
 
 

 زساٌك

 

 

ة(ًلاًالم ومـاىهيا يف سوزت ًووس )ذزاسة حتََََة حرف   ًو

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلظل

 

 هوز حاصىني

 ۰۲۰۰۱۱۱۱۱زمق اًدسجَي : 

 

 

 كسم اٌَلة اًـرتَة و بٓذاهبا لكَة بٔظول ادلٍن و ألذة و ادلؾوت

 ابجلامـة إلسالمِة احلىومِة فري فازي

 

 

 ُؼ 4111م /  ۱۱۱2

 



 

  بٔ 

 

 زساٌك

 

ة(ًلا يف سوزت ًووس )ذزاسة حتََََة اًالم ومـاىهيحرف   ًو

 

 

 

 

  

 

 تلظل

 

 هوز حاصىني

 ۰۲۰۰۱۱۱۱۱زمق اًدسجَي : 

 

 اًرساٌك كدمت ٕلسدِفاء تـغ اًرشوظ اعلعَوتة ٌَحعول ؿىل

( يف كسم اٌَلة اًـرتَة و بٓذاهبا ًلكَة ٔبظول ادلٍن و ألذة و S.Humذزخة رسخاان ُوماهَوزا )

 ادلؾوت

 فازي ابجلامـة إلسالمِة فري

 

 كسم اٌَلة اًـرتَة و بٓذاهبا لكَة بٔظول ادلٍن و ألذة و ادلؾوت

 ابجلامـة إلسالمِة احلىومِة فري فازي

 

 

 ُؼ 4111م /  ۱۱۱2



 

  ة

 

 ٕاؾامتذ اعلرشف

 

ة( موضوغ اًرساٌك  : اًالم و مـاىهيا يف سوزت ًووس )ذزاسة حتََََة ًلًو

 : هوز حاصىني امس اًعاًحة

 424011122:  زمق اًدسجَي

 : اٌَلة اًـرتَة و بٓذاهبا اًلسم

 SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan:  ألساش ؿىل ثلٍرر إلرشاف

Dakwah Nomor : B-2662/In.1202/42/2124 

  

 ٕاثفق ؿَهيا

 

    : ادلنخوز احلاح ؾحد احلَمي هوهٌُج, م0ٔب0   اعلرشف

 420216214222114114:  زمق اًخوػَف

 0(0)000000000000      0دلنخوز محسا, م0مه: ا مساؿد اعلرشف

 2141122212 :  زمق اًخوػَف

 

 ٕاؾمتد ؿَهيا

 لكَة ٔبظول ادلٍن و ألذة و ادلؾوت

 اًـمَد

 

 

 ادلنخوز ٔب0 هوز كدام, م0مه

 426142144222114110زمق اًخوػَف : 

 



 

  ث

 

 إلؾامتذ ؿىل اًرساٌك

 

ة(: اًالم و مـاىهيا يف سوزت ًووس )ذزا موضوغ اًرساٌك  سة حتََََة ًلًو

 : هوز حاصىني امس اًعاًحة

 424011122:  زمق اًدسجَي

 : اٌَلة اًـرتَة و بٓذاهبا اًلسم

 SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan:  ألساش ؿىل ثلٍرر إلرشاف

Dakwah Nomor : B-2662/In.1202/42/2124 

 

  2122ٔبقسعس  1:  اتزخي اًيجاخ

 

 جلية إلمذحان :

 )000000000000000(  ادلنخوز احلاح ؾحد احلَمي هوهٌُج, م0ٔب0  :  ًرئُسا

 )000000000000000(       : ادلنخوز محسا, م0مه اًسىرثري

 )000000000000000(     : ادلنخوز ٔب0 هوز كدام، م0مه  اًـضو

 )000000000000000(  : ذزش0 احلاح ؾحد اًرمحن فعَح، م0بٔػ  اًـضو

 

 ٕاؾمتد ؿَهيا

 ٔبظول ادلٍن و ألذة و ادلؾوت لكَة

 اًـمَد

 

 

 دام, م0مههوز كادلنخوز ٔب0 

 426142144222114110زمق اًخوػَف : 



 

  ج

 

 لكمة اٍمتَِد

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

اذلد صل اذلي ٔبؿّد اجليّة علن ٕاثلاٍ ؤبؿّد علن ؾعاٍ و من ثوّّك ٕاًََ نفاٍ و من فّوط ٔبمر 

0 بٔصِد ٔبن ل ٕاهل ٕال شل  وحدٍ ل رشًم هل، ؤبصِد ٔبن  ادما ؾحدٍ وزسوهل اعلحـوج ابحلق ٕاًََ ذجٍّر

 ٔبزسهل ٕاىل اًياش بٔسوت حس ية ثضريا و هذٍرا تني ًدًَ اًساؿة، و ؿىل ب هل و ٔبحصاتَ بمٔجـني0

و اذلي ٔباتحت ٌَاكثحة فرظة  و واُة ّك هـمة من اًيـم ُو صىرث اًاكثحة ٕاىل شل ُو

ُداًة مدازنة حىت ٕاس خعاؾت ٔبن ثمّت ُذٍ اًرساٌك اعلرشوظة  مثَية و حّصة ؿافِّة و كّوت ول س امي

ٌَحعول ؿىل ذزخة رسخاان يف كسم اٌَلة اًـرتَة و بٓذاهبا جلكَة ٔبظول ادلٍن و ألذة و ادّلؾوت 

 ابجلامـة إلسالمِة احلىومِة فري فازي0

ٌل ٔبيب ؾحد اًىرمي و ٔبيم زاتـة اًىرمية اٌرلان  زتَّاين وثفضي حًزي اًضىر ٕاىل وادلي، ُو

 حرتَة ظاحلة مٌذ ظلازي وساؿداين ؿىل ٕامتام ذزاس يت0

ول ثًىس اًاكثحة ٔبن ثفضي حًزي اًضىر ٕاىل اعلرشفني اًىرميني، و ٌُل اًس َد ادلنخوز 

احلاح ؾحد احلَمي هوهٌُج، م0بٔ، واًس َد ادلنخوز محسا, م0مه اٌرلان كد ؿٌَّل و بٔرشفا اًاكثحة ؿىل ُذٍ 

 ٍهناًة0اًرساٌك من اًحداًة ٕاىل ا

 مث ثفضي اًاكثحة لكمة اًضىر ٕاىل :

ادلنخوز حٌاىن، م0ٔبػ0، زئُس اجلامـة إلسالمِة احلىومِة فري فازي اذلي كد معي  40

 جبد ٌَخـَمي يف ُذٍ اجلامـة

دام، م0مه0، معَد لكَة ٔبظول ادلٍن و ألذة و ادلؾوت ابجلامـة ادلنخوز ٔب0 هوز ك 20

 إلسالمِة فري فازي

ن ادلٍن، م0ٔبػ0، زئُس كسم اٌَلة اًـرتَة و بٓذاهبا ابجلامـة ٕاكدال حس حممداحلاح  10

 إلسالمِة احلىومِة فري فازي ؿىل إلزصاذاث و اًخوحهياث

 زئُس مىذحة اجلامـة إلسالمِة احلىومِة فري فازي اذلي ٔبؿد اعلراحؽ 10



 

  ح

 

حمارضٍن و حمارضاث اجلامـة إلسالمِة احلىومِة فري فازي خعوظا يف كسم اٌَلة  00

 و بٓذاهبا ؿىل إلزصاذاث و اًخوحهياثاًـرتَة 

ر اًرشًف  60 اة، ل0ح، م0ف0ذ و حرميَ، زئُس مـِد ألُس ألس خار احلاح ؾحد شل ُو

 فرناجن ؿىل إلزصاذاث و اًخوحهياث

مجَؽ ٔبظدكايئ يف ٍلوؿة اًواجساة مرحشاث ش0مه0، ثري ماسىذري و فٌخاس خم فوز   20

حًين ٕاؿاهة و ذؿاء  اذلٍن ُو

 كسم اٌَلة اًـرتَة و بٓذاهبا0مجَؽ ٔبظدكايئ يف  20

و اوسُيت ذزمي حِيو، زوجنون، َُدضان، خاميني، مازك، جضٌَُو، خُسوهف، و حرجير  20

بٓسايه، حهيون، ًويش و حوهلوو، حوهلِوان، َُووسوك، حوىىِو، ماص هيو، 

وهف اذلٍن جشـوين ٔلهنيي اًرساًيت0  خاهيَوك، ًَدام، ُازوثو، ذًو

اًضىر ٕاىل مجَؽ اؼلَعني و اؼلَعاث اذلٍن كد سـدوا ول ثًىس اًاكثحة ٔبن ثفضي لكمة 

 اًاكثحة يف نخاتة اًرساٌك0 ؤبخريا حرحو اًاكثحة اًيلد و إلكرتاخ يف ٕانٌلل و ٕامتام ُذٍ اًرساٌك0
 

 

 ه 4111حمرم  41 فري فازي،

 م 2122 ٔبقسعس 2 

 اًاكثحة،

 

 

  هوز حاصىني

 424011122:  زمق اًدسجَي 

 



 

  خ

 

 رساٌكاًخرصحي إبظاٌك اً

 :  و ٕاهَّ اعلوكـة ُذا

 : هوز حاصىني   ٕامس اًاكثحة

 424011122:    زمق اًدسجَي

 : اٌَلة اًـرتَة و بٓذاهبا    كسم

 : ٔبظول ادلٍن و ألذة و ادلؾوت     لكَة

ة(  موضوغ اًرساٌك  : حرف اًالم و مـاىهيا يف سوزت ًووس )ذزاسة حتََََة ًلًو

يه اًـمي تيفس اًاكثحة0 ٕارا وخد يف اعلس خلدي ٔبن ُذٍ ٔبػِرث اًاكثحة ٔبّن ُذٍ اًرساٌك   

اًرساٌك يه إلهخحال ٔبو ظياؿة الٓخٍرن من كدي، تـضِا اكن ٔبو لكِا، فاحلاظي ؿىل ٔبظروحة و 

 ذزخة تعي ابحلنك0

 

 

 

 
 ه 4111 حمرم 41 فري فازي،

 م 2122 ٔبقسعس 2 

 اًاكثحة،

 

 

  هوز حاصىني

 424011122:  زمق اًدسجَي 

 

 



 

  د

 

 اًححر جتًرد

ة( )اعلرشف لحلاح ؾحد  هوز حاصىني0 حرف اًالم و مـاىهيا يف سوزت ًووس )ذزاسة حتََََة ًلًو

 احلَمي ك و محسا ًلٌلن ( 

  

ة( و  ُذٍ اًرساٌك ثححر ؾن حرف اًالم و مـاىهيا يف سوزت ًووس )ذزاسة حتََََة ًلًو

 ٌضمي اًححر ؾن ٔبهواغ اًالم يف سوزت ًووس و مـاىهيا و ٕاؾراهبا0

ُذا اًححر ُو اًححر اعلىذيب و ٔبما اًعًرلة اعلىذحَة فِيي ظًرلة اًححر و مجؽ و حتََي 

مٌحؽ اًحَاانث اكًىذة و اًرسالث وكري رزل0 اًحَاانث اعلس خـمٍك يف ُذٍ اًرساٌك فِيي اًلربٓن 

 اًىرمي و سوزت ًووس خاظة0

 46اًحـد  وخدث اًحاحثة س حـة ؾرش هوؿا ؾن احلرف اًالم يف سوزت ًووس0 ويه لم

تَاانث و لم إلتخداء تَاانن  6تَاانث و لم اًخـََي  11تَاانث و لم اًيافِة  12تَاان و لم اجلر 

تَاانث و لم اعلوظئة ٌَلسم تَان واحد  0تَاانث و لم  1تَاانث و لم اجلواة  6و لم اعلزحَلة 

تَاانث  0ان واحد و لم اًيافِة ٌَجًس تَاانث و لم اًفازكة تَ 2و لم اجلحوذ تَاانن و لم اًزائدت 

 تَاانث و لم ادلؿاء تَان واحد0 2و لم ألمر تَان واحد و لم اًـاكدة تَان واحد و لم اًياَُة 

 

 

 اًلكٌلث اًرئُس َة : حرف اًالم، مـاين حرف اًالم، سوزت ًووس

 

 

 

 

 

 

 



 

  ذ

 

 فِرش اًرساٌك

 اًعفحة

 بٔ . ..................................................................................................... ظفحة اعلوضوغ

 ة ........................................................................................... ظفحة إلؾامتذ اعلرشف

 ث ...................................................................................... ظفحة إلؾامتذ ؿىل اًرساٌك

 ج ......................................................................................................... لكمة اٍمتَِد

 خ ............................................................................................ اًخعََح إبظاٌك اًرساٌك

 د ........................................................................................................ جتًرد اًححر

 ذ ....................................................................................................... فِرش اًرساٌك

 ز .......................................................................................................... كامئة اًعوز

 4 .............................................................................................. اًحاة ألول : اعللدمة

 4 .......................................................................................... خَفِة اعلضلكة 

 1 ........................................................................................... دًد اعلضلكةحت

 1 .......................................................................................... ٔبقراط اًححر

 1 ............................................................................................. فوائد اًححر

 1 ................................................................................. ثوضَح مـاين اعلوضوغ

 0 ......................................................................... ادلزاسة ؾن اًححوج اًساتلة

 0 ......................................................................................... يؼًرةادلزاسة اً 

 2 ........................................................................................... إلظاز اًفىري

 2 ............................................................................................. مهنج اًححر

 44 ..................................................................................... اًحاة اًثاين : حرف اًالم

 44 ........................................................................ مفِوم و ثلس مي ؾن احلرف

 42 .........................................................................ٔبهواغ حرف اًالم و مـاىهيا

 42 ......................................................................... اًحاة اًثاًر : ثـًرف سوزت ًووس



 

  ر

 

 42 ........................................................................ هؼرت ؿامة ؾن سوزت ًووس

 21 ......................................................................... س حاة ىزول سوزت ًووس

 24 ...................................................................................... اعلياس حة علا كدَِا

 24 ............................................................................... مضمون سوزت ًووس

 21 ..................................................... تؽ : حرف اًالم و مـاىهيا يف سوزت ًووساًحاة اًرا

 21 ............................................................... ٔبهواغ حرف اًالم يف سوزت ًووس

 12 ............................................................... مـاين حرف اًالم يف سوزت ًووس

 06 ............................................................. ٕاؾراة حرف اًالم يف سوزت ًووس

 24 ......................................................................................... اًحاة اخلامس : اخلامتة

 24 ............................................................................................... اخلالظة

 24 ................................................................................................ إلكرتاخ

 .I ................................................................................................................ اعلراحؽ

 حرمجة احلَات
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 كامئة اًعوز

 

 حةاًعف موضوغ اًعوزت اًرمق

 2 إلظاز اًفىري 4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 اًحاة ألول

 اعللدمة

 ِة اعلضلكةخَف  0بٔ  

ٔبن اٌَلة يه اًالكم ؾرف ًوٌس مـَوف  ا ٌَخلكم0ت اًيت جس خـمي اًياش هبااٌَلة يه ألذ

اعلععَح ؿَََ تني ّك كوم
4
زٔبي مععفى اًلالًىن ٔبن اٌَلة رزل اًخـًرف ل خياًف ؿىل 0 

لاظدمهٔبًفاع ًـرب هبا ّك كوم ؿىل م
2
إلوسان خمَوكاث ٕاحامتؾَة حتخاح ٕاىل  رزلثسخة ؿىل 0 

  0اٌَلة ٌَخفاؿي و اًخلكم

 ىزل ابٌَلة اًـرتَة0كد  امذَاس اٌَلة اًـرتَة ٔبن اًلربٓن اٌَلة اًـرتَة يه ٕاحدى ًلاث اًـاطل0 

تْيَا " 22-22 ٔبًةيف سوزت اًزمر  كال شل س ححاهَ و ثـاىل يف نخاتَ اًىرمي ٌَِيَّاِش يِف  َوًَلَْد رَضَ

ُْم ًَخَُّلونَ  َِّ َ ـَ َّ ُْم ًَخََذنَُّروَن كُْربآًن َؾَرِتًَّا كرَْيَ ِري ِؾَوحٍ ً َِّ َ ـَ َّ َذا اًُْلْربِٓن ِمن ُّكِّ َمثٍَي ً ؼَٰ  زل" وذل َُ

 0 ا وزَلاابٕلسالم ازثحاظ اٌَلة اًـرتَة ازثحعت

كواؿد  ؿظل اًيحو ُو0 حيخاح ٕاىل ؿَمني ًفِم اٌَلة اًـرتَة و ٌُل ؿظل اًيحو و ؿظل اًرصف

