْ  َاْمِصْي ُؾْْسً

53 
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، اجلص حص ؿىل اًسىون يف حمي

ذـللان مبحشوف وحوَب حال واجملصوز م 

.يف حمي هطة ملسم من )ؾْسا(  

من حصف حص، زلن  امس مدين ؿىل 

اًسىون يف حمي حص، اًيون، ٌلوكاية 

ايء مذلكم مضاف اًيَ مدين ؿىل 

، اجلص واجملصوز اًسىون يف حمي حص

مذـللان مبحشوف حال ملسم من 

   .يف حمي هطة )ؿشزا(

مـٰن "من" يف ُشٍ 

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

 اتخساء اًلاية

ْ ؿُْشًزا )76( يّنِ ُ  54 كَْس تَلَْلَت ِمنْ  زلد

من حصف حص،اًِاء جمصوز تـ)من( 

، اجلص مدين ؿىل اًضم يف حمي حص

صوز مذـللان َبمس اًخفضيي كدلِا واجمل

  .)ذريا(

" يف ُشٍ مـٰن "من

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

ل اًحس  

  َُ ٌْ ا ّمِ َُما َذرْيً َُِما َزِبُّ َ ُّْحِس ً فََاْذهَبٓ َاْن ي

َاْكَصَة ُزمْحًا ) (81َسهوًت ود  

55 

من حصف حص، زتم جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ، 

اًاكف مضاف اًيَ مدين ؿىل اًفذح ِف 

، اجلص واجملصوز مذـللان حمي حص

   .َبملطسز كدلِا )زمحة(

 ُشٍ مـٰن "من" يف

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

اًلاية ءااتخس  

دْحلَُلبٓ َاُشسد ُِهَا  َُّم  َاْن ي فََاَزاَذ َزت

ِتَّم  نْ  زد ًة ّمِ ُِهَا َزمْحَ خَْرصَِخا َنْْنَ َويَس ْ

(82)  

56 

من حصف حص ،اًِاء جمصوز تـ)من( 

اجلص  ،مدين ؿىل اًضم يف حمي حص

واجملصوز مذـللان مبحشوف وحوَب حال 

.ملسم من )رهصا( يف حمي هطة  

يف ُشٍ مـٰن "من" 

ؾنالٓية ذل ؿىل مـٰن   

َُ  ِرْنًصا )83( ٌْ  57 كُْي َسَاثْلُْوا ؿَلَْيُُكْ ّمِ

من حصف حص،ك جمصوز تـ)من( 

، وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ

مـٰن "من" يف ُشٍ 

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

ٍُ ِمنْ   دا ََلُ يِف ااْلَْزِط َواثَيٌَْا ِااند َمىٌد

ٍء َسخَدًا ) (84ُكِّ ََشْ  

58 
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صوز مذـللان َبًفـي كدلِا اجلص واجمل

.)اثيٌاٍ(  

 اًحيان

من حصف حص، امص جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ، ان 

حمي مضاف اًيَ مدين ؿىل اًسىون يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف حص

وحوَب حال ملسم من )يْسا( يف حمي 

.هطة  

يف ُشٍ  مـٰن "من"

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

تخساء اًلايةا  

ا )88( يَُلْوُل ََلُ ِمنْ  َاْمِصاَن يُْْسً  59 َوس َ

من حصف حص، ذون جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ، ُا 

اًسىون يف حمي  مضاف اًيَ مدين ؿىل

، اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف حص

وحوَب حال ملسم من )سَتا( يف حمي 

.  هطة  

مـٰن "من" يف ُشٍ 

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

 اًحيان

ا  َُ ْمِس َوَخَس َحىّت ِاَرا تَلََف َمْعِلَؽ اًشد

نْ   ُْم ّمِ ِد َي ً ـَ دْم ََنْ ثَْعلُُؽ ؿىَل كَْوٍم ً

ا ) (91ُذْوِْنَا ِسَْتً  

61 

من حصف حص، ذون جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ، 

اً ِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْسيف 

حمي حص،  املْي والاًف ؿالمة اًخثًية، 

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)وخس(  

من" يف ُشٍ مـٰن "

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

  اًؼصفية

ْيِن وَ َخَس ِمنْ   سد َحىّت ِاَر تَلََف تنَْيَ اًسد

ُذْوِْنََما كَْوًم الد ياََكُذْوَن يَْفلَُِْوَن كَْواًل 

(93  )  

61 

من حصف حص، زة جمصوز تـ)من( 

وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ، اي 

ايء مذلكم مضاف اًيَ مدين ؿىل 

،، اجلص واجملصوز اًسىون يف حمي حص

من" يف ُشٍ مـٰن "

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

 اتخساء اًلاية

ْ فَِاَرا َخبَٓء  ِبّ نْ  زد ٌة ّمِ َشا َزمْحَ َُ كَاَل 

َٓء ) ََلُ َذّكد ـَ ْ َح (98َوؿُْس َزّبِ  

62 
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مذـللان مبحشوف وحوَب هـت ًـ)زمحة( 

.يف حمي زفؽ  

من حصف حص، ذون جمصوز تـ)من( 

امللسزت ؿىل اًياء   تة حٍص اًىْس وؿالم

مٌؽ من ػِوزُا اش خلال احملي حبصنة 

املياس حة ًياء املخلكم، ايء امل خلكم 

مضاف اًيَ مدين ؿىل اًسىون يف حمي 

، اجلص واجملصوز مذـللان تـ)اوًيبٓء( حص

.؛الهَ ْجؽ )وَل(  

" يف ُشٍ مـٰن "من

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

لاًحس  

دخدِزُشْوا  ْيَن َنَفُصْوا َاْن ي ِ َافََحِسَة اشلد

ًَِيبَٓء )112(  ِؾَحاِذْي ِمْن ُذْويِنْ َاْو

63 

 ثااناًحي 6 اًاكف :  حصف .6

 اًصمق الآيث اًىت فهيا حصوف اجلص املـٰن اإلؾصاة

اًاكف حصف حص،را امس الاْشت جمصوز 

مدين ؿىل اًسىون يف حمي حص،  َبًاكف

اًالم ٌلحـس، اًاكف  ٌلمزاظة، اجلص 

واجملصوز مذـللان  مبحشوف ضفة ملفـول 

، وثلسيص؛ شوف ؿامَل ما تـسٍحممعلق 

.هلم تـثياُه تـثا َكئيًا مثي ُسايدٌا  

" يف ُشٍ فاكاًمـٰن "

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

 اًدشخيَ

ًَِيدََسۤاَءًُْوا تَيهَْنُمْۗ   ُْم  ثهْنّٰ ـَ َ ِِلَ ت وَ نَ شّٰ

)19(  

1 

اًاكف حصف حص،را امس الاْشت جمصوز 

مدين ؿىل اًسىون يف حمي حص،  َبًاكف

اًالم ٌلحـس، اًاكف  ٌلمزاظة، اجلص 

واجملصوز مذـللان  مبحشوف ضفة ملفـول 

شوف، وثلسيص؛ٔبؿَثان اًياش حم معلق

 ؿلهيم ؿَثا نشِل اشلي هـصفَ.

" يف ُشٍ فاكاًمـٰن "

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

 اًدشخيَ

لَُمْوٓٗا  ـْ َي ًِ ْم  اَن ؿَلهَْيِ ِِلَ َاؿََْثْ َوَنشّٰ

ِ َحق   )21(  َاند َوؿَْس اّلّلّٰ

2 

ك حصف حص، املِي  جمصوز َبًاكف  " يف ُشٍ فاكاًمـٰن " َخِلْيثُْوا يَُلازُْوا ِتَمبٍٓء  َوِاْن يَس ْ 3 
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اجلص ، وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ

.مبحشوف هـت ًـ)ماء( اجملصوز مذـللانو   

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

شخيَاًد   

)29( ٍَ  َكَ ًُْمِِْي يَْشِوى اًُْوُحْو

ك حصف حص، ماء جمصوز َبًاكف 

، اجلص وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ

.ة(  اْض لِا )واجملصوز مذـللان َبًفـي كد   

" يف ُشٍ فاكاًمـٰن "

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

دشخيَاً   

هَْيا  ثََي اًَْحَيوَت ازلُّ َواْْضِْة ًَُِْم مد

َمبِٓء )45( ٍُ ِمَن اًسد ٓ ٍء َاىَْزًْيَا  ََكَ

4 

ك حصف حص، ما مطسزية ال حمي ًِا من 

 اإلؾصاة.