ٍك، و ضحط ٔبواخر اًلكٌلث ، و هَفِة ٕاؾراهباًـرف هبا وػَفة ّك لكمة ذاخي ادل
1

0 و ؿظل 

واؿد اًلكَة اًيت ًـرف هبا اًخلَري اذلي ًعرٔب ؿىل تًِة اًلكمة، و كاًة ُذا اًرصف ُو اًل

ا مهنا وتَان ما تني اعل اًخلَري، واص خلاق اًلكمة من  ا، واص خلاق كرُي ض خق و اعلض خق مٌَ كرُي

من مٌاس حة
1

ٔبواخر اًلكم ٔبو صلكَ و ؿظل اًرصف ًححر َُئة  ٔبحوال 0 ٔبى ؿظل اًيحو ًححر

0  اًلكم و ثلَرٍي

                                                           
4
 226، ض0 (4222تريوث: ذاز اعلرشق، ) اعليجد يف اٌَلة و ألؿالمًٌوس مـَوف،  
2
 1، ض0(2112كاُرت: ذاز اجن اجلوسي، ) خامؽ ادلزوش اًـرتَةمععفى كالًىن،  
2
 1، ض0(2112كاُرت: ذاز اجن اجلوسي، ) خامؽ ادلزوش اًـرتَةمععفى كالًىن،  
1
 42، ض0 (تريوث: ذاز اًثلافة إلسالمِة) مَخط كواؿد اٌَلة اًـرتَةفؤاذ هـمة ،  
1
 1, ض0 (2111كاُرت: ذاز اعلياز، )، كواؿد اًرصف تٔبسَوة اًـرصىر ٕاسٌلؾَي، ج حممد 



2 
 

 
 

 زلبٓهفا طل ثخـرف اٌَلة اًـرتَة اًساتلة احلراكث )اًفذحة و اًضمة و اًىرست( بٔو اًيلاظ، ذل

ة و تدٔبث ٔبن ثـعي اًيلاظ0 حىت عوزث اٌَلة اًـرتَثرائخَ و مبا يف اًـريب ٔبًضا0 مث ثعـَة ًل

ميىن اٍمتَزي تني احلروف اًِجائَة0 ًىن تـغ اًياش ل ٍزاًون ظـواب ًلرائخ0َ ُي ًلرٔب اًفذحة 

 ٔبو اًىرست ٔبو اًضمة ؟ و ذلا ُيا وػَفة ُذان ؿٌَلن و ٌُل ؿظل اًيحو و ؿظل اًرصف0

ة اًـظل و اًـاطل0 كوهل ًعَ ف ٌُل من اًـحاذت0 زفـَ شل ذزخاثثـظل ؿظل اًيحو و ؿظل اًرص 

ظْلَ  ٍَْرفَؽِ شلُ  44ثـاىل يف اًلربٓن اًىرمي يف سوزت اغلاذٌك ٔبًة  ـِ ٍَن ُبوثُوا اًْ ِ ٍَن بَٓمٌُوا ِمٌنُكْ َواذلَّ ِ اذلَّ

ًـاطل اعلس خـمي ؿَمَ ٔبكام َمؤمن ابصل و ا"0 ُذٍ ألًة رشحت ٔبن شل ٍرفؽ ذزخاث ٌَذَزَخاٍثٍۚ 

ؿظل اًيحو همم خدا هلم   فِم ٔبهنم ٌدلزخاث ألؿىل ُو اعلؤمن و اًـاطل00 ومن ُذٍ ألًة ً الكم شل

وـظل احلدًر و اًخفسري و ألخر0 و ٔبقراط ؿظل اًيحو  اذلٍن ًٍردون ٔبن ثفلِوا يف ؿظل ادلٍن

ظَاهة اٌَسان ؾن اخلعٕا يف اًالكم اًـريب و فِم اًلربٓن اًىرمي و احلدًر اًيحوي فٌِل حصَحا، 

ًـة و إلسالمِةاذلٍن ٌُل ٔبظي اًرش 
0
و حنك ثـَمَ فرط من اًفروط اًىفاًة، و  زمبا ثـني 0 

 ثـَمَ ؿىل واحد فعاز فرط ؿني ؿ0َََ

ورُة ٔبتو حـفر 0 خاء علـىن او حرف ،، وفـالاًـرتَة زالزة بٔكسام: اسٌل ثيلسم اًلكمة

اًفـي كسم زاتؽظاجر ٔبن امس 
6
ًـخد فال  و ُذا اًلول حدج تـد اهـلاذ إلحٌلغ ؿىل اًثالزة،0 

ني ت0َ ٔبما الامس فِو لكمة ذًت ؿىل مسمى ٔبو ظفة و طل ثلرتن جزمن0  ؤبما اًفـي ؾيد اًيحًو

فِو احلدج اعللرتن جزمن
2

بٔى لكمة ذًت ؿىل حدوج ص ئي يف سمن مىض، احلال, ٔبو 0 

و خاء علـىن ًـىن بٔن  0ًِا مـىن ٕال وكؽ يف حرهَة ادليلكمة ًُس اعلس خلدي0 ؤبما احلرف فِو 

رف ل ٍىون ذخي يف ثبًَٔف اًالكم ٕال ٕارا اكن هل مـىناحل
2
 0 

 

                                                           
0
 1، ض0 (4222كاُرت: مىذحة اًس ية، )، اًخحفة اًسًِة ثرشخ اعللدمة آلحرومِةحمي ادلٍن ؾحد اذلَد،  حممد 
6
ًرةحمي ادلٍن ؾحد اذلَد حممد   44ض0  (،2146كاُرت: ذاز اًعالئؽ، )، ، ثيلِح ألُس
2
 44، ض0 (2111كاُرت : ذاز اعلياز، )، كواؿد اًيحو تٔبسَوة اًـرصجىر ٕاسٌلؾَي،  حممد 
2
 0، ض0 (سوزااباي: مىذحة اًِداًة)، رشخ خميرص خدا ؿىل منت آلحرومِةاًس َد ٔبمحد ًسين ذحالن،  
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ـاىناعلحاىن و حرف اعل واحلرف هوؿان حرف 
2

مـروف حبرف  فِو اعلحاىن حرف0 فبٔما 

ِو حرف هل مـان ٕارا وكؽ يف ف اعلـاىن  حرفًخبًٔف اًلكٌلث اًـرتَة0 و ٔبما اًِجائَة ٔبي حرف 

ثيلسم ٕاىل زالزة وة اًـرص ٔبن احلروف اكن يف اًىذاة كواؿد اًيحو تبٔسَو  حرهَة ادلي0

ٔبكسام
41
رتنة ثدخي ؿىل ل، و حروف مضافـ، و حروف ختخط ابلٔ ءسٌلحروف ختخط ابلٔ  

و  و اعلـاىن0  حرف اًالم و ُو من حروف اعلحاىنؿىلُذا اًححر سرينز  0ألسٌلء و ألفـال

خيخط ٌَفـي ، و حرف اًالم اجلر إلمس الكمُياك حرف اًالم خيخط ًاًالم نثريت0 حرف 

 الكم اٍهنيي، وحرف اًالم مضرتك ثدخي ؿىل إلمس و اًفـي الكم اًيفي0

حبسة اعلوضوغ يف ُذٍ اًرساٌك حول كضَة " حرف اًالم و مـاىهيا يف  ةـاَك اًحاحثخس  

 زلو ذلو متَزي حرف اًالم0 ٔلن تـغ اًعالة ٌضـرون ابًعـوة ًفِم  سوزت ًووس "

 و س خجـي سوزت ًووس موضوغ اًححر0الم و مـاىهيا0 ٔبزاذث اًحاحثة ٔبن ثححر ؾن حرف اً

 

 حتدًد اعلضلكة 0ة 

 : فِييفِة اعلذهوزت َ د ؿىل اخل اذلي ٕاؾمتحتدًد اعلضلكة ٔبما 

 اًالم يف سوزت ًووس ؟ هواغهَف بٔ  40

 اًالم يف سوزت ًووس ؟ فوحر  مـاين هَف 20

 ؟اًالم يف سوزت ًووس  ٕاؾراة هَف 10

 

 و فوائدٍ ٔبقراط اًححر 0ح 

 حر فِيي :ٔبما ألقراط ُذا اًح .1

 اًالم يف سوزت ًووس0 هواغبٔ  علـرف .أ 

 ف اًالم يف سوزت ًووس0وعلـرف مـاين حر  .ب 

                                                           
2
 641، ض0 (2141كاُرت: ذاز اجلوسي، )، خامؽ ادلزوش اًـرتَةمعىفى اًلالًين،  

41
 41، ض0 (2111كاُرت : ذاز اعلياز، )، كواؿد اًيحو تٔبسَوة اًـرصجىر ٕاسٌلؾَي،  حممد 
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 اًالم يف سوزت ًووس0 ٕاؾراةعلـرف  .ج 

 اًفوائد ُذ اًححر فِيي :ٔبما  .2

ٔبن ًعري نخاة اعلعاًـة و اعلرحؽ ٌَعالة اٌَلة  ًخبٔميُذ اًححر اًفوائد اًيؼًرة يه  .أ 

 اًـرتَة ٔبو ٌَحاحر0

الم و ًٍزد اًعالة ٔبن ًفِم و ٔبن ميزي حرف اًاًححر ٌسِي اًفوائد اًـمََة يه ُذ  .ب 

 ؿَوم اًحاحر و اًلازء0

 

 اعلوضوغ ثوضَح مـاين 0ذ 

 اعلـاين 40

ِو ما ًدل ثض ئي0 و ٔبما اعلـاىن فِيي ما ًإلوسان اعلـاىن ٔبو مـان مجؽ اعلـىن0 فبٔما اعلـىن ف 

من اًعفاث اػلموذت
44
0 

 حرف اًالم  20

ن من حروف اًِجاء0 حرف اًالم ًِا مـان0 ـرشواً  و حرف اًالم ُو احلرف اًثاًر

لسم ي حبسة ٕامِي تدًؽ ًـلوة ىف نخاتَ موسوؿة احلروف ىف اٌَلة اًـرتَة ٔبن حرف اًالم ث 

ٕاىل كسمني
42
: ؿامٍك و كري ؿامٍك0 فاًـامٍك زالزة ٔبكسام : خازت و انظحة و خاسمة0 وكري ؿامٍك  

, لم اًزائدت, لم اعلوظئة, لم اًخـجة, لم , لم اًفازكة, لم اجلواةالاتخداءس حـة ٔبكسام : لم 

اًيافِة ثيلسم ٕاىل زالزة ٔبكسام و يه اًيافِة ٌَجًس و اجلواتَة و اًالم ثـمي  و اًالم اًخـًرف0

 معي ًُس0

 سوزت ًووس 10

مجَؽ ألٍهتا  سوزت ًووس يه اًسوزت اًـارشت ىف اًلربٓن اًىرمي ومن حزء ٕاحدى ؾرش0 و

وكد مسَت  200، و 21، و 11ىة اعلىرمة ٕال زالزة ٔبًة و يه ٔلهنا ىًزت ىف م من اعلىِة

                                                           
44

 010، ض0 (4222تريوث: ذاز اعلرشق، )، اعليجد يف اٌَلة و ألؿالمًٌوس مـَوف،  
42

 161ض0  (،4222تريوث:ذاز اجلَي, ) ،موسوؿة احلروف ىف اٌَلة اًـرتَة، ٕامِي تدًؽ ًـلوة 



5 
 

 
  

هوخ و كومَ، و كعة موىس و  ًووس0 ؤبًضا حتىك ؿىل كعة سوزت ًووس ٔلهنا حتىك كعة كوم

 حساز، و تين ٕارسائَي تـد رُة من مرص0

 

 ادلزاسة ؾن اًححوج اًساتلة  0ه 

يف س ية  ومِة ماكرساحلىزساٌك اسىٌدز رو اًلرهني من خامـة ؿالء ادلٍن إلسالمِة  40

 0حرف اًالم يف سوزت ًوسف مبوضوغ 2142

بٔقراط ثسل اًرساٌك و يه علـرفة اًفرق تني ُذٍ اًرساٌك و زساٌك اسىٌدز رو اًلرهني ٔبن 

علـرفة ٔبهواغ ٔبهواغ حرف اًالم يف سوزت ًوسف و مـاىهيا0 تُامن ٔبقراط ًِذٍ اًرساٌك و يه 

م يف بٔن الكٌُل ًححثان ؾن حرف اًالاًدضاتَ تُهنٌل  0اًالم و مـاىهيا و ؿامَهتا يف سوزت ًووس

 اًلربٓن

 2146ًسًة من خامـة سوىن ٔبمدَي إلسالمِة احلىومِة سوزااباي يف س ية  زساٌك 20

 مبوضوغ حرف اًالم و مـيهيا يف نخاة اًخـَمي اعلخـظل0

ف و زساٌك ًسًة ٔبن ٔبقراط ثسل اًرساٌك و يه علـرفة مـاين حرواًفرق تني ُذٍ اًرساٌك 

ٔبهواغ تُامن بٔقراط ًِذٍ اًرساٌك و يه علـرفة  اًالم اعلوحوذت يف نخاة اًخـَمي اعلخـظل و وػائفِا0

 اًالم و مـاىهيا و ؿامَهتا يف سوزت ًووس0 اًدضاتَ تُهنٌل ٔبن الكٌُل ًححثان ؾن حرف اًالم0

اًالم مبوضوغ  2141زساٌك محدا حسن من خامـة إلسالمِة احلىومِة نيدازي يف س ية  10

 و اس خـٌلًِا يف سوزت ٌس0

اًفرق تني ُذٍ اًرساٌك و زساٌك محدا حسن ٔبن ٔبقراط ثسل اًرساٌك و يه علـرفة ٔبهواغ 

حرف اًالم و مـاىهيا و اس خـٌلًِا يف سوزت ٌس0 تُامن ٔبقراط ًِذٍ اًرساٌك و يه علـرفة اًالم و 

 ؾن حرف اًالم0مـاىهيا و ؾـامَهتا يف سوزت ًووس0 اًدضاتَ تُهنٌل ٔبن الكٌُل ًححثان 

 

 ادلزاسة اًيؼًرة 0و 

 واضؽ كواؿد اًيحو  40
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وضؽ كواؿد اًيحو ثسخة من حلن ألؿامج و اؼلاًعني هلم من اًـرة0 و زوي متدٔب 

"0  ٔبن معر جن اخلعة مر ؿىل كوم ٌسُئون اًريم فلرؾِم، فلاًوا " ٕاان كوم مذـَمني

نك يف زمِنك "فبٔؾرط ملضحا و كال " و شل خلعؤمك يف ًساىنك ٔبصد ؿىل من خعئ
41
0 

ؾن سخة وضؽ كواؿد اًيحو ًـين كعة ٔبتو ٔبسوذ ادلؤيل   ة اعلضِوزتواكهت اًلع

اتية ٔبيب بٔسوذ زفـت وهجِا ٕاىل اًسٌلء0 فلاًت هل " ما َبْحَسُن اًسٌلء "!0 مؽ تًذ0َ حًك ٔبن 

ا و جس خفِم مٌَ، فلال ًِا " اًيجوم "0 فلاًت " اي ٔبتت ٕامن زفـت ) َبْحَسُن (0 فؼهنا جسبهٔل

و زوي ٔبًضا ٔبهَ 0 فلاًِا " ٕارن كَت ُىذا )ما بَْحَسَن اًسٌلء !( " ٔبخربثم و طل جسبزٔل "0

ٍۚ   َبنَّ شلَ يف سوزت اًخوتة "  مسؽ كازئا ًلرٔب الًٓة اًىرمية َن اًُْمرْشِِننَي َوَزُسوهُلُ " جَرِيٌء ّمِ

41جىرس اًالم يف زسوهل0
 تًدلي ٔبن ًلرٔب ) َزُسْوهُلُ ( تضم اًالم0 

ؾن ؿًل زيض شل ؾيَ ٔبن ًعيؽ نخاة يف ٔبظول اًـرتَة، علا زٔبى اٌَحن يف ٔبخذ 

ًوىن ًىرثت صلهل تبٔمر  اٌَلة اًـرتَة كد فضا تني اًىثري اًياش ثسخة اخذالظِم ابًـجم0

اعلـروف اًَوم تلواؿد اًيحو0  سائر اًلواؿد0لكف ٔباب ألسوذ ادلؤيل ٔبن ًلوم توضؽ اخلالفة 

ويه امس و فـي و حرف0  ََ حصَفة فهيا0 وؿَمَ ٔبكسام اًالكمؤباتٍ تـد ٔبايم فبًٔلى إً 

فالمس ما ٔبهحبٔ ؾن اعلسمى، و اًفـي ما ٔبهحبٔ ؾن حرنة اعلسمى، و احلرف ما ٔبهحبٔ ؾن مـىن 

مث كال هل " اؿظل ٔبن ألص َاء ػاُر و مضمر و ص ئي ًُس تؼاُر    ًُس ابمس و ل تفـي0

ا ًُس مبضمر ول ػاُر "0 فذذهر ٔبن بأب ول مضمر و ٕامنا ًخفاضي اًـٌَلء يف مـرفة م

ويه ٕان و ٔبن و ًَت و ألسوذ مجؽ ًـًل بٔص َاء و ؾرضِا ؿَََ، اكن مهنا حروف اًيعة 

ًـي و ٔكن، و طل ًذهر ٔبتو ألسوذ ًىن، فلال هل ؿًل " طل حرنهتا ؟" فلال " طل بٔحس هبا 

ِذٍ اًرواًة ظوز ٔبخرى مهنا، فلال " تي يه مهنا فزذُا فهيا "0 ًو
40
0 

                                                           
41

 2، ض0 (ث: ذاز اًفىرتريو)، من اتزخي اًيحوسـَد ألفلاين،  
41

ةصويق ضَف،    40ض0  (،4262كاُرت: ذاز اعلـازف )، اعلدازش اًيحًو
40

ةصويق ضَف،    46ض0  (،4262كاُرت: ذاز اعلـازف )، اعلدازش اًيحًو
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اثفاق نثري من اعلؤزخني ؿىل ٔبن ٔبول من وضؽ كواؿد اًيحو ُو ػاطل جن معرو و 

جن سفِان جن حَس جن هفازة جن ؿدي جن ادلئي جن جىر جن نياهة
46

 اعلـروف تبئب 0 ٔبو

و ودلؿًل جن ٔبيب ظاًة زيض شل ؾهنٌل0  ألسوذ ادلؤيل0 تبٔمر ٔبمري اعلؤمٌني يف س ية  ُو

ُؼ 62يف س ية   ثوىف يف اًىوفة و مِالذًة  611
42
و ُو من  يف اًحرصت0مِالذًة  

 اًخاتـني و ثَمَذ و ظاحة ؿًل جن ٔبيب ظاًة زيض شل ؾي0َ

و سخة جسمَة تـظل اًيحو ٔبن ؿََا زيض شل ؾيَ علا ؿظل ٔباب ألسوذ الامس و 

اًفـي و احلرف و صُئا من إلؾراة كال "احن ُذ اًيحو اي ٔباب ألسوذ " ٔبي  اظيؽ مثي 

َؽ و اسسل ُذا اعلسسلُذا اًعي 
42

0 و ثـًرف ؿظل اًيحو ًلة ؿىل ؿدت مـان0 و مهنا 

رُحت حنو فالن، ٔبى هجخ0َ و مهنا اًض حَ و اعلثي، ثلول  ادم حنو ؿًل ، ٔبى اجلِة، ثلول 

ٕان ٔبمه سخة ًوضؽ كواؿد اًيحو ٌَحفاع اًلربٓن ؿىل اخلعاء يف كرائخَ و  ص هبَ و مثهل0

 اذلي كد ثلري مـيا0ٍ

ىذ اتزخي  توحوذ اًـٌَلء ًخضمون ؾن حبوج ؿظل  ؿظل اًيحو0 و ؿظل اًيحو ًخلدمُو

اًيحو و ًبًٔفوهَ يف نخهبم0 تـغ اًىذة اذلٍن ًححثون ؾن ؿظل اًيحو الٓحرومِة و 

 اًـمًرعي و اًفِة اجن مازل0 اًىذة اعلذهوزت نثريت ثوخد و ثخـظل يف مـِد ذًين اساليم0

 ُة اًيحومذ 20

 ضِوزان، و ٌُل :اًيحو اعل  من ٔبُي ُياك مذُحان

 مذُة اًىوفة .أ 

ضِوز تبٔزط خعة0 حيدُا مدارشت اًىوفة ثلؽ ؿىل صاظئ اًواذي اًفراث اعل 

و جنف من اجليوة، و من اعللرة و اًضٌلل حيدُا ترًبة واسـة و من اعلرشق،  ابًفراث

 ثخسط ٕاىل صام0

                                                           
46

 0، ض0 (2111كاُرت: ذاز اعلياز، )، كواؿد اًيحوتٔبسَوة اًـرصجىر ٕاسٌلؾَي،  حممد 
 22، ص. الفكر( ريوت: دارب)، مه تاريخ الىحىسعيد األفغاين،  17
 6، ص. (2222قاهرة: دار املىار، )، قىاعد الىحىبأسلىب العصرحممد بكر إمساعيل،  18
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ي ثوخد يف مدًية اًىوفة اعلضِوز تحالذ اػلدزني و اًضاؾٍرن و ٔبُمذُة اًىوفة 

اًلراءت0 و ٔبُي اًلراءت زالج من س حؽ مضِوز و مه ؿامص جن ٔبيب اًيجوذ و محزت جن 

ة0اًىسايئ0 حدَة اًزايث و     اخلاظة ًِذ اعلذُة اس خـٌلل اًلِاش يف فم اعلسبٌٔك اًيحًو

0 علا ًحدٔب ٔبن ًححر فٕان مذُة اًىوفة مذبٔخرت تلرن مبذُة اًحرصت يف ؿظل اًيحو

اًىوفِون كد اص خلَوا جرواًة  يعق، و ؿَوم اٌَلة الٓخر0 اكنؿظل اًيحو، و اًفَسفة، و اعل 

ة ٔبن ثبٔخر ُذا اعلذُة ؾن مذُة اًحرصًني تيحو " اًضـر0نٌل يف نخاة اعلذاُة اًيحًو

مائة س ية، و رزل ٔلن ؿٌَلء اًىوفة كد اص خلَوا ؾلة ثبٔسُسِا تـظل اًفلَ، اًفلَ، 

كت اذلي اص خلي فَِ ؿٌَلء اًحرصت ، وزواًة اًضـر يف اًو واحلدًر، و اًلراءاث، وألذة

 "تـَوم اٌَلة، و اًيحو، و اًالكم، و اًفَسفة، و اعليعق
42
0 

ٔبصِر ٔبمئة اعلذُة اًىويف اذلٍن ًـدون حبق من ٔبؾؼم اعلؤسسني هل مه اًىساىئ 

و من ٔبصِرنخحَ نخاة و اًفراء و زـَة0 و اًىساىئ امسَ ٔبتوا احلسن ؿًل محزت اًىوساىئ0 

اة خمخرص اًيحو و نخاة اًلراءاث و نخاة اًـدذ و نخاة اًيواذز مـاين اًلربٓن و نخ

اًىدري و اًعلري و نخاة ما فَِ اًـوام0 و اًفراء امسَ ٔبتو سهراي حيي جن سايذ0 و زـَة امسَ 

 و من ٔبصِر نخحَ جماًس زـَة0 ٔبتو اًـحاش ٔبمحد جن حيي ًٍزد0

 مذُة اًحرصت .ب 

ًضط اًـرة0 و يه اعلرنز ًلرتَة حرصت ثلؽ يف بٔكىص حٌوة اًـراق ؿىل اًضفة ااً 

حٌوة رشيق تلداذ0اًحرصت ثلؽ اًحرصت زالمثائة مِي  إلذازي و اًس َايس ػلافؼة اًحرصت0

 0يه ماكن حىون فَِ اًرتتة اًيامعة و اًعخًرة و قيَة ابعلَاٍ و خدًدت ٌَززاؿة

ُو ٔبتو ألسوذ  ٔبول من وضؽ كواؿد اًيحؤلن اًحرصت يه مؤسس كواؿد اًيحو0 

ٔبًضا اًضلك تيعق ٌدللٌك ؿىل اًرفؽ و  ظاػ ٔبتو ألسوذ ادلؤيل ؤيل و ُو من اًحرصت0ادل

ن و ما احمتـوا ؿَََ كاذما و طل ٌضم  اًيعة و اجلر و اًخيٍو فَِ حدًثا ٔبحدُو
21
0 

                                                           
42

ةمععفى ؾحد اًـٍزز اًس يجريج،    16، ض0 4220، خدت: اًفِعٍَك، اعلذاُة اًيحًو
21

 22، تريوث: ذاز اًفىر، ض0 من اتزخي اًيحوسـَد ألفلاين،  
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و ٔبصِر بٔمئة ُذا اعلذُة اذلٍن ًـدون حبق من ٔبؾؼم اعلؤسسني ٌَيحو اًـريب و 

ًَ ٔبو معرو جن ؾامثن جن كٌرب و اعلربذ ٔبو ٔبتو اًـحاش اًفراُدي و س حو  مه اخلََي جن ٔبمحد

  ادم جن ًٍزد0

 

 إلظاز اًفىري 0س 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

روف اًالم و مـاىهيا يف اًلربٓن حاًىِفي اًوظفي ًححر و ًعف ؾن  ُذٍ اًرساٌك حبر 

ة0َلُذٍ اًرساٌك س خحَي ابدلزاسة اٌ اًىرمي و يف سوزت ًووس خاظة0 و  ًو

 

 ج اًححرمهن 0خ 

اًححر ؾيد اًىذاة اًعًرق اًىذاتة اًـَمَة اذلي بٔظدز اجلامـة إلسالمِة احلىومِة فري  مهنج

انث، و ٔبسَوة اانث، و ٔبسَوة مجؽ اًحَاهوغ اًحَو  فازي احذوى ؿىل هوغ اًححر و اًخعممية،

 انث0احتََي اًحَ

 القرآن الكرمي

االالم و معاويه لغىية دراسة حتليلة  

 سىرة يىوس

صةاخلال  
 اإلطار الفكري 1صىر 
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 هوغ اًححر و اًخعممية 40

ظًرلة اًححر، و مجؽ و ِو ة ف َر اعلىذح ذٍ اًرساٌك حبوج اعلىذحة0 ٔبما حبهوغ اًححر ُ

اًححر اعلس خـمٍك كواؿد ثعممية و و كري رزل0   ثة، و اًرسالىذً انث اكاحتََي مٌحؽ اًحَ

اًـرتَة من حِر إلؾراة و اًحياء اًلكٌلثؿظل تبٔظول ثـرف هبا ٔبحوال اًيحو ٔلهَ 
24
ٔبما من  0

ة0َلمن اًححر ادلزاسة اٌفِيي  حِر هوغ اًححر   ًو

 انثاهوغ اًحَ 20

انث اًىِفِة اًوظفِة يه ااًحَانث اًىِفِة اًوظفِة0 ااًحَانث يف ُذٍ اًرساٌك ااًحَ اكن هوغ

ر اعلضالكث  رزلمن اعلرثحة يف مجي و ًُس يف زمقي0 و أًلقراط انث ااًحَ ٌَوظف و ثعٍو

 احلعٍَك نٌل يه ذون اًخالؾة هبا0  مث ؾرط

 انث و مٌحـِاااًحَ ٔبسَوة مجؽ 10

انث بٔو اعلـَوماث اعلخـَلة اعًرلة اعلس خـمٍك ًخحعَي اًحَانث فِيي اًأبما ٔبسَوة مجؽ اًحَ

َة و اًحَاانث ثيلسم ٕاىل ازيدني فِيي اًحَاهبذٍ اًرساٌك0 ؤبما مٌحؽ اًحَ  0 ةانث اًثياًواانث ألًو

َة يه اًحَااًحَ انث ايف ُذٍ اًرساٌك هكرحؽ0 ٔبما اًحَ انث اًرئُس َة اعلس خـمٍكاانث ألًو

َة اعلس خـمٍك يف ُذٍ ا  ًرساٌك فِيي اًلربٓن اًىرمي و سوزت ًووس خاظة0 ألًو

ةااًحَ ة متىن ٔبنااًيت معي اًحاحثون اًساتلون0 اًحَانث ايه اًحَ انث اًثياًو  انث اًثياًو

 كري رزل0ث و ة، واًرسالحىون اًىذ

 انثأبسَوة حتََي اًحَ 10

 فامي ًًل :اًحَاانث تـد مجؽ اًحَاانث تعًرلة  ةحَي اًحاحثس خ

 0ختخاز اًحاحثة اًحَاانث ؾن احلروف اًالم يف سوزت ًووسى بٔ اًحَاانث  حتدًد .أ 

ثعيف اًحاحثة حروف اًالم يف سوزت ًووس ؿىل ٔبى  و مٌاكضِا اًحَاانث ثعيَف .ب 

 0حسة هوؾِا مث مٌاكش مـاىهيا

 ثـرط اًحاحثة اًحَاانث ؾن حروف اًالم و مـاىهيا يف سوزت ًووس0 ٔبى ؾرط اًحَاانث .ج 

                                                           
 1، ض0 (2141كاُرت : ذاز اجن اجلوسى، )، زوش اًـرتَةخامؽ ادلمععفى اًلالًين،  21
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 اًحاة اًثاىن

 ف اًالمحر 

 م و ثلس مي ؾن احلرفمفِو  .أ 

لكمة اٌَلة اًـرتَة ًخبًٔف من امس، و فـي، و حرف خاء علـىن0 فاحلرف ًلة ُو اًعرف بٔو 

حد اًض ئي و حدثَ
22
صلَ َومِ " 044 كو هل ثـاىل يف سوزت احلاح ٔبًة  

 
ُحُد ب ـۡ َ ًيَّاِش َمن ً

 
ؿىََلٰ  َن ب

تلرٍي "0و يف ٔبظعالخ اًيحات ُو ما ل ًـرف مـياٍ ٕال ٕارا اكرتن َحۡرٖف  
21

و احلرف ُو 0  

اًلكمة اًواكـة كدي امس ٔبو فـي
21
احلرف ؿىل احلرف ًُس ًِا مـىن ٕال وكؽ يف ثبًَٔف ادلي0 و 0 

احلروف اًيت حىون اًلكٌلث  ييف اعلحاىن فِ وـاىن0 فبٔما حر اعلحاىن و حرف اعل كسمني حرف 

ادلاٌك  روفاحل ييفِ اظعالحا  ف اعلـاىنوعلـروف حبروف اًِجائَة0 و ٔبما حر ابٌَلة اًـرتَة ا

ؿىل مـان و ًُست تبٔسٌلء ول ٔبفـال
20

 ٕارا وكؽ يف ثبًَٔف ادلي0 ىنًِا مـ ف0 احلر 

ا ؿىل  اكن يف اًىذاة اعلَخط كواؿد اًـرتَة ٔبن احلروف حبسة ماكهنا يف ادلٍك و ٔبثُر

اًلكٌلث ثيلسم ٕاىل زالزة ٔبكسام 
26

حروف ثدخي ؿىل الامس، و حروف ثدخي ؿىل اًفـي، و 

ىل الامس و ؿىل اًفـي 0 و اكن يف اًىذاة خامؽ ادلزوش اًـرتَة ٔبن احلروف حروف ثدخي ؿ

حبسة مـياُا واحد زالزون هوؿا
22
و يه ٔبحرف اًيفي، و ٔبحرف اجلواة، و حرفا اًخفسري،  

و ٔبحرف اًرشظ، و ٔبحرف اًخحضَغ و اًخيدمي، و ٔبحرف اًـرط، و ٔبحرف اًخيخَِ، و 

ٔبحرف اًخوهَد، و حرفا إلس خفِام، و ٔبحرف ألحرف اعلعدًزة، و ٔبحرف إلس خلدال، و 

اٍمتىن، و حرف اًرتيج و إلص خلاق، و حرفا اًدضخَِ، و ٔبحرف اًعٍك، و حرف اًخـََي، و 

حرف اًرذغ و اًزحر، و اًالماث، و اتء اًخبٔهُر اًسانية، و ُاء اًسىت، و ٔبحرف 

                                                           
22

 0، ض0 (2141ؾٌلن : ذاز ٔبسامة، )،   مـجم احلروف اًـرتَةخرض ؾحد اًرحمي ٔبتو اًـَيني ،  
21

ة و اًرصفِة اعلُرستٔبتو جىر ؿًل ؾَد اًـَمي    262، ض0 (2111كاُرت: مىذحة اجن سٌُا، )، ، اعلوسوؿة اًيحًو
21

 462(، ض0 2142، )ئر )ظًرلة اًرسًـة ٕلخاذت َُئة ثلَري اًضٌلئر( اًضٌلمحسا ًلٌلن،  
20

 122(، ض0 4222، )تريوث ًحيان: ذاز اًىذة اًـَمَة، اعلـجم اعلفعي يف اًيحو اًـريبؾٍزز فوال ابثس يت،  
26