" يف ُشٍ اًاكفمـٰن "

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

شخيَاًد   

َل  ًَلَْس ِحْئُخمُ ْواَن ََكَ  َذلَْلٌَاُُكْ َاود

ٍت ) (48َمصد  

5 

اًاكف حصف حص ،را امس الاْشت جمصوز 

مدين ؿىل اًسىون يف حمي حص،  َبًاكف

اًالم ٌلحـس، اًاكف  ٌلمزاظة، اجلص 

ذُب ملحخساء مبحشوف واجملصوز مذـللان 

 حمشوف، واًخلسيص )ألمص نشِل(

" يف ُشٍ اًاكفمـٰن "

الٓية ذل ؿىل مـٰن 

 اًدشخيَ

 َِ يْ ۗ َوكَْس َاَحْعيَا ِتَما زَلَ ِِلَ نَ شّٰ

 ُذُْبًا )91(

6 

 ياثح اً  41حصف اًحاء :  .7

 اًصمق الآيث اًىت فهيا حصوف اجلص املـٰن اإلؾصاة

ة حصف حص، اً ِاء  مضري مذطي 

، اجلص مدين ؿىل اًىْس يف حمي حص

  .واجملصوز مذـللان َبخلُب احملشوف 

يف ُشٍ الٓية مـٰن "ة" 

ًطاقىل مـٰن الاذل ؿ  

ْم   اَل اِلََبِِئِ َِ ِمْن ِؿْْلٍ ود اًَُِْم تِ  مد

(5)  

1 

ة حصف حص، اً ِاء  حصف اًخيخيَ ال 

حمي ًِا من اإلؾصاة، را امس الاشازت 

ؿىل اًسىون الحمي ًِا من مدين 

مذـللان َبًفـي اجلص واجملصوز ، اإلؾصاة

 كدلِا )يؤمٌوا(.

يف ُشٍ الٓية مـٰن "ة" 

س خـالءالاذل ؿىل مـٰن   

دْفَسَم ِؿىَل اََثِزُِهْ  َ ََبِدٌؽ ه ـَكلد َ فَل

دْؤِمٌُْوا ِبِ َشا اًِْحِسيِْر َاَسًفا  ِاْن ي

(6)  

2 

ة حصف حص، احلّق   جمصوز َبًحاء  مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية  ُن هَُلصُّ ؿَلَْيَم هََحَاُُهْ َِب ًَْحّقِ  ََنْ 3 



65 
 

 
 

،  الهَ امس املفصذاًىْس وؿالمة حٍص

اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف حال 

  .من فاؿي )هلص( املس خَت

ًطاقالا ىل مـٰنذل ؿ  (13)  

ة حصف حص، زّة   جمصوز َبًحاء  

وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ، 

اً ِاء  مضاف اًيَ مدين ؿىل اًضم يف 

 حمي حص، املْي ؿالمة ْجؽ اشلهوز.

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

س خـالءاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

ْم َوِسْذاَنُُهْ  ِ ُْم ِفذْ َيٌة اَمٌُْوا جِ صِِّبِ ِاْند

ًسى ) ُُ13)  

4 

ة حصف حص، سلعان جمصوز َبًحاء  

، وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)يبٔثون(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

اجملاوستذل ؿىل مـٰن   

ُُؤَلِٓء كَْوُمَن اًخدَزُشْوا ِمْن ُذْوِهَ 

ْم ثِ اةَلً  ُسلَْعاٍن ًَْواَل يَبٔثُْوَن ؿَلهَْيِ

( ٍ (15تنَّيِ  

5 

ة حصف حص، اًوضيس جمصوز َبًحاء  

، وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ

اجلص واجملصوز مذـللان مبا كدلِا 

.)َبسط(  

ة مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓي

اًؼصفيةذل ؿىل مـٰن   

ُُبُْم َراَث اًَْيِمنْيِ َوَراَث  َوهُلَلِّ

َمالِ  َِ  اًّشِ َولَكُُْبُْم ََبِسطٌ ِرَزاَؾْي

 َِب ًَْوِضْيِس )18(

6 

ة حصف حص، ما  امس املوضول مدين 

، ؿىل اًسىون ال حمي ًِا من اإلؾصاة

اجلص واجملصوز مذـللان َبفـي كدلِا 

.)ٔبؿْل(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

س خـالءاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

ُُُّكْ َاؿَْْلُ تِ َما ًَِحثُْتْ )19(  7 كَاًُْوا َزج

ة حصف حص، وزق جمصوز َبًحاء 

امس املفصذ، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ 

اًاكف مضاف اًيَ مدين ؿىل اًضم يف 

حمي حص، املْي  ؿالمة ْجؽ اشلهو ز، 

اجلص واجملصوز مذـللان َبفـي كدلِا 

يف ُشٍ الٓية مـٰن "ة" 

ًطاقذل ؿىل مـٰن الا  

ٍِ ِاىَل  ِش َُ ثُْوا َاَحَسُُكْ تِ َوِزِكُُكْ   ـَ فَاتْ

(19اًَْمِسيْيَِة  )  

8 
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  . )اتـثوا(

ة حصف، زسق جمصوز َبًحاء وؿالمة 

، اجلص حٍص اًىصت الهَ امس املفصذ

.واجملصوز مذـللان َبفـي كدلِا )يبٔحُك(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

خحـيظاً  ذل ؿىل مـٰن  

َبٓ َاْسَٰك َظـَاًما  فَلَْيْيُؼْص َاُيُّ

)19( َُ ٌْ  فَلَْيئِْذُُكْ جِ ِصْسٍق ّمِ

9 

ة حصف حص، اًاكف جمصوز َبًحاء 

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي  

، اجلص واجملصوز زو ؿالمة ْجؽ اشله

.(يشـصنّ فـي كدلِا )ًمذـللان َب  

ة" يف ُشٍ الٓية مـٰن "

اإلس خـالءذل ؿىل مـٰن   

َصند جِ ُُكْ َاَحًسا )19(  ـِ  11 َواَل يُْش

ة حصف حص، اًِاء جمصوز َبًحاء مدين 

ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي  ؿالمة 

 مبا ، اجلص واجملصوز مذـللانْجؽ اشلهص

.كدلِا )ٔبؿْل(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

اوستاجمل ذل ؿىل مـٰن  

ُْم َاؿَْْلُ ِبِِ ْم )21(  11 َزِبُّ

ة حصف حص، ؿست  جمصوز َبًحاء 

، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ

اجلص واجملصوز مذـللان َبفـي كدلِا 

.()زحام  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

اإلًطاق ذل ؿىل مـٰن  

َسٌة َساِذُسُِْم لَكُُْبُْم  َويَُلْوًُْوَن ََخْ

 َزْْجًا َِب ًَْلْيِة )22(

12 

ة حصف حص، ؿست جمصوز َبًحاء 

، حٍص اًىْست الهَ امس املفصذوؿالمة 

اًِاء، مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس يف 

حمي حص، املْي، ؿالمة ْجؽ اشلهوز، 

.واجملصوز مذـللان تـ)ٔبؿْل(اجلص   

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

س خـالءاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

لَُمُِْم  ـْ َ ا ي ْم مد ِِتِ سد ـِ ْٓ َاؿَْْلُ ِت ّبِ كُْي زد

 ِاالد كَِلْييٌ  )22(

13 

ة حصف حص، ما امس املوضول جمصوز 

، َبًحاء مدين ؿىل اًسىون يف حمي حص

.اجلص واجملصوز مذـللان مبا كدلِا )ٔبؿْل(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

س خـالءاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

 14 كُِي هللُا َاؿَْْلُ تِ َما ًَِحثُْوا )26(
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ة حصف حص مدين ؿىل اًىْس ال 

حمي ًِا من اإلؾصاة ، اً ِا جمصوز 

.َبًحاء مدين ؿىل اًىْس يف حمي حص  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

اًخبٔهيس ذل ؿىل مـٰن  

ْؽ )26( َِ َوَاَْسِ  15 َاتُِْصْ تِ 

ة حصف حص، اًلساوت  جمصوز َبًحاء 

، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)يسؾون(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