 412، ض0 (تريوث: ذاز اًثلافة إلسالمِة)، مَخط كواؿد اٌَلة اًـرتَةفؤاذ هـمة،  
22

 641، ض0 (2141كاُرت: ذاز اجلوسي، )، خامؽ ادلزوش اًـرتَةمععفى اًلالًين،  
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ن0 و ُذ اًححر ٍرنز ؿىل حرف اًالم و ُو من حروف اعلحاىن و  اًعَة، و حرف اًخيٍو

 اعلـاىن0

 

 ف اًالم و مـاىهياحر  ٔبهواغ  .ب 

حرف اًالم ُو احلرف اًثاًر و اًـرشون من حروف اعلحاىن و يه من احلروف 

لِة اذلًو
22

و ؿىل زالزة ٔبكسام ؿامٍك ٌَجر، و ؿامٍك ٌَجزم، و كري ؿامٍك 0 ُو
22

0 ميىن اس خًذاح 

يلسم ٕاىل زالزة ٔبكسام ؿامٍك ٌَجر ٔبن حروف اًالم كسٌلن ؿامٍك و كري ؿامٍك0 و اًالم اًـامٍك ث 

و ؿامٍك ٌَيعة و ؿامٍك ٌَجزم
11
0 

فاًالم ؿامٍك ٌَجر يه اًالم ثدخي ؿىل إلمس اعلحارش فذجـهل جمروز0 ويه ًِا مـان نثريت 

 فامي ًًل:

اعلسل ويه ادلاخٍك تني راثني، ويه مذعٍك ابعلازل ل اعلمَوك .1
14

0  نلوهل ثـاىل يف سوزت 

ِ  " 00ًووس ٔبًة  ۡلَۡزِطِۗ  ضِلَّ
 
ِث َوب َوَٰ َمؼَٰ ًسَّ

 
اًفرق تني اعلسل و الاس خحلاق، ٔبن  "0َما يِف ب

اعلسل علا حعي وزخت و ُذا علا طل حيعي تـد ًوىن ُو يف حنك احلاظي من حِر ما كد 

اس خحق
12

 

الاخذعاض ويه اًيت ثلؽ تني رثني و ثدخي ؿىل من ل ًخعوز مٌَ اعلسل0 نلوهل ثـاىل يف  .2

 "  22سوزت ًوسف ٔبًة 
ّ
ۥٓ َباٗب ا  "نَّ هَلُ

الاس خحلاق ويه وكؽ تني مـىن و راث .3
11
ًَۡحۡمُد "  4حنو كوهل ثـاىل يف سوزت اًفاحتة ٔبًة  

 
ب

ََِمنَي   ؼَٰ ـَ ًۡ
 
ِ َزّةِ ب  "ضِلَّ

                                                           
22

 212، ض0 (4222تريوث: ذاز اعلرشق، )، اعليجد يف اٌَلة و ألؿالمًٌوس مـَوف،  
22

 222، ض0 (2141ؾٌلن : ذاز ٔبسامة، )،  مـجم احلروف اًـرتَةخرض ؾحد اًرحمي ٔبتو اًـَيني ،  
11

 102ض0  (،4222تريوث:ذاز اجلَي, ) ،ة اًـرتَةموسوؿة احلروف ىف اٌَلٕامِي تدًؽ ًـلوة,  
14

 62ض0  ،(4220سوزًة: ذاز اًفىر، )،  نخاة اًالماثٔبيب اًلامس اًزخايج ،  

32
 222ض0  حروف اعلـاين تني ذكائق اًيحو و ًعائف اًفلَ،َلوذ سـد،  

11
ة صامٍك يف ضوء اًلراءاث اًلربٓهَةؾحد اًِاذي اًفعَىل،    21، ض0 (4221ث: ذاز اًلظل، تريو)، اًالماث ذزاسة حنًو
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ًَِساَن " 01اٍمتََم حنو نلوهل ثـاىل يف سوزت مرمي  .4 َۡيَا ًَُِۡم  ـَ ِخيَا َوَح مۡحَ ن زَّ ۡحيَا ًَُِم ّمِ َُ َوَو

ا   َّٗ َِ  "ِظۡدٍق ؿَ

ا ص حَ اٍمتََم ويه ادلاخٍك ؿىل خمخط ثض ئي اخذعاض اعلازل ٕال ٔبهَ ل ميسل .5 0 ٔبن جمروُز

ميسل جماسا ل حلِلا
11
صلُ "  22حنو كوهل يف سوزت اًيحي ٔبًة  

 
ۡن َبهُفِسنُكۡ  َوب َي ًنَُك ّمِ ـَ َح

ٗخا  "َبۡسَوَٰ

اٌَجام ص حَ اعلسل و جسمى لم اًًس حة ويه ادلاخٍك تني راثني و معحوهبا ل ميسل حنو  .6

 ٌَفرش

يه اجلازت علن ٌسمؽ الكما ٔبو ما يف مـياٍ حنو يف كوهل ثـاىل يف سوزت ًوسف ٔبًة  اًخحََف .7

ۦٓ "  24 َِ ۡمَرَبِث
 
رۡصَ ِل َُ ِمن ّمِ ىٰ ۡصرَتَ

 
ي ب ِ ذلَّ

 
 "َوكَاَل ب

رِي ِلََخٖي " 2اىهتاء اًلاًة ٔبي مبـىن ٕاىل حنو يف كوهل ثـاىل يف سوزت اًرؿد ٔبًة  .8  جَيۡ
ّٞ
ُّكّ

َسمّٗ   "0ىٍۚ مُّ

 اًخـجة و جس خـمي مفذوحة تـد )اي( يف هداء اعلخـجة م0ٌَ حنو اي ٌَفرخ .9

اًخـدًة ويه ادلاخٍك ؿىل اعلفـول تَ ًخـدًة اًفـي ٕا0ًََ حنو كوهل ثـاىل يف سوزت ب ل  .11

ٌَِيَّاِش "  441معران ٔبًة  ٍة ُبۡخرَِحۡت   "0ُنيمُتۡ َخرۡيَ ُبمَّ

ـول من اًفاؿي و يه اًواكـة تـد اًفـي اًخحُني و جسمى اًالم اعلحٌُة ما ثحني اعلف .11

"  460اًخـجة ٔبو امس اًخفضَي ًحَان فاؿي اًفـي0 حنو كوهل ثـاىل يف سوزت اًحلرت ٔبًة 

 ِِۗ َّ ا ضّلِ ٍَن َءاَمٌُو ْا َبَصدُّ ُحدّٗ ِ ذلَّ
 
 "0َوب

الاس خلازة يه اًيت ثدخي ؿىل اعلس خلاج، مثي اي ٌَـاذل ٌَمؼَوم0 ويه مفذوحة  .12

ن اعلس خلاج ُو ايء اعلخلكم مثي اي يل ٌَمىروة، فذىرس وحواب0 و حىرس وحواب ٕال ٕارا اك

ٔبًضا ٕارا ذخَت ؿىل مس خلاج مـعوف ؿىل مس خلاج كدهل مثي اي ٌَحامك و ٌَلايض 

 ٌَضـَف، فاًالم يف ٌَلايض ذخَت ؿىل مس خلاج مـعوف ؿىل مثهل فىرسث0

ة  .13 ة ؿامي ضـف تخبٔخري0 حنواًخلًو كوهل ثـاىل يف سوزت  يه اًيت جياء هبا سائدت ًخلًو

َـّ  46اًربوح ٔبًة  ًَِما ٍُرًُِْد "0ا" فَ  ٌل 

                                                           
11

 062(، ض0 4220، )تريوث: ذاز اًـظل ٌَمالًني، موسوؿة اًيحو و اًرصف و إلؾراة، ٕامِي تدًؽ ًـلوة 
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ْركَاِن  2الاس خـالء ٔبي مبـىن ؿىل0 حنو كوهل ثـاىل يف سوزت إلرساء ٔبًة  .14 ًِْلَ ْوَن  رُّ " خَيِ

 ُُسًَّدا "0

 و اًالم ؿامٍك ٌَيعة يه هوغ من ٔبهواغ لم اجلر، فِيي :

ـَ  .1 ًذعة لم اًخـََي بٔي لم يك0 اؿظل ٔبن لم اًخ َي ٔبو لم يك ثخعي ابٔلفـال اعلس خلدٍك0 ًو

تـدُا ؾيد اًحرصًني و ثبئت ٔبن مضمرت حواسا تـد لم اًخـََي0 و ؾيد اًىوفِني اًالم 

تيفسِا انظحة ٌَفـي0 حنو كوزل سزثم ًخحسن ٕايل، و ثلدٍٍر سزثم ٔلن حتسن ٕايل0 و 

ِ "  11حنو يف كوهل ثـاىل يف سوزت ٕاجراُمي ٔبًة  َُوْا ضِلَّ ـَ ۦِۗ َوَح َُِضَُّوْا َؾن َسِخِهِلِ ِّ  "0 بَهَداٗذا ً

لم اجلحوذ ٔبي اًيفي و اًيعة تبٔن مضمرت وحواب تـدُا و ضاتعِا ٔبن ٌس حلِا اكن اعليفِة  .2

ومـىن لم اجلحوذ ُو ًخبٔهَد اًيفى مبا ٔبو ٍىن اعليفِة تظل0
10
حنو يف كوهل ثـاىل يف سوزت 0  

صلُ وَ "  11ألهفال ٔبًة 
 
ـَ  َما اَكَن ب َُ هَبُۡم َوَبهَت ِفهِيۡمٍۚ ًِ ًَۡم "  412" و يف سوزت اًًساء ٔبًة ّذِ

صلُ 
 
ََۡلِفَر ًَُِۡم  ٍَُىِن ب "0 و اًعواة جسمَهتا لم اًيفي ٔلن اجلحد يف اٌَلة ٕاىاكز، ثـرفَ، ل ًِ

 معَق إلىاكز0

 لم اعلب ل ٔبًضا0 ويه ادلاخٍك لم اًـاكدة و جسمى ٔبًضا لم اًعريوزت ؾيد اًىوفِني وجسمى .3

ۥٓ "  2ؿىل ٔبن تـدُا هدِجة كري ملعوذت علا كدَِا0 نلوهل ثـاىل يف سوزت اًلعط ٔبًة  َُ ًۡخَلََع
 
فَب

ا َوَحَزاًنِۗ   ََُىوَن ًَُِۡم ؿَُدّوٗ ًِ "0 فاًخلاظ ب ل فرؾون علوىس اكهت كاًخَ ٔبن ٍىون َءاُل ِفۡرَؾۡوَن 

ذٍ اًالم ؾيد ٔبنرث  هفـا هلم، ًىهنا كاًة طل ثخحق، و ثخحق تدل مهنا ٔبهَ ظاز هلم ؿدوا0 ُو

اًحرصًني، حرف حر و كسم من ٔبكسام لم يك0 ويه ؾيد اًىوفِني انظحة تيفسِا0 و جيوس 

يف ُذٍ اًالم ٕاػِاز ٔبن تـدُا، ٕال ٕارا كرن اًفـي تـدُا تال اًيافِة ٔبو اًزائدت، فٕان 

ا ًعحح واحدا ٕاػِاُز
16
0 

يف كوهل ثـاىل يف سوزت اًًساء ٔبًة لم اًزائدت و يه اًواكـة تـد فـًل إلزاذت و ألمر0 نٌل  .4

صلُ "  26
 
َ ًنَُكۡ  ٍُرًُِد ب َحنّيِ َُ ًِ" 

                                                           
يا، "، ىن حروف اجلر يف اًلربٓنـم"م0 سوزايذًياات، 35  (2140) 404ٔبظًو
16

 124، ض0 (4222تريوث: ذاز اجلَي، )، موسوؿة احلروف يف اٌَلة اًـرتَةٕامِي تدًؽ ًـلوة،  
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و كد اخذَف فهيا ؿىل زالزة ٔبكوال فِيي ٕاهنا سائدت، و ٕاهنا مبـىن يك ٌَخـََي ٕاما ٌَفـي هفسَ 

و ٕاما ٌَمعدز اعلس حوك من اًفـي، و ٕاهنا لم يك ٔبحًرت جمرى ٔبن0 وزاحؽ اًالم اجلازت
12
0 

 يه :و ؿامٍك ٌَجزم و

لم اًعَة ٔبو لم ألمر بٔو لم اجلزم0 و اًدسمَة تالم ألمر ٔبفضي من لم اجلزم ٔلن  .1

اًعَة ٍىون ٔبمرا ٕارا اكن من ألؿىل ٕاىل ألذىن0 يه ادلاخٍك ؿىل اًفـي اعلضازغ ٌدللٌك 

"  2ؿىل ظَة حدوج ص ئي0 ويه حمرنة ابًىرس مثي كوهل ثـاىل يف سوزت اًعالق ٔبًة 

َُيِفۡق ُرو سَ  ۦ   ًِ َِ ِخ ـَ ن َس ٖة ّمِ  "0ـَ

فٕان س حلهتا اًواو ٔبو اًفاء ٔبو مث خاس جسىِهنا و هرسُا0 حنو كوهل ثـاىل يف سوزت اًحلرت ٔبًة 

َُۡؤِمٌُوْا يِب "  426 خَِجَُحوْا يِل َوًۡ ََۡلَعؽ  " 40"، و يف سوزت احلج ٔبًة فَََُۡس ۡ  "0مُثَّ ًۡ

0 فدسمى لم ادلؿاء ثبٔذابلم ادلؿاء يه ٕارا اكن اًعَة من ألذىن ٕاىل ألؿىل .2
12

0 مثي كوهل 

َُّم  "  22ثـاىل يف سوزت اًزخرف ٔبًة  يَا َزت َۡ َ ََۡلِغ ؿََ ًِ 0" 

 لم اٍهنيي يه حرف ًفِد هنيي اؼلاظة مثي ل حىذة0 .3

 و اًالم كري كامٍك ويه :

بئت هبا ًخبٔهَد مضمون ادلٍك0 ومسَت لم الاتخداء ٔلهنا ثدخي ؿىل ثلم الاتخداء يه لم  .1

خدٔب0 كال اجن ُضام : ٔبهنا ثدخي ابثفاق يف موضـني ٔبحدٌُل اعلحخدبٔ ، حنو يف كوهل ثـاىل اعلح 

ًُۡمخَِّلنَي  "  11يف سوزت اًيحي ٔبًة 
 
َم َذاُز ب ـۡ ٍۚ َوًَِي

ۡلِٔٓخَرِت َخرۡيّٞ
 
اُز ب "، و اًثاىن تـد ٕان0 و َودَلَ

وزت اًياسؿاث يه ثدخي يف ٕان ؿىل زالزة ابثفاق0 ألول الامس، حنو يف كوهل ثـاىل يف س

َشٰٓ "  26ٔبًة  َِّمن خَيۡ ٗت ً رۡبَ ـِ َ زِلَ ً نَّ يِف َرَٰ
ّ
"0 و اًثاىن اعلضازغ نلوهل ثـاىل يف سوزت اًيحي   ا

ََۡحنُكُ تَُهَۡنُۡم "  421ٔبًة  َ ََّم ً نَّ َزت
ّ
 1"0 و اًثاًر اًؼرف نلوهل ثـاىل يف سوزت اًلظل ٔبًة َوا

ىَلٰ ُخٍَُق َؾِؼمٖي  " ـَ َ ََّم ً ه
ّ
دخي ؿىل زالزة ابخذالف، بٔحدُا اعلايض اجلامد0 و " 0 و ثَوا

                                                           
12

 121، ض0 (4222تريوث: ذاز اجلَي، )، موسوؿة احلروف يف اٌَلة اًـرتَةٕامِي تدًؽ ًـلوة،  
12

 44، ض0 (سوزااباي: مىذحة اًِداًة)، رشخ خمخرص خدااًس َد ٔبمحد ًسين ذحالن،  
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اًثاىن اعلايض اعللرن تلد0 و اًثاًر اعلايض اعلخرصف اغلرذ من كد0 و ٔبما يف كري ٕان فلد 

اخذَف يف ذخوًِا ؿىل ص َئني ٌُل خرب اعلحخدٔب اعلخلدم و اًفـي
12
 0 

َلت من موضـِا لم اعلزحَلة و يه اًالم اًواكؽ يف خرب ٕان، و رزل ٔلهنا حزحَلت ٔبوسح .2

نَّ َزيّبِ ًََسِمَُؽ "  12يف ظدز مجَهتا ٕاىل ما تـد ٕان0 حنو كوهل ثـاىل يف سوزت ٕاجراُمي ٔبًة 
ّ
ا

ؿَآِء  دلُّ
 
 0" ب

لم اًفازكة يه حرف اًالم كري ؿامي ًفرق تني ٕان اؼلففة من ٕاّن و ٕان اًيافِة ؾيد  .3

ـىن ٕال0 حنو كوهل ثـاىل يف سوزت اًحرصًني0 ٔبما اًىوفِون فذُحوا ٕاىل ٔبّن ٕان انفِة و اًالم مب

ِسِلنَي   412ألؾراف ٔبًة  مُهۡ ًََفؼَٰ ن َوَخۡداَنٓ َبۡنرَثَ
ّ
 ""َوا

 لم اًحـد يه ادلاخٍك ؿىل امس إلصازت ٌَحـَد مثي رزل و ثسل0 .4

لم اعلوظئة ٌَلسم يه لم مفذوحة ثدخي ؿىل ٔبذات رشظ ًإلًذان اجلواة تـدُا مدين ؿىل  .5

ًَِِئۡ ُبۡخرُِحوْا َل "  42حنو يف كوهل ثـاىل يف سوزت احلرش ٔبًة  كسم كدَِا ل ؿىل رشظ0

ونَ  َر مُثَّ َل ًُيرَصُ ۡذجَ َٰ ۡلَ
 
ُّنَّ ب َوً َُ َ ومُهۡ ً َّرَصُ وهَنُۡم َوًَِِئ ه ُِۡم َوًَِِئ كُوِثَُوْا َل ًَيرُصُ ـَ ُرُحوَن َم "0 و   خَيۡ

الم اعلؤرهة ٔلهنا ثؤرن تبٔن مسَت ابعلوظئة ٔلهنا ثوظئ اجلواة ٌَلسم0 و مهنم من ٌسمهيا اً

اجلواة تـدُا مدين ؿىل كسم كدَِا ل ؿىل رشظ
11
0 

اَظ "  2-6حنو كوهل ثـاىل يف سوزت اًفاحتة ٔبًة  ًخوهَد اًيفيلم اًزائدت  .6 َ ِداَن اًرّصِ ُْ ا

ا ْم كرَْيِ اًَْمْلُضوِة ؿََهَْيِْم َوَل اًضَّ ْمَت ؿََهَْيِ ـَ ْ ٍَن َبه ِ اَظ اذلَّ خَِلمَي ِِصَ ِّنَي  اًُْمس ْ ً0" 

 لم اجلواة ويه ثيلسم ٕاىل زالزة ٔبكسام : .7

حواة اًلسم ، ثدخي ؿىل ادلٍك الامسَة و اًفـََة حنو يف كوهل ثـاىل يف سوزت  .أ 

صلِ "  24ًوسف ٔبًة 
 
صلُ  ثَب

 
يَا  ًَلَۡد َءاثََرَك ب َۡ َ  "0ؿََ

صلُ هِيَمآ ءَ ًَۡو اَكَن فِ "  22حواة ًو حنو يف كوهل ثـاىل يف سوزت ألهخِاء ٔبًة  .ب 
 
لَّ ب
ّ
ًٌَِِة ا  ا

 "0ًََفَسَداَتٍۚ 

                                                           
12

 22، ض0 (4220سوزًة: ذاز اًفىر، )، نخاة اًالماثٔبيب اًلامس اًزخايج،  
11

 126، ض0 (4222تريوث: ذاز اجلَي، )، موسوؿة احلروف يف اٌَلة اًـرتَةٕامِي تدًؽ ًـلوة،  
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صلِ "  204حواة ًول حنو يف كوهل ثـاىل يف سوزت اًحلرت ٔبًة  .ج 
 
ًيَّاَش  َوًَۡوَل َذفُۡؽ ب

 
ب

ۡلَۡزُط 
 
ََّفَسَدِث ب ٖغ ً ـۡ َضُِم ِتَح ـۡ َ  "0ت

 و اًالم اًيايف ثيلسم ٕاىل :

راذ اجلًس اًواكؽ ثدل ؿىل هفي اخلرب ؾن مجَؽ بٔفاًيت  يه اجلًس ٔبي لم اًيافِة ٌَجًس .1

تـدُا ؿىل سخِي اًخيعَط
14

0 ومثاًِا ل مذوّك وض َط0 فلد هفِيا اًياصط ؾن مجَؽ ٔبفراذ 

دللٌك ة ٌَجًس، نٌل مسَت ل اخًس اعلخولكني ذون اس خثٌاء ًفرذ مهنم0 وذلا مسَت ل اًيافِ

ا ؿىل اًخربئة بٔي اًيت جرئ ٔبفراذ خًس امسِامن مـىن خرُب
12

0 ويه ثـمي معي ٕان من 

ا ىىرثني و ٔبل ًفعي ه عة اعلحخدٕا و زفؽ اخلرب0 و ٌضرتظ يف معَِا ٔبن ٍىون امسِا و خرُب

تُهنا و تني امسِا تفاظي و بٔل ًدخي ؿَهيا حرف حر0 حنو ل زخي يف ادلاز0 و ٕاؾراتَ ل 

اًيافِة ٌَجًس ثـمي معي ٕان ثيعة الامس و حرفؽ اخلرب و زخي امسِا مدين ؿىل اًفذح يف 

ف حر مدين ؿىل اًسىون ل حمي هل من إلؾراة مذـَق خبرب ل حمي هعة يف حر 

اًفرق تني اًالم اًيافِة ٌَجًس و اًالم اًيافِة  اػلذوف ادلاز امس جمروز ابًىرست اًؼاُرت0

  ٔبن لم اًيافِة ٌَجًس ثـمي معي ٕاّن و لم اًيافِة ٌَوحدت ثـمي معي ًُس0ٌَوحدت 

فِة ٌَجًس كد ثدل ؿىل اًزمن اعلايض ٔبو احلارض بٔو ولس امي يف اًلربٓن اًىرمي  بٔن ل اًيا

اعلس خلدي و كد ٍىون سمهنا معَلا ثفِد ّك ألوكاث
11
 

يه اًيت جياة هبا يف اًيفي ٔبي حرف حواة مدين ل حمي هل من إلؾراة مثي  اجلواتَة .2

ُي ٔبهت كاذم ًزايزيت؟ اجلواة ل و اًخلدٍر ًست كاذما0 حفذفت ادلٍك تـدُا و يه يف 

ا ثخوة اعلـىن  ضد هـم و ٍرى فًرق من اًيحات ٔبن ل مثي ٔبحرف اجلواة تيـم و كرُي

مٌاة ادلٍك
11
0 

                                                           
14

 416(، ض0 2146: ذاز اًخلوى، كاُرت، )اًلواؿد ألساس َة يف اٌَلة اًـرتَةاًس َد ٔبمحد اًِامشي،  
12

ة و اًرصفِة اعلُرستٔبتو جىر ؾحد اًـَمي،    110، ض0 (2111كاُرت: مىذحة اجن سٌُا، )، اعلوسوؿة اًيحًو
43

 (2142) 12، اعلٌلزساث اٌَلوًةق زحٌلين0 "ادللٌك اًزمٌَة )اًال( اًيافِة ٌَجًس يف اًلربٓن اًىرمي"، احس 
11

 121، ض0 (2141ؾٌلن: ذاز ٔبسامة، )، مـجم احلروف اًـرتَةخرض ؾحد اًرحمي ٔبتو اًـَيني،  
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احلجاًسة ٔبي ل اعلض هبة تَُس ؾيد محَؽ اًـرة و كد ًـمَِا احلجاًسون ٕاؾٌلل ًُس .3
10
فِبئت  

ا0 مثي ل حق ضائفا0  الامس تـدُا مرفوؿا ؿىل ٔبهَ امسِا و اخلرب مٌعواب ؿىل ٔبهَ خرُب

ا ؾن امسِا، و ٔبن  امعَِ ورشوظ ا ىىرثني، و ٔبن ًخبٔخر خرُب ٔبن ٍىون امسِا و خرُب

ا ؾن اخلرب، ؤبل ًفعي تُهنا و تني امسِا تفاظي، ؤبل إبل لرتن ًًخبٔخر مـمول خرُب
16
0 

ا ؾن اعلفرذ اًواحد، ل ؾن معوم ٔبفراذ امسِا0 و كد مسَت ل  ذٍ اًالم يه ًيفي  خرُب ُو

ا ؿىل ُذٍ اًيحو0احلجاًسة ٔلن ٔبُي احلجاس كد اس خ  ـمَُو

و اكن يف اًىذاة خامؽ ادلزوش اًـرتَة ٔبن اًالماث ثيلسم ٕاىل 
12
: 

 لم الاتخداء حنو دلزمه حالل خري من بًٔف ذزمه حرام .1

 لم اجلر حنو اذلد صل .2

ۦ  "  2لم ألمر نلوهل ثـاىل يف سوزت اًعالق ٔبًة  .3 َِ ِخ ـَ ن َس ٖة ّمِ ـَ يِفۡق ُرو َس َُ ًِ0" 

 ثَحق ٔبسٌلء إلصازت ٌدللٌك ؿىل اًحـد ٔبو ثوهَدٍ حنو رزل، و رًىٌل، و لم اًحـد ويه اًيت .4

 رًنك، و رًىن0

لم اجلواة ويه اًيت ثلؽ يف حواة ًو و  ًول، حنو ًو احهتدث لٔهرمذم0 و يف حواة  .5

صلِ "  02اًلسم نلوهل ثـاىل يف سوزت ألهخِاء ٔبًة 
 
َمنُك  َوثَب  "0َلَِنََدنَّ َبۡظيَ َٰ

ٌَلسم و يه اًيت ثدخي ؿىل ٔبذات رشظ ٌدللٌك ؿىل ٔبن اجلوال تـدُا ٕامنا ُو  وظئةاًالم اعل .6

حواة ًلسم ملدز كدَِا و ل حواة اًرشظ حنو ًِئ مقت تواحداثم لٔهرمذم0 و حواة 

 اًلسم كامئ ملام حواة اًرشظ و ملن ؾيَ
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 122، ض0 (2141تريوث: ذاز اجلوسي، )، خامؽ ادلزوشمععفى اًلالًين،  
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 اًحاة اًثاًر

 ثـًرف سوزت ًووس

 سوزت ًووس  هؼرت ؿامة ؾن 0بٔ  

اًـارشت كدي سوزت ُوذ و تـد سوزت اًخوتة0 و من حزء ٕاحدى  سوزت ًووس يه اًسوزت

ؾرش ىف اًلربٓن اًىرمي0 و كد ىًزت ُذٍ اًسوزت ؿىل زسول شل ظىل شل ؿَََ و سظل تـد 

كد ىًزت يف مىة سوزت إلرساء0 و ُذٍ اًسوزت ًِا جسـة و مائة ٔبًة0 و يه من اعلىِة ٔلهنا 

بآيث ٔبزتؽاعلىرمة ٕال 
12
اعلدًية اعليوزت و يه يف ألًة ٔبزتـني اًيت كد ٔبىًزِا شل اًيت ىًزت يف  

َُّم َبۡؿظَلُ ثـاىل ًوظف اٍهيوذ نٌل كوهل ثـاىل "  ۚۦٍ َوَزت َِ ۦ َوِمهۡنُم مَّن لَّ ًُۡؤِمُن ِت َِ ن ًُۡؤِمُن ِت َوِمهۡنُم مَّ

ًُۡمۡفِسِدٍَن  
 
 ثـاىل يف كوهلو س خة و جسـون و مخسة و جسـون  "، و ألًة ٔبزتـة و جسـون ِتب

"  
 
ٍۚ ًَلَۡد َخآَءَك ب َة ِمن كَۡدسِلَ ًِۡىذَ َٰ

 
ٍَن ًَۡلَرُءوَن ب ِ ذلَّ

 
ئَِي ب ََۡم فَس ۡ َ ً

ّ
آ َبىَزًۡيَآ ا مَّ ن ُنيَت يِف َصّمٖ ّمِ

ّ
ًَۡحقُّ فَا

ًُۡمۡمرَتٍِنَ 
 
َِّم فاََل حَُىوىَنَّ ِمَن ب ت تُوْا ِتبأيَ  0ِمن زَّ ٍَن َنذَّ ِ ذلَّ

 
صلِ َوَل حَُىوىَنَّ ِمَن ب

 
رِسٍِنَ فَذَ  ِث ب ًَۡخؼَٰ

 
 0ُىوَن ِمَن ب

ِّمَ  َمُت َزت ْم لَكِ ٍَن َحلَّْت ؿََهَْيِ ِ نَّ اذلَّ
ّ
 416حىت  411وزوى اًلرظيب ٔبن ألًة 0" ًُْؤِمٌُوَن   َل  ا

ىًزت يف اعلدًية
12

و كال اجن ؾحاش ٕال زالج بآيث من  فلط0 410و  0411 ويف زٔبي بٓخر 

ن ُنيَت يِف َصّمٖ  كوهل ثـاىل "
ّ
" ٕاىل بٓخٍرن فَا

01
0 و كال احلسن و ؾىرمة و ؾعاء و حداز ٔبن 

ن ُنيَت يِف َصّمٖ سوزت ًووس مىِة0 و كال ملاثي ٕال بًٓخني و يه " 
ّ
" ىًزت ابعلدًية0 و كال  فَا

ۦ اًلكيب ٕال ٔبًة " َِ ۦ َوِمهۡنُم مَّن لَّ ًُۡؤِمُن ِت َِ ن ًُۡؤِمُن ِت " ىًزت ابعلدًية يف اٍهيوذ0 وكاًت  َوِمهۡنُم مَّ

ِا حنو من ٔبزتـني ٔبًة مبىة و ابكهيا ابعلدًيةفركة ٔبن ىزل  من ٔبًو
04
 

و كد مسَت ُذٍ اًسوزت ثسوزت ًووس ٔلهنا حتىك كعة كوم ًووس اذلٍن بٓمٌوا ابصل ثـاىل 

ؿَهيم ٔبن ٕارا طل ًؤمن ابصل فِزنل شل اًـذاة ٕاٍهيم تـد زالزة ٔبايم0 يف اًَوم  ًووس حنيً  ٔبنتـد 

 اًَوم مه زٔبوا ٔبمازت اًـذاة و مه حبثوا ًووس تي طل اًثاًر رُة ًووس من رزل اًحدل و يف
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0 مث احمتـوا مؽ ٔبَُوهنم و سوامئِم يف وسط اًفٌاء ذؿا ابصل حىت ل ًعَهبم اًـذاة و  ًوخدٍو

و لكمة  22ٔبمٌوا ابصل0 فلفر شل هلم وؾفا ؾهنم تـد ٕامياهنم0 كوهل ثـاىل يف سوزت ًووس ٔبًة 

هُنَآ ٔلًة يه اجلزء ألمه " ًووس ثوخد يف ُذٍ ٔبًة فلط ًىن ا ميَؼَٰ
ّ
َِآ ا ـَ فَََۡوَل اَكهَۡت كَۡرًٌَة َءاَمٌَۡت فٌَََف

ىَلٰ 
ّ
ُِۡم ا يَ َٰ ـۡ ََا َوَمذَّ ۡ ه دلُّ

 
ََٰوِت ب ًَۡح

 
ًِۡخۡزِي يِف ب

 
آ َءاَمٌُوْا َنَضۡفٌَا َؾهۡنُۡم ؿََذاَة ب لَّ كَۡوَم ًُووَُس ًَمَّ

ّ
 "0 ِحنٖي  ا

ربٓن ؿىل ٔبهَ الكم شل و ًُس حسرا، فاصل اخلاًق يف رشخ يف سوزت ًووس ؾن إلميان ابًل

اًىون لكَ، و شل ُو واحد  ل ص ئي هكثهل و ًُس هل ودل و وادل0 و رشخ شل ؾن اًـاطل 

اًلَة جالكم0َ و اًثاين رشخ ؾن حتدًد اًس ية و اًوكت تياء ؿىل ذوزان ألزط ٌَضمس بٔو 

ضا رشخ ؾن احلنك شل ؿَهيم اذلٍن ًيىرون حتدًد اًس ية تياء ؿىل ذوزان اًلمر ًٔلزط، و ٔبً

عة هوخ و نل تـغ ألهخِاءكعط  دزتاًرسوهل0 واًراتؽ ُذٍ اًسوزت حتالكم شل ٔبىزل ٕاىل 

و رهرث كعة  ، و تين ٕارسائَي تـد رُة  من مرصمؽ فرؾون اجلحاز كومَ، و كعة موىس 

ًووس
02

 00 و اخلامس ًَخذهر إلوسان تذهر شل ٕاما ؾرسا وٕاما ٌرسا

 

 س حاة ىزول سوزت ًووس 0ة 

هْنُْم َبْن َبهِذِز  َباَكَن ٌَِيَّاِش ( : 2كال شل ثـاىل يف سوزت ًووس ) ىَلٰ َزُخٍي ّمِ
ّ
يَا ا ِْ ًحا بَْن َبْوَح ََعَ