ؼصفيةاً ذل ؿىل مـٰن  

ْيَن  ِ َواْضُِبْ هَْفَسَم َمَؽ اشلد

ُْم َِب ًْلََساوِت  يَْسُؾْوَن َزِبد

ِششّيِ ) ـَ (28َواًْ  

16 

ة حصف حص، اً ِاء جمصوز َبًحاء مدين 

ؿىل اًى ْس يف حمي حص، املْي ؿالمة 

، اجلص واجملصوز مذـللان زو ْجؽ اشله

.َبًفـي كدلِا )ٔبحاظ(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

ًطاقاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

ًِِمنْيِ ََتًز َاَحاَظ  ٌِلّؼا ِااند َاْؾخَْساَن 

ِذكَُِا )29(  ِبِِ ْم ُُسَ

17 

ة حصف حص، ماء  جمصوز َبً حاء 

، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املفص

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)يلازوا(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

اإلس خـاهة ذل ؿىل مـٰن  

َخِلثُْوا يُلَازُْوا تِ َماٍء  َوِاْن يَس ْ

( ٍَ (29ََكًُْمِِْي يَْشِوْي اًُوُحْو  

18 

ة حصف حص، خني  جمصوز َبًحاء 

، هَ امس املفصذوؿالمة حٍص اًىْست ال

فـي كدلِا ًاجلص واجملصوز مذـللان َب

   .)حففٌاُام(

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

ًطاقاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

لْيَا تَيهَْنَُما  ـَ َوَحَفْفٌَا ُِهَا تِ يَْزٍي َوَح

(32ُسْزؿًا )  

19 

ة حصف حص، اشلي امس املوضول  

مدين ؿىل اًسىون يف جمصوز َبًحاء 

مذـللان َبًفـي ، اجلص واجملصوز صحمي ح

.كدلِا )انفصث(   

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

س خـالءاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

ِ ْي َذلَلََم ِمْن  اََنَفْصَث َِبشلد

اىَم  حَُصاٍة ُُثد ِمْن هُْعَفطٍ ُُثد َسود

(37َزَخاًل )  

21 

ة حصف حص، زة  جمصوز َبًحاء  مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية  ْ َواَل ُاْْشُِك  َو هللُا َزّبِ ُُ ًَِىٌدا  21 
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، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ

اً يااء ايء مذلكم مضاف اًيَ مدين ؿىل 

، اجلص واجملصوز اًسىون يف حمي حص

   .مذـللان َبًفـي كدلِا )اْشك(

ًطاقاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  جِ َصِبْ َاَحًسا )38( 

ة حصف حص، هلل  جمصوز َبًحاء 

، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ

واجملصوز مذـللان َبحلُب احملشوف اجلص 

   .)موحوذت(

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

اإلًطاق ذل ؿىل مـٰن  

َوًَْواَل ِاْر َذَذلَْت َحٌدخََم كُلَْت 

َت ِاالد َِب هلِل  َماَشبَٓء هللُا اَلكُود

(39)  

22 

ة حصف حص، مثص  جمصوز َبًحاء 

وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ، 

اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اً ىْس يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي حمي حص

.  كدلِا )احيط(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

خـسيةاً  ذل ؿىل مـٰن  

ٍِ فََاْضَحَح يُلَلُِّة  َوُاِحْيطَ تِ ثََمِص

َِ ؿىََل َما َاهَْفَق ِفهْيَا (42) َنفدْي  

23 

ة حصف حص، زة  جمصوز َبًحاء 

املفصذ، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس 

اً يااء ايء مذلكم مضاف اًيَ مدين ؿىل 

، اجلص واجملصوز اًسىون يف حمي حص

.  مذـللان َبًفـي كدلِا )اْشك(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

ًطاقاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

َويِهَ َذاِويٌَة ؿىََل ُؾُصْوِشَِا 

 ْ َويَُلْوُل يلَْيديَِنْ ًَْم ُاْْشِْك جِ َصّبِ

(42َاَخًسا )  

24 

ة حصف حص، اً ِاء جمصوز َبًحاء مدين 

، اجلص واجملصوز يف حمي حص ْسؿىل اًى 

  .مذـللان َبًفـي كدلِا )ادذلط(

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

اًس حخية ذل ؿىل مـٰن  

َِ هََحاُث ااْلَْزِط  فَادْ ذَ لَطَ تِ 

اَيُخ  ٍُ اًّصِ ْيًما ثَْشُزْو ش ِ َُ فََاْضَحَح 

(45)  

25 

ة حصف حص، َبظي  جمصوز َبًحاء 

، حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ وؿالمة

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

طاحدةامل ذل ؿىل مـٰن  

يَْن َنَفُصْوا َِبًَْحاِظِي  ِ اِذُل اشلد َوَُّيَ

(56)   

26 
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  .)َّياذل(

ة حصف حص، اًِاء جمصوز َبًحاء مدين 

، اجلص واجملصوز ؿىل اًىْس يف حمي حص

.كدلِا )يسحضوا( مذـللان َبًفـي  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

اإلس خـاهة ذل ؿىل مـٰن  

َِ  اًَْحَق )56( ًُِيْسِحُضْوا ِت  27 

ة حصف حص، اايث  جمصوز َبًحاء 

وؿالمة حٍص اًىْست الهَ ْجؽ املؤهر 

مل.ااًس  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

ًطاقاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

 َِ  ِّ َص َِبَ اَيِث َزت ْن ُرّنِ َوَمْن َاْػَْلُ ِممد

َمْت  فََاْؾَصَط َؾهْنَا َووَِِسَ َماكَسد

( ٍُ (57يََسا  

28 

ة حصف حص، ما امس اًوضول جمصوز 

َبًحاء ومدين ؿىل اًسىون يف حمي 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا حص

.)يؤاذشُه(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

اًس حخية ذل ؿىل مـٰن  

جد َي  ـَ َ ُحْوا ً ًَْو يََؤاِذُشُُهْ تِ َما َنس َ

َشاَة ) ـَ (58ًَُُِم اًْ  

29 

ة حصف حص، اً ِاء  جمصوز َبًحاء 

، اجلص ومدين ؿىل اًىْست يف حمي حص

.واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )حتط(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

اوستاجمل ذل ؿىل مـٰن  

طْ  َوَنْيَف ثَْطُِبُ ؿىََل َما ًَْم حُتِ

َِ  ُذُْبًا )68(  ِت

31 

ة حصف حص، ما امس املوضول جمصوز 

، َبًحاء مدين ؿىل اًسىون يف حمي حص

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)ثؤاذشين(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

اًس حخية ذل ؿىل مـٰن  

كَاَل اَل ثَُؤاِذْشيِنْ تِ َما وَِسيُْت َواَل 

ا  حُْصحُْصِحْليِنْ ِمْن َاْمِصْي ُؾْْسً

(73)  

31 

ة حصف حص، كري  جمصوز َبًحاء 

، المة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذوؿ

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)كذلت(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

س ييدةاً  ذل ؿىل مـٰن  

كَاَل َاكَلَْت هَْفًسا َسِنيدًة تِ لَرْيِ 

هَْفٍس ًَلَْس ِحْئَت َشيْئًا ىُّْىًصا 

(74  )  

32 

ة حصف حص، ثبٔويي  جمصوز َبًحاء 

، الهَ امس املفصذ وؿالمة حٍص اًىْست

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

س خـالءاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

َخِعْؽ  َم ِتخَبِٔويِْي َماًَْم جَس ْ َسُاهَحِّ

َِ َضُْبً ) (78ؿدلَْي  

33 
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اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)اهحبٔك(  

ة حصف حص، ما امس املوضول جمصوز 

َبًحاء ومدين ؿىل اًسىون يف حمي 

ذـللان َبًفـي كدلِا ، اجلص واجملصوز م حص

.)ٔبحعيا(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

س خـالءاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

 َِ يْ َنَشاِِلَ َوفَْس َاَحْعيَا تِ َما زَلَ

ا ) (91ُذُْبً  

34 

ة حصف حص، كوت  جمصوز َبًحاء 

، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

  .)اؾيين(

الٓية مـٰن "ة" يف ُشٍ 

س خـاهةاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

ْي تَيٌَُُْكْ َوتَيهَْنُْم  ـَ ٍت َاْح فََاِؾُييِنْ تِ لَود

(95َزْذًَك )  

35 

ة حصف حص، ألدْسين  جمصوز 

الهَ ْجؽ املشهص  ياءَبًحاء وؿالمة حٍص اً 

اًسامل ، اًيون ؾوط ؾن اًخيوين يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان الامس املفصذ

.(َبًفـي كدلِا )هيخئُك  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

وستاجملا ذل ؿىل مـٰن  

ئُُُكْ َِب اْلَْدِْسِيَْن  ِّ ْي هُيَخ َُ كُْي 

ااًل ) (113َاَْعَ  

36 

ة حصف حص، بآيث  جمصوز َبًحاء 

وؿالمة حٍص اًىْست الهَ ْجؽ املؤهر 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي اًسْل