َذا ًََسا ؼَٰ َُ نَّ 
ّ
ًْاَكِفُروَن ا ْمِۗ كَاَل ا ِ ٍَن بَٓمٌُوا َبنَّ ًَُِْم كََدَم ِظْدٍق ِؾيَد َزهّبِ ِ ِ اذلَّ ِدنٌي اًيَّاَش َوثرَّشِ 0 ِحٌر مُّ

سخة اًزنول ُذٍ اًسوزت ُو ٔبخرح اجن حٍرر من ظًرق اًضحاك ؾن اجن ؾحاش كال : علا 

تـر شل  ادما زسول ٔبىىرث اًـرة رزل ٔبو من ٔبىىر رزل مهنم، فلاًوا : شل ٔبؾؼم من ٔبن 

ٌَِيَّاِش ٍىون زسوهل ثرشا، فبٔىزل شل "  ًحا َباَكَن  " ََعَ
01
0 

وَن ؿىََل شلِ  ( :61كال شل ثـاىل ) ٍَن ًَْفرَتُ ِ نَّ شلَ  َوَما َػنُّ اذلَّ
ّ
ًَْىِذَة ًَْوَم اًِْلَِاَمِةِۗ ا و ذَلُ  ا

مُهْ َل ٌَْضُىُرونَ  ِىنَّ َبْنرَثَ 0 كال اجن ؾحاش وجماُد، و اًضحاك، و كذاذت، فَْضٍي ؿىََل اًيَّاِش َوًَؼَٰ
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اعلرشنني فامي اكهوا حيرمون  ؾحد اًرمحن جن ًسد جن بٔسظل ٔبن ُذٍ ألًة كد ىًزت ٕلىاكز ؿىل

وحيَون من اًححائر و اًسوائة و اًوظائي0
01
 

وكد ٔبىىر شل ثـاىل ؿىل من حرم ما ٔبحي شل، ٔبو ٔبحي ما حرم مبجرذ الٓزاء و ألُواء،  

ْوَن  ٍَْن ًَْفرَتُ ِ ل مسدٌد ًِا ول ذًَي ؿَهيا مث ثوؿدمه ؿىل رزل ًوم اًلِامة، فلال : َوَما َػنُّ اذلَّ

ًَْىِذَة ًَْوَم اًِلَِاَمِة0ؿىََل    شِل ا

 

 اعلياس حة علا كدَِا 0ح 

كدي سوزت ًووس يه سوزت اًخوتة، فاكهت مٌاس حة تُهنٌل نٌل كال ألس خار اًسوزت اًواكـة 

حة سحًِل يف نخاتَ اًخفسري اعليري يف اًـلِدت و اًرشًـة و اعلهنج يه خمتت سوزت  ادلنخوز ُو

تدددًد اًضىوك ظىل شل ؿَََ و سظل، و تدئت ُذٍ اًسوزت  تذهر اًعفاث اًرسول شلاًخوتة 

ام حنو ٕاىزال اًويح ؿىل اًرسول شل ظىل ؿَََ و سظل، ٌَخخضري و إلهذاز، و اكهت  و ألُو

ٔبكَحَة بآيث اًسوزت اعلخلدمة يف ٔبحوال اعليافلني وموكفِم من اًلربٓن، و ُذٍ يف ٔبحوال اًىفاز 

اًخعال ابًسوزت اعلخلدمة واحض، فلد رهرث ٔبوظاف اًرسول و اعلرشنني و كوهلم يف اًلربٓن ف

شل ظىل شل ؿَََ و سظل اًيت جس خدؾي إلميان تَ، مث رهر ُيا اًىذاة اذلي ٔبىزل، واًييب 

اذلي ٔبزسي، ؤبن صبٔن اًضاًني اًخىذًة ابًىذة إلًَِة0
00
 

 

 مضمون سوزت ًووس 0ذ 

ٍرر س ية شل يف خَلَ إبزسال سوزت ًووس فِو ُذٍ اًسوزت تدئت تخلٔبما ؾن كد ثضميخَ 

0 لك ٔبمة و خمت ابًييب ظىل شل ؿَََ و سظل، مما ل ٌس خدؾي َعة اعلرشنني من تـثخَزسول ً

ٌَِيَّاِش "  2نٌل كال شل ثـاىل يف بًٓة  هْنُْم َبْن َبهِذِز اًيَّاَش  َباَكَن  ىَلٰ َزُخٍي ّمِ
ّ
ِْيَا ا ًحا َبْن َبْوَح  "0ََعَ

و رهرث ٔبن ُذا اًلربٓن ُو اعلـجزت   من اًرساٌك و اًلربٓنموكف اعلرشننيمث حتدج ؾن 

ان يف ثفرذٍ اعلـجز0  و حتدج ؾن كعط اخلادلت، ادلاٌك ؿىل ظدق اًييب أليم و ٔبهَ حيمي جُر
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وخمتت يه كعة هوخ مؽ كومَ و كعة موىس مؽ فرؾون و كعة اًييب ًووس0  تـغ ألهخِاء

 ؿَََ و سظل ابلس متساك ثرشًـة شل، و اًعرب ُذٍ اًسوزت اًىرمية تبٔمر اًرسول شل ظىل شل

 ؿىل ما ًَلى من ألرن يف سخِي شل0
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 اًحاة اًراتؽ

 و مـاىهيا يف سوزت ًووس ف اًالمحر 

حروف اًالم و مـاىهيا و ؿامَهتا  يف ُذا اًفعي سددحر اًحاحثة اًحَاانث و حتَََِا ؾن بٔهواغ

 يف سوزت ًووس0

 ووسف اًالم يف سوزت ًٔبهواغ حر  .أ 

 ف اًالم اعلوحوذت يف سوزت ًووس فامي ًًل :ٔبهواغ حر 

 0 الًٓة اًيت فهيا لم اًحـد يف سوزت ًووسًحـدلم ا 40

 

 الًٓة اًيت فهيا لم اًحـد اًرمق

ًِْىذَاِة اًَْحِىمِي  سْلَ اًرٍۚ ثِ  4  4_  بآَيُث ا

2 

َّنُكُ شلُ  نَّ َزج ّ
َماَواِث َواْلَْزَط يِف س ِ  ا ي َخَََق اًسَّ ِ ْرِص اذلَّ ـَ خََوٰى ؿىََل اًْ ٍم مُثَّ اس ْ خَِّة َبايَّ

 ٍۚ َِ ْرِه
ّ
ِد ا ـْ َ لَّ ِمن ت

ّ
ُِّر اْلَْمَر  َما ِمن َصِفِؽٍ ا ًِنُكُ ًَُدج ِۗ َبفاََل ثََذنَُّروَن    شلُ َرَٰ ٍُ ُّنُكْ فَاْؾُحُدو َزج

 _1 

1 
ٍُ َمٌَا َز ََاًء َواًْلََمَر هُوًزا َوكَدَّ ْمَس ِض َي اًضَّ ـَ ي َح ِ َو اذلَّ ِينَي ُُ ََُموا ؿََدَذ اًس ِّ ـْ خَ ًِ ِسَل 

ََُموَن زِلَ َرَٰ  َواًِْحَساَةٍۚ َما َخَََق شلُ  ـْ َ ًِلَْوٍم ً ُي اْلآَيِث  لَّ اِبًَْحّقٍِۚ ًَُفّعِ
ّ
  0_  ا

1 
َُ رُضَّ  ا َنَضْفٌَا َؾْي َِ َبْو كَاِؿًدا َبْو كَائًِما فَََمَّ ًَِجيِح ُّ َذؿَااَن  وَساَن اًرضُّ

ّ
َرا َمسَّ اْل

ّ
ٍُ َمرَّ َوا

ٍۚ نََذَٰ  َُ سَّ ٍ مَّ ىَلٰ رُضّ
ّ
َّْم ًَْدُؾيَا ا َمَُوَن  زِلَ َكَن ً ـْ َ ٌَُِْمرْسِِفنَي َما اَكهُوا ً  42_  ُسٍَِّن 

0 
َُْؤمِ  ًِ ٌَاِث َوَما اَكهُوا  ِّ ا َػََُموا َوَخاَءْْتُْم ُزُسَُُِم اِبًَْحُ َِنُكْ ًَمَّ ََْىٌَا اًُْلُروَن ِمن كَْد ُْ ٌُواٍۚ َوًَلَْد َب

زِي اًْلَْوَم اًُْمْجرِِمنَي  زِلَ َنَذَٰ   41_  جَنْ

6 
ا ًَبُِّكُ  َِ هََحاُث اْلَْزِط ِممَّ َماِء فَاْخذَََطَ ِت ٍُ ِمَن اًسَّ ٍء َبىَزًْيَا ََا ىَكَ ْ ه ََاِت ادلُّ ََّما َمثَُي اًَْح ه

ّ
 ا

َْت  ًَّ َرا َبَخَذِث اْلَْزُط ُسْخُرفََِا َواسًَّ
ّ
ٰ ا اُم َحىتَّ ـَ ْ ه ُْم كَاِذُزوَن  اًيَّاُش َواْلَ ََُِا َبهنَّ ُْ َوَػنَّ َب
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َّْم ثَْلَن اِبْلَْمِسٍۚ َنَذَٰ  ا َحِعًَدا َكَن ً َُ َْيَا ـَ اًل َبْو هَنَاًزا فََج َْ َ ا َبْمُراَن ً َُ ُي زِلَ ؿََهَْيَا َباَت  هَُفّعِ

ًِلَْوٍم ًَخََفىَُّروَن    21_ اْلآَيِث 

2 
يَ  ا بَْسَََفْتٍۚ ازِلَ ُُ ىَل شلِ   ثَْحَُو ُّكُّ هَْفٍس مَّ

ّ
ا اَكهُوا  َوُزذُّوا ا َمْوَلمُهُ اًَْحّقِ  َوَضيَّ َؾهْنُم مَّ

وَن    11_ ًَْفرَتُ

فُوَن   نُكُ شلُ ًِ فََذَٰ  2 ٰ ثرُْصَ اَلُل  فَبىَنَّ لَّ اًضَّ
ّ
َد اًَْحّقِ ا ـْ َ  فََماَرا ت

ُّنُكُ اًَْحقُّ   12_ َزج

ِ زِلَ َنَذَٰ  2 َِّم ؿىََل اذلَّ َمُت َزت ُْم َل ًُْؤِمٌُوَن   َحلَّْت لَكِ  11_ ٍَن فََسُلوا َبهنَّ

41 
ٍۚ َنَذَٰ  ْم ثَبِِوًهُلُ ا ًَبِِْتِ َِ َوًَمَّ َِْم ـِ َُعوا ِت تُوا ِتَما ًَْم حُيِ ِِْم  زِلَ تَْي َنذَّ َِ ٍَن ِمن كَْد ِ َة اذلَّ  َنذَّ

ًِِمنَي   ا ََْف اَكَن ؿَاِكدَُة اًؼَّ  12_ فَاهُؼْر نَ

َِ فَِدَذَٰ َوِجرَ  كُْي ِتَفْضِي شلِ  44 ِخ وَن  زِلَ مْحَ ـُ َم ا جَيْ مَّ َو َخرْيٌ ّمِ ُُ ََْفَرُحوا   02_  فََْ

42 

َْنُكْ  َ لَّ ُنيَّا ؿََ
ّ
ٍي ا َمَُوَن ِمْن مَعَ ـْ َُ ِمن كُْربٍٓن َوَل ثَ َوَما حَُىوُن يِف َصبٍِن َوَما ثَْخَُو ِمٌْ

َِّم  ِمن  ت ُزُة َؾن زَّ ـْ َ ٍۚ َوَما ً َِ ْر ثُِفُِضوَن ِفِ
ّ
ٍت يِف اْلَْزِط َوَل يِف ُصُِوًذا ا ثْلَاِل َرزَّ ّمِ

َماِء َوَل َبْظلََر ِمن َرَٰ  ِدنٍي  زِلَ اًسَّ لَّ يِف ِنخَاٍة مُّ
ّ
 64_  َوَل َبْنرَبَ ا

41 
َماِث شِلٍۚ  ًِلَكِ ََا َويِف اْلِٓخَرِتٍۚ َل ثَْحِدًَي  ْ ه ََاِت ادلُّ ٰى يِف اًَْح َو اًَْفْوُس زِلَ َرَٰ  ًَُُِم اًْخرُْشَ ُُ  

ِؼمُي  اًْ   61_ ـَ

41 
نَّ يِف َرَٰ 

ّ
اٍۚ ا َاَز ُمْدرِصً َِ َواٍهنَّ ًِدَْسُىٌُوا ِفِ َي  َْ َّ َي ًنَُكُ اٌَ ـَ ي َح ِ َو اذلَّ ِّلَْوٍم زِلَ ُُ  َلآَيٍث ً

وَن   ـُ  62_ ٌَْسَم

40 
ٌَاِث فََما اَكهُوا ًِ  ِّ ىَلٰ كَْوِمِِْم فََجاُءومُه اِبًَْحُ

ّ
ٍِ ُزُساًل ا ِد ـْ َ ثْيَا ِمن ت ـَ َ تُوا مُثَّ ت ْؤِمٌُوا ِتَما َنذَّ َُ

َِ ِمن كَْدُيٍۚ َنَذَٰ  خَِدٍَن  زِلَ ِت ـْ  21_  هَْعَحُؽ ؿىََلٰ كَُُوِة اًُْم

ٍَن بَٓمٌُواٍۚ نََذَٰ  46 ِ ي ُزُسََيَا َواذلَّ ٌِنَي  زِلَ مُثَّ هُيَّجِ يَا هُيِج اًُْمْؤِم َْ َ  411_  َحلًّا ؿََ
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 الًٓة اًيت فهيا لم اجلر ًرمقا

4 
ٍَن بَٓمٌُوا َبنَّ ٌَِ َباَكَن  ِ ِ اذلَّ هْنُْم َبْن َبهِذِز اًيَّاَش َوثرَّشِ ىَلٰ َزُخٍي ّمِ

ّ
يَا ا ِْ ًحا َبْن َبْوَح يَّاِش ََعَ

ِدنٌي   َذا ًََساِحٌر مُّ ؼَٰ َُ نَّ 
ّ
ًْاَكِفُروَن ا ْمِۗ كَاَل ا ِ  2_ ًَُِْم كََدَم ِظْدٍق ِؾيَد َزهّبِ

2 

 
ّ
ا  َوْؿَد شلِ ا ـً َ نُكْ مَجِ ـُ َِ َمْرِح َْ َ ٍَن بَٓمٌُوا  ً ِ ََْجزَِي اذلَّ ًِ  ٍُ َُد ـِ ُ َُ ًَْحَدُب اًَْخََْق مُثَّ ً َّ ه

ّ
َحلًّاٍۚ ا

ٍَن َنَفُروا  ِ ًَِحاِث اِبًِْلْسطٍِۚ َواذلَّ ا ًِمٌي ِتَما ًََُِومَعَُِوا اًعَّ مٍي َوؿََذاٌة َب ْن مَحِ اٌة ّمِ ْم رَشَ

 1_ اَكهُوا ٍَْىُفُروَن  

1 
ِينَي  ََُموا ؿََدَذ اًس ِّ ـْ خَ ًِ ٍُ َمٌَاِسَل  َز ََاًء َواًْلََمَر هُوًزا َوكَدَّ ْمَس ِض َي اًضَّ ـَ ي َح ِ َو اذلَّ ُُ

ُي اْلآَيِث  َواًِْحَساَةٍۚ َما َخَََق شلُ  لَّ اِبًَْحّقٍِۚ ًَُفّعِ
ّ
زِلَ ا ََُموَن ًِلَ َرَٰ ـْ َ   0_ ْوٍم ً

1 
ِي وَ  َْ َّ نَّ يِف اْخِذاَلِف اٌَ

ّ
َاِز َوَما َخَََق شلُ ا َماَواِث َواْلَْزِط َلآَيٍث  اٍهنَّ ِّلَ يِف اًسَّ ْوٍم ً

 6_ ًَخَُّلوَن  

0 
ََّهُتُْم ِفهيَا َساَلٌمٍۚ َوبِٓخُر َذْؾَوامُهْ َبِن اًَْحْمُد  ُمَّ َوحَتِ َِّ ْحَحاهََم اٌَ ِ َذْؾَوامُهْ ِفهيَا س ُ  َزّةِ ضِلَّ

اًَِمنَي   ـَ  41_ اًْ

6 
ُي شلُ َوًَْو ًُـَ  ٍَن َل ٌَِيَّ  ّجِ ِ ْم َبَخَُُِْم  فٌَََذُز اذلَّ ٍهَْيِ

ّ
َجاًَُِم اِبًَْخرْيِ ًَُلِِضَ ا ـْ ِخ َّ اس ْ اِش اًرشَّ

َمُِوَن   ـْ َ ْم ً ََاهِنِ ًِلَاَءاَن يِف ُظْل  44_ ٍَْرُحوَن 

2 
ُّ َذؿَااَن  وَساَن اًرضُّ

ّ
َرا َمسَّ اْل

ّ
َِ َبْو كَاِؿًدا َبْو كَائًِما ًِجَ َوا ٍُ َمرَّ يِح َُ رُضَّ ا َنَضْفٌَا َؾْي فَََمَّ

َمَُوَن   ـْ َ ٌَُِْمرْسِِفنَي َما اَكهُوا ً زِلَ ُسٍَِّن  ٍۚ نََذَٰ َُ سَّ ٍ مَّ ىَلٰ رُضّ
ّ
َّْم ًَْدُؾيَا ا  42_ َكَن ً

2 

 ٓ ًِلَاَءاَن ائِْت ِتُلْرب ٍَن َل ٍَْرُحوَن  ِ ٌَاٍثٍۙ كَاَل اذلَّ ِّ ْم بآَيثُيَا تَُ َرا ثُْخىَلٰ ؿََهَْيِ
ّ
َذا بَْو َوا ؼَٰ َُ ٍن كرَْيِ 

ٍۚ كُْي َما ٍَُىوُن  هْلُ يّنِ يِل تَّدِ
ّ
يَلَّ  ا ّ
ٰ ا ََ لَّ َما ًُو ّ

َِّحُؽ ا ْن َبث
ّ
ِِ  ا هَلُ ِمن ِثَْلَاِء هَْف  َبْن ُبتَّدِ

ْن َؾَعُُْت َزيّبِ ؿََذاَة ًَْوٍم َؾِؼمٍي  
ّ
 40_ َبَخاُف ا

41 
ن زَّ  َِ بًٌَٓة ّمِ َْ َ ُة َوًَُلوًُوَن ًَْوَل ُبىزَِل ؿََ َْ ََّما اًْلَ ه

ّ
َِ  فَُلْي ا ِّ ِ ت َن ضِلَّ نُك ّمِ ـَ يّنِ َم

ّ
 فَاهخَِؼُروا ا

 21_ اًُْميخَِؼرٍَِن  
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44 
َرا 
ّ
هْتُْم ا ِد رَضَّاَء َمس َّ ـْ َ ن ت َرا َبَرْكٌَا اًيَّاَش َزمْحًَة ّمِ

ّ
ْىٌر يِف بآَيِثيَاٍۚ كُِي شلُ ًََُِوا َبرْسَُغ  م مَّ

نَّ ُزُسََيَا ٍَىْ 
ّ
  24_ ذُُحوَن َما ثَْمُىُروَن َمْىًراٍۚ ا

42 

َحٍة  م ِجِرحٍي َظَِّ َرا ُنيمُتْ يِف اًُْفسْلِ َوَحَرٍَْن هِبِ
ّ
ٰ ا ِ َواًَْحْحِر  َحىتَّ مُكْ يِف اًرَْبّ ُ ي ٌَُسرّيِ ِ َو اذلَّ ُُ

ْم ُبِحِطَ َوفَرُِحوا هِبَا َخاَءْْتَا ِزحيٌ ؿَاِظٌف َوَخاَءمُهُ اًَْمْوُح ِمن ُّكِّ َماَكٍن َوَػيُّوا َبهنَُّ 

ْم َذَؾُوا شلَ  َِِعنَي  هِبِ اِنرٍَِن  هَلُ ُمْخ ٍِ ًَيَُىوىَنَّ ِمَن اًضَّ ِذ ؼَٰ َُ دٌََا ِمْن  َْ ٍَن ًَِِئْ َبجَن _ ادّلِ

22  

41 

ا ًَبُِّكُ  َِ هََحاُث اْلَْزِط ِممَّ َماِء فَاْخذَََطَ ِت ٍُ ِمَن اًسَّ ٍء َبىَزًْيَا ََا ىَكَ ْ ه ََاِت ادلُّ ََّما َمثَُي اًَْح ه
ّ
 ا

ُْم كَاِذُزوَن  ََُِا َبهنَّ ُْ َْت َوَػنَّ َب ًَّ َرا َبَخَذِث اْلَْزُط ُسْخُرفََِا َواسًَّ
ّ
ٰ ا اُم َحىتَّ ـَ ْ ه اًيَّاُش َواْلَ

يُ  زِلَ هَُفّعِ َّْم ثَْلَن اِبْلَْمِسٍۚ َنَذَٰ ا َحِعًَدا َكَن ً َُ َْيَا ـَ اًل َبْو هَنَاًزا فََج َْ َ ا َبْمُراَن ً َُ  ؿََهَْيَا َباَت

  21_ ْوٍم ًَخََفىَُّروَن ًِلَ اَيِث اْلٓ 

41 
 ِ ِّرلَّ اُة ٌ ِئَم َبحْصَ َؼَٰ  ُبًو

ٌٍۚ ُِْم كرََتٌ َوَل ِرٌكَّ َُ ُق ُوُحو َُ ىَنٰ َوِساَيَذٌت  َوَل ٍَْر ُيوا اًُْحس ْ ٍَن َبْحس َ

وَن    26_ اًَْجيَِّة  مُهْ ِفهيَا َخادِلُ

40 

ِّئَةٍ  ئَاِث َحَزاُء َسُ ُِّ ُحوا اًسَّ ٍَن َنس َ ِ ا  َواذلَّ ٌ  مَّ ُلُِْم ِرٌكَّ َُ َِا َوحَْر َِ َن شلِ ًَُِِتِمثْ ِمْن ؿَامِصٍ   م ّمِ

اُة اًيَّاِز  مُهْ ِفهيَا  ِئَم َبحْصَ َؼَٰ ًماٍۚ ُبًو َِ ِي ُمْؼ َْ َّ َن اٌَ ا ّمِ ـً ُِْم ِكَع ُُ ََّما ُبْقِضَُْت ُوُحو ه َكَ

وَن    22_ َخادِلُ

46 
ا مُثَّ هَُلوُل  ـً َ مُهْ مَجِ رُشُ ِ َوًَْوَم حَنْ ْيَا تَُهَْنُْم  َوكَاَل ٌِرلَّ ََّ ٍۚ فََزً اَكُؤمُكْ ُنوا َماَكىنَُكْ َبهمُتْ َورُشَ ٍَن َبرْشَ

ُحُدوَن  ـْ اَن ثَ ايَّ
ّ
ا ُنيمُتْ ا اَكُؤمُه مَّ   22_ رُشَ

42 
ىَل اًَْحّقٍِۚ كُِي شلُ 

ّ
ٰ ثُْؤفَُىوَن ا ٍُ  فَبىَنَّ َُد ـِ ُ ن هَيِْدي َحّقِِۗ بَفَمَ ٌَِْ هَيِْدي  ًَْحَدُب اًَْخََْق مُثَّ ً

لَّ َبن هُيَْدٰى  فََما 
ّ
ي ا ّدِ َّدََؽ َبمَّن لَّ هَيِ ىَل اًَْحّقِ َبَحقُّ َبن ًُد

ّ
وُكُوَن ًنَُكْ ا ََْف حَتْ   10_  َن

42 
تُوَك فَُلي  ن َنذَّ

ّ
َمَُونَ يّلِ َوا ـْ ا ثَ مَّ ا َبمْعَُي َوباََن جَرِيٌء ّمِ  َبهمُت جَرًُِئوَن ِممَّ

َنُُكْ    مَعًَِل َوًنَُكْ مَعَ

 _14   

َرا َخاَء َزُسوًُُِْم كُِِضَ تَُهَْنُم اِبًِْلْسطِ َومُهْ َل ًُْؼََُمونَ ًِ وَ  42
ّ
ُسوٌل  فَا ٍة زَّ    12_  لُكِّ ُبمَّ
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21 
ِِ رَضًّا َوَل ًِيَ كُي لَّ َبْمسِلُ  لَّ َما َصاَء شُلِۗ ْف

ّ
ا ا ـً َرا َخاَء َبَخَُُِْم ًِلُكِّ  هَْف

ّ
ٍة َبَخٌيٍۚ ا  بُمَّ

خَْلِدُموَن  فاََل   َوَل ٌَس ْ
خَبِِخُروَن َساؿًَة   12_ ٌَس ْ

24 
ِ مُثَّ ِكَِي  ُحوَن  ٌِرلَّ لَّ ِتَما ُنيمُتْ حَْىس ِ

ّ
َزْوَن ا ْي جُتْ َُ _ ٍَن َػََُموا ُروكُوا ؿََذاَة اًُْخدْلِ 

02 

22 
ِۗ َوَبرَسُّ ًِلُكِّ َوًَْو َبنَّ  َِ ا َزَبُوا  هَْفٍس َػَََمْت َما يِف اْلَْزِط َلفْذََدْث ِت وا اًيََّداَمَة ًَمَّ

َذاَة  َوكُِِضَ تَُهَْنُم اِبًِْلْسطِ َومُهْ َل ًُْؼََُموَن  ـَ   01_ اًْ

21 
نَّ 
ّ
ِ َبَل ا مُهْ َل ضِلَّ ِىنَّ َبْنرَثَ ِ َحقو َوًَؼَٰ نَّ َوؿَْد اضلَّ

ّ
َماَواِث َواْلَْزِطِۗ َبَل ا  َما يِف اًسَّ

ََُموَن   ـْ َ ً _00 

21 
َا ِّنُكْ َوِصَفاٌء  اَيَبهيُّ ج ن زَّ ْوِؾَؼٌة ّمِ ِّمَ اًيَّاُش كَْد َخاَءْحنُك مَّ ٌة ً ًدى َوَزمْحَ ُُ ُدوِز َو ا يِف اًعُّ

 َِّْ ٌِنَي  ٌ  02_ ُمْؤِم

20 
ا َبىَزَل شلُ  َُ َحَراًما َوَحاَلًل كُْي ب صلُ ًنَُك  كُْي َبَزَبًمُْت مَّ ٌْ َمُْت ّمِ ـَ ْسٍق فََج ن ّزِ   بَمْ ًنَُكْ  َبِرَن   ّمِ

وَن   ؿىََل شلِ   02_ ثَْفرَتُ

26 
ََا َويِف اْلِٓخَرِتٍۚ َل ثَْحِدًَي ًَُِ ْ ه ََاِت ادلُّ ٰى يِف اًَْح َو اًَْفْوُس ًِلكَِ ُم اًْخرُْشَ ُُ زِلَ  ٍِۚ َرَٰ َماِث اضلَّ

ِؼمُي   ـَ  61 _اًْ

22 
نَّ 
ّ
ِ َبَل ا َِّدؽُ ضِلَّ َماَواِث َوَمن يِف اْلَْزِطِۗ َوَما ًَد ٍَن ًَْدُؾوَن ِمن ُذوِن شلِ   َمن يِف اًسَّ ِ  اذلَّ

ُرُظوَن   لَّ خَيْ
ّ
ْن مُهْ ا

ّ
نَّ َوا لَّ اًؼَّ

ّ
وَن ا ـُ َِّد ن ًَد

ّ
اَكَءٍۚ ا  66_ رُشَ

22 
َي  ـَ ي َح ِ َو اذلَّ زِلَ َلآَيٍث ًنَُكُ ُُ نَّ يِف َرَٰ

ّ
اٍۚ ا َاَز ُمْدرِصً َِ َواٍهنَّ ًِدَْسُىٌُوا ِفِ َي  َْ َّ ِّلَ  اٌَ ْوٍم ً

وَن   ـُ  62_ ٌَْسَم

22 
ََذ شلُ  َو اًْليَِنُّ   كَاًُوا اختَّ ُُ   َُ َ ْحَحاه اِۗ س ُ ْن هَلُ َودَلً

ّ
َماَواِث َوَما يِف اْلَْزِطٍۚ ا  َما يِف اًسَّ

ََُموَن   ـْ ِ َما َل ثَ َذاٍۚ َبثَُلوًُوَن ؿىََل اضلَّ ن ُسََْعاٍن هِبَؼَٰ  62_ ِؾيَدمُك ّمِ

ْر كَاَل  11
ّ
ْم هََحبَ هُوخٍ ا لَاِمي َوثَْذِنرِيي ِتبآَيِث لَ ًِ َواثُْي ؿََهَْيِ نُك مَّ َْ َ ن اَكَن َنرُبَ ؿََ

ّ
َِ اَيكَْوِم ا ْوِم
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ـَىَل شلِ  شلِ  نُكْ ُُغًَّة مُثَّ اْكُضوا  فَ َْ َ اَكَءمُكْ مُثَّ َل ٍَُىْن بَْمُرمُكْ ؿََ وا َبْمَرمُكْ َورُشَ ـُ ُْت فَبمَْجِ ثََولكَّ

يَلَّ َوَل ثُيِؼُروِن   ّ
 24_ا

اِحُروَن  ٌَِْ  َبثَُلوًُوَن كَاَل ُموىَسٰ  14 َُِح اًسَّ َذا َوَل ًُْف ؼَٰ َُ ٌر   َبحِسْ
ا َخاَءمُكْ   22_ َحّقِ ًَمَّ

12 
َِ بآَبَءاَن َوحَُىوَن  َْ َ ًِخََِْفذَيَا مَعَّا َوَخْداَن ؿََ ُن ًوَُكَ كَاًُوا َبِحْئخَيَا  اَيُء يِف اْلَْزِط َوَما حَنْ ًِْىرْبِ ا ا

ٌِنَي ًوَُكَ    22_ ا ِتُمْؤِم

َحَرُت كَاَل  11 ا َخاَء اًسَّ َُْلوَن   مْ ًَُِفَََمَّ  21_ مُّوىَسٰ َبًُْلوا َما َبهمُت مُّ

11 
نَّ ًِمُ فََما بَٓمَن 

ّ
ْم َبن ًَْفِذهَنُْمٍۚ َوا ن ِفْرَؾْوَن َوَمََِِئِ َِ ؿىََلٰ َخْوٍف ّمِ ن كَْوِم ٌَّة ّمِ لَّ ُرّزًِ ّ

وىَسٰ ا

 َّ ه
ّ
اٍل يِف اْلَْزِط َوا ـَ َ  21_ َُ ًَِمَن اًُْمرْسِِفنَي  ِفْرَؾْوَن ً

َْيَا ِفْذيًَة  فَلَاًُوا ؿىََل شلِ  10 ـَ َّيَا َل جَتْ ْيَا َزت َِّْ ثََولكَّ ًِِمنَي  ٌ ا  20_ لَْوِم اًؼَّ

16 
بٓ  َِ َبن ثََحوَّ ىَلٰ ُموىَسٰ َوَبِخِ

ّ
يَا ا ِْ َُوحنَُكْ ِكْدٍَكً ًِلَ َوَبْوَح ُ َُوا ت ـَ َُواًت َواْح ُ  َوَبِكميُوا ْوِموُكَا ِتِمرْصَ ت

ٌِنَي   ِ اًُْمْؤِم اَلَتِۗ َوثرَّشِ  22_ اًعَّ

12 
ًِخَُىوَن  ََم ِتَحَدِهَم  ََْوَم هُيَّجِ  ْن َخََْفَم بًًَٓةٍۚ وَ ًِمَ فَاًْ

ّ
َن اًيَّاِش َؾْن بآَيِثيَا ا نَّ نَِثرًيا ّمِ

 22_ ًَلَاِفَُوَن  

12 
ْرِن شِلٍۚ ْفٍس َبن ثُ ًِيَ َوَما اَكَن 

ّ
لَّ اِب
ّ
ِلَُوَن   ْؤِمَن ا ـْ َ ٍَن َل ً ِ ُي اًّرِْحَس ؿىََل اذلَّ ـَ _ َوجَيْ

411 

ًٌَِفا َوَل حَُىوىَنَّ ِمَن اًُْمرْشِِننَي  ٌِدلِّ َوَبْن َبِكْم َوهْجََم  12  410_ ٍِن َح

11 
ٍ فاََل اَكِصَف  ُ ِترُضّ ن ًَْمَسْسَم اضلَّ

ّ
ن ٍُِرْذَك خِبَرْيٍ فاََل َزاذَّ  هَلُ َوا

ّ
َو  َوا ُُ لَّ 

ّ
ْضهِلٍِۚ ًِفَ ا

ِحمُي   َو اًْلَُفوُز اًرَّ ُُ ٍۚ َو ٍِ َِ َمن ٌََضاُء ِمْن ِؾَحاِذ  412_ ًُِعُُة ِت