.كدلِا )نفصوا(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

س خـالءاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

ْم  ِ يَْن َنَفُصْوا َِبَ اَيِث َزِّبِ ِ ُاًَِئَم اشلد

( َِ ًِلَائِ (115َو  

37 

ة حصف حص، ما امس املوضول جمصوز 

َبًحاء ومدين ؿىل اًسىون يف حمي 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا حص

.)حزاؤُه(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

اًس حخية ذل ؿىل مـٰن  

ُ تِ َما َنَفُصْوا  َراِِلَ َحَزاُؤُُهْ  ََجََّند

ُزًوا  ُُ ُشْوا َااَيِِتْ َوُزُسيِلْ  ِ َواَتد

(116)  

38 

ة حصف حص، مثي  جمصوز َبًحاء  مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية   39 َوًَْو ِحئْيَا تِ ِمثَِْلِ َمَسًذا )119(
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 وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ،

اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي حمي حص

.كدلِا )حئيا(  

طحيةامل  مـٰن ذل ؿىل  

ة حصف حص، ؾحاذت  جمصوز َبًحاء 

، وؿالمة حٍص اًىْست الهَ امس املفصذ

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)يرشك(  

مـٰن "ة" يف ُشٍ الٓية 

ًطاقاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

 َِ ّ ًِلَاَء َزِت فََمْن ََكَن يَْصُحْوا 

مَ  ـْ اَل يرُْشِْك فَلَْي ًًِحا ود اًل َضا ْي ََعَ

َِ َاَحًسا )111( ِّ َحاَذِت َزت ـِ  تِ 

41 

 ثانيااً  64حصف اًالم :  .8

 

 اًصمق الآيث اًىت فهيا حصوف اجلص اإلؾصاة مـٰن

اًالم حصف اجلص ، هلل  ًفغ اجلالةل، 

جمصوز َبًالم وؿالمة حٍص اًىْست الهَ 

، اجلص واجملصوز مذـللان املفصذامس 

وف ذُب املحخساء ،ثلسيٍص ؛َثتت مبحش

.هللا  

مـٰن "ًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

ْي َاىَْزَل ؿىََل  ِ َاًَْحْمُس هللِ  اشلد

ٍِ اًِْىذَاِة ) (1َؾْحِس  

1 

اًالم حصف حص حصف اجلص، اً ِاء  

جمصوز َبًالم مدين ؿىل اًضمة يف حمي 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا حص

  .ـي()َّي

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

حينيًخ ا ذل ؿىل مـٰن  

ْي َلدُ  ِؾَوًخا )1( ـَ  2 َوًَْم ََّيْ

اًالم حصف حص ، ييشز فـي املضازع 

مٌطوة وؿالمة هطحَ اًفذحة الهَ فـي 

، املضازع اشلي مل يخطي تبٔدٍص َشء

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

ـلييًخ ذل ؿىل مـٰن ا  

ْن  ًِّيُ ْيِشَز تَبًْسا َشِسيًْسا ّمِ ًما  كَيِّ

)2(  َُ هْ ُ    زلد

3 
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اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)اىزل(  

اًالم حصف حص، اً ِاء جمصوز َبًالم 

مدين ؿىل اًضم  يف حمي حص ، املْي 

، اجلص واجملصوز هوزؿالمة ْجؽ اشل

  .مذـللان مبحشوف ذُب )اّن( ملسم

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

ذطاضد الٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

َملُْوَن  ـْ َ يَْن ي ِ ٌِنْيَ اشلد َ اًُْمْؤِم َويُخرَّشِ

يًا  َ ُِْم َاْحًصا َحس َ ًَِحاِث َاند ً ا اًطد

(2)  

4 

اًالم حصف حص، اًِاء جمصوز َبًالم 

مدين ؿىل اًضم  يف حمي حص ، املْي 

، اجلص واجملصوز هوزؿالمة ْجؽ اشل

مذـللان مبحشوف يف حمي زفؽ ذُب 

. ملسم  

 ُشٍ الٓية مـٰن "اًالم" يف

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

َِ ِمْن ِؿْْلٍ )5( اًَُِْم ِت  5 مد

اًالم حصف حص، ٔبَبء  جمصوز َبًالم 

 .وؿالمة حٍص اًىْست الهَ ْجؽ اًخىسري

اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًضم  يف 

حمي حص ، املْي ؿالمة ْجؽ اشلهوز، 

اجلص واجملصوز مـعوفان ؿىل )هلم( 

.ومذـللان مبا ثـللاتَ  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

اًخحيني ذل ؿىل مـٰن  

ْم )5(  6 َواَل اِلَ ََبِِئِ

اًالم حصف حص، اً ِاء  جمصوز َبًالم 

، اجلص يف حمي حص مدين ؿىل اًسىون

.واجملصوز مذـللان مبا كدلِا )سيية(   

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

لْيَا َما ؿىََل ااْلَزْ  ـَ ِط ِسيْيََة ِااَن َح

د َِا )7( ً 

7 

اًالم حصف حص، ان  جمصوز َبًالم  

، اجلص صمدين ؿىل اًسىون يف حمي ح

   .واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )ُّي(

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

َ يَا ِمْن َاْمِصاَن َزّشًسا  ً ْ ّّيِ ُِ َو

(11)  

8 

اًالم حصف حص، هـْل  فـي املضازع   مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية  َْلَ َايُّ اًِْحْزتنَْيِ  ـْ ثْيَاُُهْ ًِ يَ ـَ َ ُُثد ت 9 
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مٌطوة والمة هطحَ اًفذحة الهَ فـي 

، مضازع اشلي مل يخطي تبٔدٍص ش ّي

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)تـثياُه(  

(12َاْحَٰص )  اًخـليي ذل ؿىل مـٰن  

اًالم حصف حص، ما  امس املوضول 

صوز َبًالم  مدين ؿىل اًسىون يف جم

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي حمي حص

.كدلِا )ٔبحٰص(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

ىهتاء اًلايةاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

ِحثُْوا َاَمًسا )12( ًِ  11 ًِ َما 

اًالم حصف حص، اًاكف جمصوز َبًالم 

 مدين ؿىل اًسىون يف حمي حص، املْي 

ص واجملصوز ، اجلزو ؿالمة ْجؽ اشله

.مذـللان َبًفـي كدلِا )يًرش(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

   دذطاضاالٕ  ذل ؿىل مـٰن

ُُُّكْ   ُُكْ َزج
فبُْوا ِاىَل اًَْىِِْف ِيًرُْشْ ًَ

( َِ ِخ مْحَ ْن زد (16ّمِ  

11 

اًالم حصف حص، اًاكف جمصوز َبًالم 

 مدين ؿىل اًسىون يف حمي حص، املْي 

اجملصوز ، اجلص و زو ؿالمة ْجؽ اشله

  .مذـللان َبًفـي كدلِا )ُيّي(

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

حينيًخ ا ذل ؿىل مـٰن  

ْن  ْ ًَ ُُكْ ّمِ َِ َوَُيَّّيِ ِخ مْحَ ْن زد ُُُّكْ ّمِ ّزج

(16َاْمصُُِكْ ِمْصفَلًا )  

12 

اًالم حص ف حص، اً ِاء جمصوز َبًالم  

، اجلص صحمدين ؿىل اًضم يف حمي 

فـول تَ واجملصوز مذـللان مبحشوف م

.َثن ملسم تـ)جتس(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

ًًِيا  َس ََلُ  َو َوَمْن يُْضِلْي فَلَْن جَتِ

ْصِشًسا ) (17مُّ  

13 

اًالم حصف حص ، يدسبٓءًوا فـي 

مٌطوة وؿالمة اًيطحَ حشف املضازع 

اًيون هياتة ؾن اًفذحة  الهَ ألفـال 

ـللان َبًفـي ، اجلص واجملصوز مذارلسة

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

  اًخـليي ذل ؿىل مـٰن

ثْيَاُُهْ ًِ َيدََسبَٓءًُْوا  ـَ َ َوَنَشاِِلَ ت

(19تَيهَْنُْم )  

14 
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.كدلِا )تـثياُه(  

اًالم حصف حص، يـلموا فـي املضازع 

مٌطوة وؿالمة اًيطحَ حشف اًيون 

، هياتة ؾن اًفذحة  الهَ ألفـال ارلسة

ذـللان َبًفـي كدلِا اجلص واجملصوز م 

.)اؿَثان(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

اًخـليي ذل ؿىل مـٰن  

لَُمْوبٓ  ـْ ْم ًِ َي اَن ؿَلهَْيِ َوَنَشاِِلَ َاؿََْثْ

(21َاند َوؿَْس هللِا َحق  )  

15 

اًالم حصف حص،  شئ  جمصوز َباًالم 

، امس املفصذوؿالمة حٍص اًىْست الهَ 

كدلِا اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي 

.)ثلوًن(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

س خـالءالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

ْ فَاِؿٌي  ٍء ِايّنِ َواَل ثَُللَند ًِ َشْ

(23َراِِلَ كًَسا )  

16 

اًالم حصف حص حص،  اكصة جمصوز 

فذحة هياتة ؾن َباًالم وؿالمة حٍص اً 

ٌلوضفية  اًىْست الهَ مميوع من اًُصف

 ووسن )ٔبفـي(.

شٍ الٓية مـٰن "اًالم" يف ُ

  س خـالءالٕ ا ذل ؿىل مـٰن

 ْ ِْسيَِن َزّبِ ٓ َاْن ُيد َوكُْي َؾٰسّٰ

َشا َزَشًسا )24( ُّٰ  اِلَ ْكَصَة ِمْن 

17 

اًالم حصف حص، اً ِاء  جمصوز َبًالم  

، اجلص مدين ؿىل اًضمة يف حمي حص

.واجملصوز مذـللان مبحشوف ذُب ملسم   

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

املكل ذل ؿىل مـٰن  

كَ ِي هللُا َاؿَْْلُ ِتَما ًَِحثُْوا ََلُ  قَْيُة 

(26اًَسَمَواِث َوااْلَْزِط )  

18 

اًالم حصف حص،اً ِاء جمصوز َباًالم  

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

، اجلص واجملصوز ؿالمة ْجؽ اشلهوز

. مبحشوف ذُب ملسم مذـللان  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

َِلٍّ )26( َِ ِمْن ود َ ُِْم ِمْن ُذْوِه  19 َماً

اًالم حصف حص، لكامث  جمصوز َبًالم 

ؤهر وؿالمة حٍص اًىْست الهَ ْجؽ امل

اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل  ،اًسامل

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

اإلس خـالء ذل ؿىل مـٰن  

)27( َِ َماِث  21 اَل َمدَسِّ َل ًِ لَكِ
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، اجلص واجملصوز اًىْس يف حمي حص

.مذـللان مبحشوف ذُب )ال(  

اًالم حصف حص، ًؼلمني  جمصوز 

شهص َبًالم وؿالمة حٍص اًيا الهَ ْجؽ امل

اًسامل اًيون ؾوط ؾن اًخيوين يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان الامس املفصذ

.َبًفـي كدلِا )اؾخسان(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

ًِِمنْيَ اَنًزا )29( دبٓ َاْؾخَْساَن ٌِ لؼد ا  21 ِاه

اًالم حصف حص، اً ِاء  جمصوز َبًالم  

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

، اجلص واجملصوز ؿالمة ْجؽ اشلهوز

.مذـللان مبحشوف ذُب امللسم  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

ضدذطاالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

ِص ِمْن  ُاًَِئَم ًَُِْم َحٌداُث ؿَْسٍن جِتْ

ُم ااْلَ  هِتِ (31ْْنَاُز )حَتْ  

22 

اًالم حصف حص، اً ِاء جمصوز َبًالم  

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

، اجلص واجملصوز ؿالمة ْجؽ اشلهوز

. مذـللان َبًفـي كدلِا )اْضة(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

س خـالءالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

ُخلنَْيِ  َ ُِْم َمثاًَل زد ْة ً َوْْضِ

(32)  

23 

اًالم حصف حص، احس  جمصوز َبًالم 

، وؿالمة حٍص اًىْس الهَ امس املفصذ

اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس يف 

حمي حص، املْي والاًف  ؿالمة اًخثًية، 

اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف مفـول 

.سم ؿىل ألولتَ َثن ثل  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

خحينيً ا ذل ؿىل مـٰن  

لْيَا اِلَ َحِسِِهَا َحٌدخنَْيِ  ِمْن  ـَ َح

(32َاْؾيَاٍة )  

24 

اًالم حصف حص، اً ِاء  جمصوز َبًالم  

، اجلص مدين ؿىل اًضمة يف حمي حص

واجملصوز مذـللان مبحشوف ذُب )َكن( 

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

ش حَ املكل ذل ؿىل مـٰن  

ََكَن ََلُ  زََمٌص )34(  25 ود
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  .ثلسم ؿىل اَسِا

اًالم حصف حص، ضاحة  جمصوز 

وؿالمة حٍص اًىْست  الهَ امس  َبًالم 

املفصذ، اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل 

، اجلص واجملصوز اًىْس يف حمي حص

.مذـللان َبًفـي كدلِا )فال(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

س خـالءالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

ٍُ َااَن  اِوُز َو ُُيَ ُُ َِ َو فَلَاَل ًِ َطاِحِد

َاَؾزُّ هََفًصا  اَْنََثُ ِمٌَْم َمااًل ود

(34)  

26 

اًالم حصف حص، هفس  جمصوز َبًالم 

وؿالمة حٍص اًىْست  الهَ امس املفصذ،  

اًِاء مضاف اًيَ مدين ؿىل اًىْس يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان حمي حص

.تـ)ػامل(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

س خـالءالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

 َِ ِّ يَْفِس ًٌِم ً َو َػا ُُ َُ َو َوَذَذَي َحٌدخَ

(35)  

27 

اًالم حصف حص، اً ِاء  جمصوز َبًالم  

، اجلص يف حمي حص مدين ؿىل اًضم

.واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )كال(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

 ٍُ اِوُز َو ُُيَ ُُ َُ َو كَاَل ََلُ  َضاِحُد

ْي َذلَلََم ِمْن  ِ اَنَفْصَث َِبشلد

(37حَُصاٍة )  

28 

اًالم حصف حص، اً ِاء  جمصوز َبًالم  

، اجلص مدين ؿىل اًضم يف حمي حص

واجملصوز مذـللان َبملطسز تـسُام 

.)ظلحا(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

خحينياً  ذل ؿىل مـٰن  

ا قَْوًزا فَلَْن  َُ َاْو يُْطِحَح َمبُٓؤ

خَِعْيَؽ ََلُ  َظلًَحا )41(  جَس ْ

29 

اًالم حصف حص، اً ِاء جمصوز َبًالم  

، اجلص يف حمي حص مدين ؿىل اًضم

واجملصوز مذـللان مبحشوف ذُب)حىن( 

.ثلسم ؿىل اَسِا  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

َُ ِمْن  َ ْوه َوًَْم حَُىْن َلدُ  ِفئٌَة ِيْيُُصُ

ا  ُذْوِن هللِا َوَما ََكَن ُمٌَْخُِصً

(43)  

31 

اًالم حصف حص، هلل  جمصوز َبًالم  

، الهَ امس املفصذوؿالمة حٍص اًىْست 

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

املكل ذل ؿىل مـٰن  

يَاِِلَ اًَْواَليَُة هللِ  اًَْحّقِ  ُُ

(44)  

31 
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اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف حال 

.من )اًوالية( ؿامَل الاس خلصاز  

اًالم حصف حص، اً ِاء جمصوز َبًالم  

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

ص واجملصوز ، اجلؿالمة ْجؽ اشلهوز

.مذـللان َبًفـي كدلِا )اْضة(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

هَْيا  ثََي اًَْحَيوِت ازلُّ َ ُِْم مد َواْْضِْة ً

َمبِٓء ) ٍُ ِمَن اًسد ٍٓء َاىَْزًْيَا (45ََكَ  

32 

اًالم حصف حص، اًاكف جمصوز َبًالم 

 مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

، اجلص واجملصوز اشلهوزؿالمة ْجؽ 

ام  مذـللان َبًفـي كدلِا )جتـي( ُو

.مفـوَل اًثاين   

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

ْوِؿًسا  َي ًَ ُُكْ مد ـَ دْن جَتْ ُتْ َاً تَْي َسََعْ

(48)  

33 

اًالم حصف حص، ملئىة  جمصوز َبًالم 

وؿالمة حٍص اًىْست الهَ ْجؽ   

اجملصوز مذـللان َبًفـي ، اجلص و اًخىسري

.كدلِا )كليا(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

ُسْوا  َوِاْر كُلْيَا ٌِ لَْملِئَىِة اْْسُ

(51)  

34 

اًالم حصف حص، ٔبذم  جمصوز َبًالم   

وؿالمة حٍص اًفذحة الهَ امس اشلي ال 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي ييُصف

.كدلِا )اْسسوا(  

ٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية مـ

اًخحيني ذل ؿىل مـٰن  

اِلَ َذَم فََسِجُسْوا ِاالد ِاتِْليَْس 

(51)  

35 

اًالم حصف حص ، اًاكف جمصوز َبًالم 

 مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

، اجلص واجملصوز ؿالمة ْجؽ اشلهوز

مذـللان مبحشوف حال من )ؿسو( َكن 

.ضفة َل  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

اإلدذطاض ذل ؿىل مـٰن  

 36 َوُُهْ ًَ ُُكْ ؿَُسٌو )51(
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اًالم حصف حص، اًؼاملني جمصوز َبًالم 

وؿالمة حٍص اًياء  الهَ ْجؽ املشهص  

اًسامل، اًيون ؾوط ؾن اًخيوين يف 

، اجلص واجملصوز مذـللان الامس املفصذ

.مبحشوف حال من )تسال( َكن ضفة َل  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا مـٰنذل ؿىل   

ًِِمنْيَ تََساًل )51( ٌِلّؼا  37 ِتئَْس 

اًالم حصف حص، اًِاء جمصوز َبًالم  

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

، اجلص واجملصوز ؿالمة ْجؽ اشلهوز

.مذـللان َبًفـي كدلِا )يس خجيحوا(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

اًخحيني ذل ؿىل مـٰن  

َ ُِْم  خَِجحُ ْو ً فَْسُؾْوا فََْلْ يَس ْ

ْوِتلًا ) لْيَا تَيهَْنُْم مد ـَ (52َوَح  

38 

اًالم حصف حص، اًياش  جمصوز َبًالم 

، الهَ امس املفصذ  ًىْسوؿالمة حٍص ا 

اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا 

.)َّصفٌا(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

َشا اًْ َوًَ  َُ ٓ صْ للَْس ََصدفٌَْا يِفْ  ِن ب

 ٌِ ليداِش ِمْن ُكِّ َمثًَي )54(

39 

اًالم حصف حص، يسحضوا  فـي 

مٌطوة وؿالمة هطحَ حشف املضازع 

اًيون هياتة ؾن اًفذحة الهَ الافـال 

، اجلص واجملصوز مذـللان َبًفـي ارلسة

. كدلِا )َّياذل(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

اًخـليي ذل ؿىل مـٰن  

يَْن َنَفُصوْ  اِذُل اشّلِ ا َِبًَْحاِظِي َوَُّيَ

َِ اًَْحّقِ )56(  ًِ ُيْس ِحُضْوا ِت

41 

اًالم حصف حص، اًِاء جمصوز َبًالم  

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

ز، اجلص واجملصوز ؿالمة ْجؽ اشلهو 

.مذـللان َبًفـي كدلِا )َّعي(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

اإلدذطاض ذل ؿىل مـٰن  

َي ًَْويَُؤا ِذُشُُهْ ِتَما َنس َ  جد ـَ ُحْوا ًَ

َشاَة )58( ـَ َ ُِْم اًْ ً 

41 

اًالم حصف حص، اًِاء جمصوز َبًالم  

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي 

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

ُسْوا ِمْن  ِ دْن َّيد ْوِؿٌس ً د ُِمْ  مد تَْي ً

َِ َمْوئاًِل ) (58ُذْوِه  

42 
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، اجلص واجملصوز ؿالمة ْجؽ اشلهوز

وحوَب ذُب ملسم  مذـللان مبحشوف

.يف حمي زفؽ (ٌلمحخساء)موؿس  

اًالم حصف حص، همكل  جمصوز َبًالم 

وؿالمة حٍص اًىْست  الهَ ْجؽ  

اً خىسري، ، اًِاء مضاف اًيَ مدين 

ؿىل اًىْس يف حمي حص، املْي ؿالمة 

، اجلص واجملصوز مذـللان ْجؽ اشلهوز

مبحشوف حال ملسم من )موؿس( يف 

.طةحمي ه  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

ْوِؿًسا )59( ِِْلِىِِْم مد لْيَا ًِ َم ـَ  43 َوَح

اًالم حصف حص، فذا  جمصوز َباًالم  

امللسزت ؿىل اًىْست  وؿالمة حٍص

الاًف ٌلخـشز ، اً ِاء مضاف اًيَ مدين 

، اجلص واجملصوز ؿىل اًضم يف حمي حص

.ل(مذـللان َبًفـي كدلِا )كا  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

ىهتاء اًلايةاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

ٍُ َلَٓٗاجَْصُخ  َوِاْر كَاَل ُمْوَٰس ًِ َفذَا

َحىتد َاتْلَُؽ َمْجَمَؽ اًَْحْحَصْيِن َاْو 

َ ُحُلًدا) ِِ (61َاْم  

44 

اًالم حصف حص ، فذا  جمصوز َبًالم  

ؿىل اًىْست امللسزت  وؿالمة حٍص

الاًف ٌلخـشز، اًِاء مضاف اًيَ مدين 

، اجلص واجملصوز ؿىل اًضم يف حمي حص

. مذـللان َبًفـي كدلِا )كال(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

إلهخـاء اًلايةا ذل ؿىل مـٰن  

ٍُ َاِثيَا  ا َخاَوَسا كَاَل ًِ َفذَا فَلَمد

(62كَسبَٓءاَن )  

45 

اًالم حصف حص، اًِاء جمصوز َبًالم  

اجلص  مدين ؿىل اًضم يف حمي حص

.جملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )كال(وا  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

َم ؿىََل  ـُ دِح ْي َاث َُ كََي ََلُ  ُمْوَٰس 

ْمَت ُزْشًسا  ِّ َمِن ممدا ؿُل ِّ ل ـَ َاْن ثُ

(66)  

46 

اًالم حصف حص، اًاكف جمصوز َبًالم  مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية  خَِجُسيِنْ فاََل ِاْن َشبَٓء  كَاَل س َ 47 
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اجلص  مدين ؿىل اًضم يف حمي حص 

شوف وحوَب حال واجملصوز مذـللان مبح

.ملسم من)ٔبمصا(  يف حمي هطة  

ًخحينيا ذل ؿىل مـٰن اَل َاْؾِِصْ َِلَ  َاْمًصا   هللُا َضاِجًصا ود

(69)  

اًالم حصف حص، اًاكف جمصوز َبًالم 

اجلص  مدين ؿىل اًضم يف حمي حص 

َبًفـي كدلِا واجملصوز مذـللان 

.)احسج(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

حينيًخ ا ذل ؿىل مـٰن  

ئَليِْنْ  يِنْ فاََل جَس ْ ـْ دَح كَاَل فَِاِن اث

ّْيٍ َحىتد ُاْحِسَج َِلَ   َؾْن ش َ

َُ ِرْنًصا ) (71ِمٌْ  

48 

اًالم حصف حص، ثلصق فـي املضازع 

مٌطوة وؿالمة هطحَ اًفذحة الهَ فـي 

اجلص  بٔدٍص َشءاملضازع اشلي مل يخطي ت

. واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )دصكهتا(

  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

ـلييذل ؿىل مـٰن اًخ   

لََِاْۚ ًَلَْس  ُْ ًِخُ ْلِصَق َا كَاَل َاَدَصْكهَتَا 

 ِحئَْت َشْيـًٔا ِاْمًصا )71(

49 

اًالم حصف حص، اًاكف جمصوز َبًالم 

اجلص  مدين ؿىل اًضم يف حمي حص 

.مذـللان َبًفـي كدلِا )ٔبكي(واجملصوز   

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

حينيًخ ا ذل ؿىل مـٰن  

دَم ًَْن  َ  ِاه كَاَل َاًَْم َاكُْي ِلد

ا ) َ  َضُْبً ـِ خَِعْيَؽ َم (75جَس ْ  

51 

اًالم حصف حص، مسانني  جمصوز 

اًياء الهَ ْجؽ َباًالم وؿالمة حٍص 

املشهص اًسامل، اًيون ؾوط ؾن اًخيوين 

اجلص واجملصوز مذـللان  املفصذ يف الامس

  .مبحشوف وحوَب ذُب )َكهت(

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

املكل ش حَ ذل ؿىل مـٰن  

ِفْييَُة فاََكهَْت ًِ َمَساِننْيِ  ا اًسد اَ مد

َملُْوَن يِف اًَْحْحِص ) ـْ َ (79ي  

51 

اًالم حصف حص، كالمني  جمصوز 

 َباًالم وؿالمة حٍص اًياء الهَ ثثًية

اًيون ؾوط ؾن اًخيوين يف الامس 

اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف  املفصذ

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

املكل ش حَ ذل ؿىل مـٰن  

ا اًِْجَساُز فاََكَن ًِ ُلاَلَمنْيِ  َوَامد

(82يَِخَمنْيِ ِِف اًَْمِسيْيَِة )  

52 
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.يف حمي هطةذُب )َكن(   

اًالم حصف حص، اً ِاء جمصوز َبًالم  

مدين ؿىل اًضم يف حمي حص، املْي و 

الاًف ؿالمة اًخثًية اجلص واجملصوز 

مذـللان مبحشوف وحوَب هـت ًـ)نْن( 

.يف حمي زفؽ  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

اإلدذطاض ذل ؿىل مـٰن  

ا  َُما َذرْيً د َُِما َزِبُّ َوََكَن َنْْنٌ ً

(82)  

53 

اًالم حصف حص، اً ِاء  جمصوز َبًالم  

اجلص  صمدين ؿىل اًضمة يف حمي ح

.واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )مىٌّّا(  

 

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

ىهتاء اًلايةالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

دا ََلُ  ِِف ااَلْزِط )84(  54 ِااند َمىٌد

اًالم حصف حص، اًِاء  جمصوز َبًالم  

اجلص  مدين ؿىل اًضمة يف حمي حص

واجملصوز مذـللان مبحشوف وحوَب ذُب 

.اء )احلس ٰن( يف حمي زفؽملسم ٌلمحخس  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاض الٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

ًًِحا فَ ََلُ   َي َضا ا َمْن بََٔمَن َوََعِ َوَامد

َٰن ) (88َحَزبًٓء اًُْحس ْ  

55 

اًالم حصف حص، اًِاء  جمصوز َبًالم  

اجلص  مدين ؿىل اًضمة يف حمي حص

.واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )هلول(  

ًالم" يف ُشٍ الٓية مـٰن "ا

ىهتاء اًلايةالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

ا  يَُلْوُل ََلُ  ِمْن َاْمَصاَن يُْْسً َوس َ

(88)  

56 

اًالم حصف حص، اًِاء  جمصوز َبًالم  

مدين ؿىل اًضمة يف حمي حص، املْي 

اجلص واجملصوز  ؿالمة ْجؽ اشلهوز

.مذـللان َبًفـي كدلِا )َنـي(  

 

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضالٕ ا  مـٰنذل ؿىل  

دْم  ا ثَْعلُُؽ ؿىََل كَْوٍم ً َُ َوَخَس

ا  ْن ُذْوِْنَا ِسَْتً ُْم ّمِ ِد ْي ً ـَ ََنْ

(91)  

57 

اًالم حصف حص، اًاكف  جمصوز َبًالم 

اجلص  مدين ؿىل اًضمة يف حمي حص 

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

  خحينيً ا ذل ؿىل مـٰن

ُي َِلَ  َدْصًخا ؿىََل َاْن  ـَ فَ َِْي ََنْ

ا ) َي تَْيًٌََا َوتَيهَْنُْم َسسًّ ـَ (94جَتْ  

58 
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.واجملصوز مذـللان َبًفـي كدلِا )َنـي(  

اًالم حصف حص، اًِاء جمصوز َبًالم  

اجلص  مدين ؿىل اًضمة يف حمي حص

واجملصوز مذـللان مبحشوف وحوَب حال 

.ملسم من )هلدا( يف حمي هطة  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

  اًخحيني ذل ؿىل مـٰن

د  نْ ا اَ وْ اؾُ عَ ااسْ مَ فَ   ٍُ وْ صُ َِؼْ ي

ُ لْ دٍ ا)97(  وَ مَ ااس ْ خَ عَ ا ؾُ وْ ا ََلُ  ه

59 

اًالم حصف حص، َكفصين  جمصوز َبًالم 

وؿالمة حٍص اًياء الهَ ْجؽ املشهص 

اًسامل، اًيون ؾوط ؾن اًخيوين يف 

اجلص واجملصوز مذـللان  الامس املفصذ

. َبًفـي كدلِا )ؾصضيا(  

الٓية  مـٰن "اًالم" يف ُشٍ

اإلىهتاء اًلاية ذل ؿىل مـٰن  

َ وْ مِ ئِ شٍ  ٌِ لْ اكَ فِ ِص يْ نَ   ود ؾَ صَ ضْ يَ ا ََجَ َّّنَ  ي

(111ا)ضٍ صْ ؾَ   

61 

اًالم حصف حص، َكفصين  جمصوز َبًالم 

وؿالمة حٍص اًياء الهَ ْجؽ املشهص 

اًسامل، اًيون ؾوط ؾن اًخيوين يف 

اجلص واجملصوز مذـللان  الامس املفصذ

. َكن ضفةَل مبحشوف حال من )ىزال(  

مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية 

دذطاضاالٕ  ذل ؿىل مـٰن  

ٓ  اَ ؾْ خَ سْ انَ  ََجَ َّندَ  ٌِ لْ اكَ فِ ِص يْ نَ  ىُ صُ اًل   َ ب اِ ه

(112)  

61 

اًالم حصف حص، اًِاء  جمصوز َبًالم  

مدين ؿىل اًضمة يف حمي حص، املْي 

اجلص واجملصوز  ؿالمة ْجؽ اشلهوز

. مذـللان َبًفـي كدلِا )هلْي(  

اًالم" يف ُشٍ الٓية مـٰن "

   حينياًخ  ذل ؿىل مـٰن

َ وْ مَ  اًلِ يَ امَ ةِ  وَ سْ انً   َ ُِمْ  ي ُ لِ ْْيُ  ً فَ اَل ه

(115)  

62 

اًالم حصف حص، اًِاء  جمصوز َبًالم  مدين 

ؿىل اًضمة يف حمي حص، املْي ؿالمة ْجؽ 

اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف حال  اشلهوز

.من )ىزال( تـسُا  

ية مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓ 

دذطاضالٕ ا ذل ؿىل مـٰن  

ِ  ند اِ  ا وْ لُ ََعِ ا وَ وْ ٌُ امَ  نَ يْ اشلد

َ ْت  ًَ ُِمْ  حَ ٌد اُث   اًطد اًِ حَ اِث  َكَ ه

(117) اًل زُ ىُ  ِش وْ ذَ صْ فِ اًْ   

63 

اًالم حصف حص، لكامث  جمصوز َباًالم  مـٰن "اًالم" يف ُشٍ الٓية  ا اذً سَ مِ  صُ حْ حَ اًْ  نَ َكَ  وْ ًَ  يْ كُ  64 
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وؿالمة حٍص ااًىْست الهَ ْجؽ املؤاًير 

اجلص واجملصوز مذـللان مبحشوف  ،اًسامل

  .ضفة ًـ)مسذا(

الدذطاض ذل ؿىل مـٰن ْ  ًَ يَ فِ سَ    ًِ لكَِ مَ اِث  زَ ّبِ

(119صُ حْ حَ اًْ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

84 
 

 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 اخلالضة. بٔ 

 : ييل نام يف سوزت اًىِف ٔبذش اًحاحثة ٕاس خزالض ومـاىهيا وتـس هخاجئ اًححر ؾن حصوف اجلص

 من وؿىل ويف واىل وؾن احلصوف اجلص ويه:  س حـة تياانث من  255الآيث وخسث  111يف سوزت اًىِف   .1

 . واًحاء واًاكف واًالم

 اّما اهواع احلصوف اجلص يف سوزت اًىِف نام ييل : .2

 حصوف اجلص اضلية ويه من واىل وؾن وؿىل ويف واًاكف واًالم واًحاء.بٔ  

 ًحاءحصوف اجلص اًزائست ويه من وا.ة 

 حصوف اجلص يف سوزت اًىِف نام ييل : ا مـاين امّ  .3

ِا  41 سث اًحاحثةيف ُشا اًححر وخ ،حصف اًحاء.بٔ   طاحدة امل، تياانث( 21اإلًطاق )ويه:  مـاين 11تياانث ًو

 1تياانث(، اًخحـيظ ) 5اًس حخية )(، تياانث 1تياانث(، اًخبٔهيس ) 5) اوستاجملؼصفية )تياهخان(، اًتياانث(،  2)

 تياهخان( 2الاس خـاهة )، (ةتياه 1الاس خـالء )، تياهة(

 18اس خـالء جماسي ) تياانث(، 5اس خـالء حليق )مـاىهيا:   5تياانث و 32حصف ؿىل، وخسث اًحاحثة .ة 

 .تياانث( 6تياهة(، اىهتاء اًلاية ) 1،اًؼصفية ) تياهة( 1(، مؽ )ةتياه 1) حاءاً  تياانث(،

 تياهة(  1تياانث(،ػصفية اًزماهة ) 118املاكهية ) ػصفيةهيا: مـاى 6تياانث و 31حصف يف، وخسث اًحاحثة .ح 

 .تياهة( 1، اًحاء )تياهة( 1 ) يةخ ح ث(، ؾن )تياهخان(، اًس  تياان 3تياانث(، اىل ) 6جماسية )ػصفية 

 تياانث(. 9: اىهتاء اًلاية ) مـاىهيا واحستو  ثتياان 9 حصف اىل، وخسث اًحاحثة.ذ 

 .(اانثتي) اًدشخيَ 6مـاىهيا: )و واحست ث تياان 6ف اًاكف، وخسث اًحاحثة حص .ه 

 تياانث( 6، جماست جماسية )تياانث( 8)حليلية  : جماوست ىهيااـمازيان  تياانن و 12 حصف ؾن، وخسث اًحاحثة .و 

 تياانث(. 3واًخـليي )
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 21تياهة(، اًحيان ) 1تياانث(، ؾن ) 19مـاىهيا: اتخساء اًلاية ) 8تياانث و 62حصف من، وخسث اًحاحثة .س 

 اًؼصفية )تياهخان(.، (تياهخان، اًخبٔهيس )(ةتياه 1(، اًس حخية )خانتياه  2حـيظ )خ تياانث(، اً  14ل )تياانث(، اًحس

اًخـليي  تياانث(، 28) ،دذطاضاالٕ (، ثتياان 3املكل )مـاىهيا:  6 تياانث و 64حصف اًالم، وخسث اًحاحثة .خ 

تياهة(،  4، اإلس خـالء )(ثتياان 9، اىهتاء اًلاية )(ثتياان 6) اإلس خـالءتياانث(،  13تياانث(، اًخحيني ) 6)

 ( 1ش حَ املكل )

 اإلكَتاخ. ة

اذلس هلل زة اًـاملني متت ؿىل ُشا اًححر اًخْكييل حتت املوضوع "حصوف اجلص ومـاىهيا يف سوزت اًىِف"  

ؾن ُشا املححر الهَ ال خيلوا  حيايئفاء اًرشوظ ًييي ذزخة ألوىل يف اٌللة اًـصتية. حصحوا اًحاحثة من اًلصئ ًيلس اً سديالٕ 

 ؾن اخلعاء.

ؤبذريا حصحو اًحاحثة ان ُشا اًححر ان حىومٌفـة ٌللازئ ٌلحاحثة ألدص، ُث ملىذحة اجلامـة، ُث حصحو من هللا ان 

 ني. بٓمني." وؾٰس َّيـليا من املخلاًـزيز "ُسا ٌلمخلني يصمحيا من اًلصبٓن اًىصمي وييفـيا من ؿلومة، نام كال هللا ثـاىل يف نخاتة
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 ؽاملصاح

 ادلراجع العربية
 القرآف الكرًن

طبعة الربعة، بّبكت لبجاف: دارالكتب لاالقواعد االساسية للغة العربية، ـ. ،لسيد أزتد .ياعتامش
 .ََِٗ.العلمية

 .ََُِ. دراسات حنوية، عماف: اظتركز القومي.حركؼ اصتر كمعاّناـ. ازتد .فليح ،
 .ََِٓ.. اضترمْبشرح ابن عفيلبد هللا بن مالك . رتل الدين دمحم ابن ع

 .ََِٓاضترمْب: سجقافور.شرح ابن عقيل. رتل الديسن دمحم ابن عبدهللا بن مالك.
 .. اضترمْب: سجقافوراظتعجم الفصيل يف اإلعراباطتطيب، ظاهر يوسف.
 . اضترمْب: سجقافور.شرح الشماكلابن فضل، عبد هللا .
 دكف السجة.دار الفرآف الكرًن، ببّبكت : لتفاسّب اصتلد الثاين.صفوة االصابوين، دمحم علي.

 تفسّب نور الثقلْب.لعركسي الويزم، عبد على بن رتعة، 
لباف: ادارة الطبعة اظتجّبية، -. اصتزء اطتامس عشر .بّبكتركح اظتعاينالبغدادم، ػتمود شكرم األلوسي.

 د.س.
 . اصتزء األكؿ.اللغة العربيةالجحو الواضح يف قواعد علي اصتاـر كمصطفى أمْب.

 . دارالكتب العلميةجامع لدركس العربية.الغالييِب، مصطفى. 
 .َُُِركح اظتعاف.شهاب الدين األنوس،  

 .ُّٕٗ. الطبعة الثالثة كالعشركف، بّبكت لباف: دار اظتشرؼ.اظتججد ىف اللغة كاالعالـلويس معلوؼ.  
 ، اظتكتبة التجارية الكرب مبصر.الطبعة العاشرة ، قصص القرآف،دمحم أزتد حادل اظتوىل كاصحابه

 ـ. ُْٕٗ -ق  ُّْٗ ، اصتزء اطتامس عشر الطابعة الثالثة.تفسّب اظتراغىاظتراغى ،ازتد مصطفى. 
 . اصتزء الثالث، الطبعة دارالفكر.. تفسّب ابن كثّباالماـ أبوا الفدأ اشتاعيل ابن كثّب
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 لباف: دار الجهضة العربية.-لثاين :بّبكت.الطبعة ا التطبيق الجحومالراجي ،عبده ، 
 . جالؿ الٌدين السسوطي.التفسّبابظتأثوراظتجثور ،الٌدٌر . 

 .َُُِسورااباي: فستاؾ فرغرسيف.تدريس سهل غلم  الجحو كالصرؼ. أزتد يزيد كحبيس . 
 اصتزء األكؿ. )طهراف: اظتكتبة العلمية،د.س. اظتعجم الوسيط.مصطفى، إبراهيم. كأصدقاؤه، 

: مؤسسة الرسالة الجحو الشايفمود مغالسة، ػت  ، لبيافو
 . طبعة جديدة. القاهرة:  دار الَباث.شرح ابن عقيلػتي الدين عبد. ضتميد، 

 ـ.ََُِ-. قُِْ اء السالك إىل أكضح اظتسالك.سدمحم عبد العزيز الججار،ضي
 ـ. ُٔٗٗدمحم بن اضتسن األسَباابذم. شرح الرضي على الكافية.

 .حركؼ اظتعاين ينب دقائق الجحو كلطائف الفقه سعد، ػتمود.
 ، الطبعة االكىل اظتطبعة مصطفى الباب اضتلىب كأكالد.مبصر.اسباب الجزكؿابو اضتسن علي الجيسبور،

 ـ. ُٗٓٗ-قُّٕٗ
-، الطبعة االكىل: دمشقاكضح اظتسالك اىل الفية ابن مالك .لٌدين عبد هللا بن هشاـ األنصارمرتاؿ ا

 ـ .ََِٓ.ثّببّبكت،دار ابن ك
 ـ.ُٖٗٗنعمة،فؤاد. ملخص قواعد اللغة العربية، اظتكتب العلمي للتأليف ك الَبرتة.
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 ترمجة احلياة

سبتمبّب  ٔنور اعتداية، كلدت يف سدراؼ يف التاري  
دمحم  يه. اان بجت الثالثة من ستة اخوات أبُٖٗٗ

 ه سحوية. جورائج ك أمي
اراك سجة  ُادٌتم دراسة يف اإلبتداء العاـ االكؿ 

دار  ، مث ادتٌم اىل اظتدرسة الثانوية يف اظتعهدََُِ
، َُِّللبجات فارل فارل سجة  الدعوة كاالرشاد 

دار مث ادتٌم اىل الدرسة العالية يف اظتعهد للبجات 
ة التالية جامعة ، مث  ادتٌم اىل الدراسَُِٔفارل فارل سجة  الدعوة كاالرشاد

اإلسالمية اضتكومية فارل فارل بكلية اصوؿ الدين كاالداب كالدعوة بقسم 
 اللغة العربية كآداهبا. 

 


 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