14 
ََّما هَيْخَِدي  ه

ّ
خََدٰى فَا ُْ ِّنُكْ  فََمِن ا ج َا اًيَّاُش كَْد َخاَءمُكُ اًَْحقُّ ِمن زَّ َِ  َوَمن ًِيَ كُْي اَيَبهيُّ ْفِس

ََّما ًَِضيُّ ؿََهَْيَا  َوَما ه
ّ
نُك ِتَوِنٍَي   َضيَّ فَا َْ َ  412_ َباَن ؿََ

 



29 
 

 
  

 الًٓة اًيت فهيا لم اًيافِة يف سوزت ًووس م اًيافِة0ل 10

 

 الًٓة اًيت فهيا لم اًيافِة اًرمق

4 

َّنُكُ شلُ  نَّ َزج ّ
ْرِص  ا ـَ خََوٰى ؿىََل اًْ ٍم مُثَّ اس ْ خَِّة َبايَّ َماَواِث َواْلَْزَط يِف س ِ ي َخَََق اًسَّ ِ اذلَّ

ُِّر اْلَ  ًِنُكُ شلُ ًَُدج ٍۚ َرَٰ َِ ْرِه
ّ
ِد ا ـْ َ لَّ ِمن ت

ّ
ِۗ َبفَ  ْمَر  َما ِمن َصِفِؽٍ ا ٍُ ُّنُكْ فَاْؾُحُدو _ ثََذنَُّروَن  اَل َزج

1  

2 
ٍَن  ِ نَّ اذلَّ

ّ
ٍَن مُهْ َؾْن بآَيِثيَا  َل ا ِ ُّوا هِبَا َواذلَّ ََا َواْظَمبَه ْ ه ََاِت ادلُّ ًِلَاَءاَن َوَزُضوا اِبًَْح ٍَْرُحوَن 

 2_وَن  كَاِفَُ 

1 
ُي شلُ  ّجِ ـَ ُ ٍَن  َوًَْو ً ِ ْم َبَخَُُِْم  فٌَََذُز اذلَّ ٍهَْيِ

ّ
َجاًَُِم اِبًَْخرْيِ ًَُلِِضَ ا ـْ ِخ َّ اس ْ  َل ٌَِيَّاِش اًرشَّ

َمُِوَن   ـْ َ ْم ً ََاهِنِ ًِلَاَءاَن يِف ُظْل  44_ ٍَْرُحوَن 

1 

 ِ ٌَاٍثٍۙ كَاَل اذلَّ ِّ ْم بآَيثُيَا تَُ َرا ثُْخىَلٰ ؿََهَْيِ
ّ
َذا بَْو  َل ٍَن َوا ؼَٰ َُ ًِلَاَءاَن ائِْت ِتُلْربٍٓن كرَْيِ  ٍَْرُحوَن 

يّنِ 
ّ
يَلَّ  ا ّ
ٰ ا ََ لَّ َما ًُو ّ

َِّحُؽ ا ْن َبث
ّ
ِِ  ا هَلُ ِمن ِثَْلَاِء هَْف ٍۚ كُْي َما ٍَُىوُن يِل َبْن ُبتَّدِ هْلُ تَّدِ

ْن َؾَعُُْت َزيّبِ ؿََذاَة ًَْوٍم َؾِؼمٍي  
ّ
 40_ َبَخاُف ا

0 
 َّ نُكْ وَ  ْو َصاَء شلُ كُي ً َْ َ َُ ؿََ ن كَْدهِلٍِۚ بَفَ َل َما ثَََْوثُ ًرا ّمِ َِ  فَلَْد ًَِحثُْت ِفِنُكْ مُعُ  اَل  َبْذَزامُك ِت

ِلَُوَن   ـْ  46_ ثَ

6 
ِن افْرَتَٰى ؿىََل شلِ  َُ  فََمْن َبْػظَلُ ِممَّ َّ ه

ّ
ِۗ ا َِ َة ِتبآَيِث َُِح اًُْمْجرُِموَن   َل َنِذاًب َبْو َنذَّ _ ًُْف

42 

2 

ُحُدوَن ِمن ُذوِن شلِ  ـْ َ مُهْ وَ  َل َما  َوً اُؤاَن ِؾيَد  َل ًرَُضُّ ـَ ُؤَلِء ُصَف ؼَٰ َُ ُِْم َوًَُلوًُوَن  ـُ ًَيَف

ئُوَن شلَ  شِلٍۚ  ِّ اىَلٰ مَعَّا  َل ِتَما  كُْي َبثُيَخ ـَ َُ َوثَ َ ْحَحاه َماَواِث َوَل يِف اْلَْزِطٍۚ س ُ ظَلُ يِف اًسَّ ـْ َ ً

 42_ ٌرُْشُِنوَن  

2 
ىَنٰ َوِساَيَذٌت  وَ  ُيوا اًُْحس ْ ٍَن َبْحس َ ِ ِّرلَّ اُة َل ٌ ِئَم َبحْصَ َؼَٰ  ُبًو

ٌٍۚ ُِْم كرََتٌ َوَل ِرٌكَّ َُ ُق ُوُحو َُ  ٍَْر

وَن    26_ اًَْجيَِّة  مُهْ ِفهيَا َخادِلُ
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41 

ْمَؽ َواْلَتَْع  ن ًَْمسِلُ اًسَّ َماِء َواْلَْزِط َبمَّ َن اًسَّ ِرُح اًَْحيَّ كُْي َمن ٍَْرُسكنُُك ّمِ اَز َوَمن خُيْ

ََُلوًُوَن شُلٍۚ  ُِّر اْلَْمَرٍۚ فَس َ َت ِمَن اًَْحّيِ َوَمن ًَُدج ِرُح اًَْمَِّ ِت َوخُيْ َِّ  اَل فَُلْي َبفَ  ِمَن اًَْم

 14_ ثَخَُّلوَن  

ُمْ  44 ٍَن فََسُلوا َبهنَّ ِ َِّم ؿىََل اذلَّ َمُت َزت زِلَ َحلَّْت لَكِ   11_ ًُْؤِمٌُوَن  َل  َنَذَٰ

42 

ىَل اًَْحّقٍِۚ كُِي شلُ 
ّ
ٰ ثُْؤفَُىوَن ا ٍُ  فَبىَنَّ َُد ـِ ُ ٌََِْحّقِِۗ بَفََمن هَيِْدي  ًَْحَدُب اًَْخََْق مُثَّ ً هَيِْدي 

َّدََؽ َبمَّن ىَل اًَْحّقِ َبَحقُّ َبن ًُد
ّ
وُكُوَن   لَّ  ا ََْف حَتْ لَّ َبن هُيَْدٰى  فََما ًنَُكْ َن

ّ
ي ا ّدِ _ هَيِ

10 

41 
 َّ نَّ َوَما ًَد نَّ اًؼَّ

ّ
لَّ َػيًّاٍۚ ا

ّ
مُهْ ا نَّ شلَ  َل ِدُؽ َبْنرَثُ

ّ
َُونَ  ًُْليِن ِمَن اًَْحّقِ َصُْئًاٍۚ ا ـَ َِمٌي ِتَما ًَْف  ؿَ

 _16   

َِ َوِمهْنُم مَّن  41 ن ًُْؤِمُن ِت َُّم َبْؿظَلُ اِبًُْمْفِسِدٍَن  لَّ َوِمهْنُم مَّ ٍۚ َوَزت َِ  11_  ًُْؤِمُن ِت

مَّ َوًَْو اَكهُوا َوِمهْنُم مَّ  40 َمٍۚ َبفَبَهَت جُْسِمُؽ اًعُّ َْ َ ً ّ
وَن ا ـُ خَِم ِلَُوَن  َل ن ٌَس ْ ـْ َ ً  _12 

ْمَي َوًَْو اَكهُوا  46 ـُ َمٍۚ َبفَبَهَت َْتِْدي اًْ َْ َ ً
ّ
ن ًَيُؼُر ا وَن  َل َوِمهْنُم مَّ  11_  ًُْحرِصُ

نَّ شلَ  42
ّ
ِىنَّ اًيَّا َل  ا َُِموَن  ًَْؼظِلُ اًيَّاَش َصُْئًا َوًَؼَٰ  11_ َش َبهُفَسُِْم ًَْؼ

َرا َخاَء َزُسوًُُِْم كُِِضَ تَُهَْنُم اِبًِْلْسطِ َومُهْ  42
ّ
ُسوٌل  فَا ٍة زَّ ًِلُكِّ ُبمَّ   12_ ًُْؼََُموَن  َل َو

42 
لَّ َما َصاَء شُلِۗ  لَّ  كُي

ّ
ا ا ـً ِِ رَضًّا َوَل هَْف ًِيَْف َرا  َبْمسِلُ 

ّ
ٍة َبَخٌيٍۚ ا َخاَء َبَخَُُِْم ًِلُكِّ بُمَّ

خَبِِخُروَن َساؿًَة  وَ  اَل فَ  خَْلِدُموَن   َل ٌَس ْ  12_ ٌَس ْ

21 
ا َزَبُوا  وا اًيََّداَمَة ًَمَّ ِۗ َوَبرَسُّ َِ ًِلُكِّ هَْفٍس َػَََمْت َما يِف اْلَْزِط َلفْذََدْث ِت َوًَْو َبنَّ 

َذاَة  َوكُِِضَ تَُهَْنُم اِبًِْلْسطِ َومُهْ  ـَ  01_ َن  ًُْؼََُمو َل اًْ

24 
مُهْ  ِىنَّ َبْنرَثَ ِ َحقو َوًَؼَٰ نَّ َوؿَْد اضلَّ

ّ
َماَواِث َواْلَْزِطِۗ َبَل ا ِ َما يِف اًسَّ نَّ ضِلَّ

ّ
َل َبَل ا

ََُموَن   ـْ َ ً _00 

وَن ؿىََل شلِ  22 ٍَن ًَْفرَتُ ِ نَّ شلَ  َوَما َػنُّ اذلَّ
ّ
ًَْىِذَة ًَْوَم اًِْلَِاَمِةِۗ ا و فَْضٍي ؿىََل  ا  اًيَّاِش ذَلُ
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مُهْ  ِىنَّ َبْنرَثَ  61_ ٌَْضُىُروَن   َل َوًَؼَٰ

21 

َُ ِمن كُْربٍٓن وَ  نُكْ  َل َوَما حَُىوُن يِف َصبٍِن َوَما ثَْخَُو ِمٌْ َْ َ لَّ ُنيَّا ؿََ
ّ
ٍي ا َمَُوَن ِمْن مَعَ ـْ ثَ

ثْلَاِل َرزَّ  َِّم  ِمن ّمِ ت ُزُة َؾن زَّ ـْ َ ٍۚ َوَما ً َِ ْر ثُِفُِضوَن ِفِ
ّ
ٍت يِف اْلَْزِط َوَل يِف ُصُِوًذا ا

ِدنٍي   لَّ يِف ِنخَاٍة مُّ
ّ
زِلَ َوَل َبْنرَبَ ا َماِء َوَل َبْظلََر ِمن َرَٰ  64_ اًسَّ

ََاَء شلِ  21 ًِ نَّ َبْو
ّ
َزهُوَن   َل  َبَل ا ْم َوَل مُهْ حَيْ  62_ َخْوٌف ؿََهَْيِ

20 
ََذ شلُ  َو اًْ  كَاًُوا اختَّ ُُ   َُ َ ْحَحاه اِۗ س ُ ْن َودَلً

ّ
َماَواِث َوَما يِف اْلَْزِطٍۚ ا ليَِنُّ  هَلُ َما يِف اًسَّ

َذاٍۚ َبثَُلوًُوَن ؿىََل شلِ  ن ُسََْعاٍن هِبَؼَٰ ََُموَن   َل َما  ِؾيَدمُك ّمِ ـْ  62_ ثَ

وَن ؿىََل شلِ  26 ٍَن ًَْفرَتُ ِ نَّ اذلَّ
ّ
ًَْىِذَة  كُْي ا َُِحوَن   َل ا  62_ ًُْف

َذا وَ كَاَل ُموىَسٰ َبثَُلوًُو 22 ؼَٰ َُ ٌر   َبحِسْ
ا َخاَءمُكْ  ٌََِْحّقِ ًَمَّ اِحُروَن  َل َن  َُِح اًسَّ   22_ ًُْف

22 
نَّ شلَ 

ّ
ْحُر  ا َِ اًّسِ ا َبًْلَْوا كَاَل ُموىَسٰ َما ِحئمُْت ِت نَّ شلَ  فَََمَّ

ّ
َُِح مَعََي َل  َسُُْدِعهُلُ  ا  ًُْع

 24_ اًُْمْفِسِدٍَن  

22 

 
ّ
َّيَا ا َّيَا َوكَاَل ُموىَسٰ َزت ََا َزت ْ ه ََاِت ادلُّ ٍُ ِسًيًَة َوَبْمَواًل يِف اًَْح ََّم بٓثََُْت ِفْرَؾْوَن َوَمَلَ ه

ْم فَ  ًِِِْم َواْصُدْذ ؿىََلٰ كَُُوهِبِ َّيَا اْظِمْس ؿىََلٰ َبْمَوا َُِضَُّوا َؾن َسِخِسِلَ  َزت ٰ  اَل ًِ ًُْؤِمٌُوا َحىتَّ

ًِمَي   َذاَة اْلَ ـَ  22_ ٍََرُوا اًْ

ٍَن  كَالَ  11 ِ اّنِ َسِخَِي اذلَّ ـَ َِّد خَِلميَا َوَل ثَد ْؾَوحوُُكَا فَاس ْ ََُموَن   َل كَْد ُبِحَِحت ذَّ ـْ َ ً _22 

َِّم  14 َمُت َزت ْم لَكِ ٍَن َحلَّْت ؿََهَْيِ ِ نَّ اذلَّ
ّ
 26_ ًُْؤِمٌُوَن   َل ا

12 
ْرِن شِلٍۚ 

ّ
لَّ اِب
ّ
ًِيَْفٍس َبن ثُْؤِمَن ا ُي ا َوَما اَكَن  ـَ ٍَن َوجَيْ ِ ِلَُوَن   َل ًّرِْحَس ؿىََل اذلَّ ـْ َ ً _

411 

11 
َماَواِث َواْلَْزِطٍۚ َوَما ثُْليِن اْلآَيُث َواًيُُّذُز َؾن كَْوٍم   لَّ كُِي اهُؼُروا َماَرا يِف اًسَّ

 414_ ًُْؤِمٌُوَن  

ن ِذًيِن فَ  11 ن ُنيمُتْ يِف َصّمٍ ّمِ
ّ
َا اًيَّاُش ا ِ اَل كُْي اَيَبهيُّ ُحُدوَن ِمن ُذوِن شلِ  َبْؾُحُد اذلَّ ـْ  ٍَن ثَ
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ِىْن َبْؾُحُد شلَ  ٌِنَي   َوًَؼَٰ ي ًَخََوفَّامُكْ  َوُبِمْرُث َبْن َبُنوَن ِمَن اًُْمْؤِم ِ  411_ اذلَّ

10 
ِ َما  َم وَ َل َوَل ثَْدُغ ِمن ُذوِن اضلَّ ـُ ًِِمنيَ  َل  ًَيَف ا َن اًؼَّ ًرا ّمِ

ّ
ََّم ا ه

ّ
ََْت فَا ـَ ن فَ

ّ
َك  فَا  ًرَُضُّ

 _416   

 

 لم اًخـََي0 الًٓة اًيت فهيا لم اًخـََي يف سوزت ًووس 10

 

 الًٓة اًيت فهيا لم اًخـََي اًرمق

4 

 ٍُ َُد ـِ ُ َُ ًَْحَدبُ اًَْخََْق مُثَّ ً َّ ه
ّ
ِ َحلًّاٍۚ ا ا  َوْؿَد اضلَّ ـً َ نُكْ مَجِ ـُ َِ َمْرِح َْ َ ً

ّ
ٍَن بَٓمٌُوا ًََِ ا ِ ْجزَِي اذلَّ

ًَِحاِث اِب  ا ًِمٌي ِتَما َومَعَُِوا اًعَّ مٍي َوؿََذاٌة َب ْن مَحِ اٌة ّمِ ٍَن َنَفُروا ًَُِْم رَشَ ِ ًِْلْسطٍِۚ َواذلَّ

 1_ اَكهُوا ٍَْىُفُروَن  

2 
ٍُ َمٌَاِسَل  َز ََاًء َواًْلََمَر هُوًزا َوكَدَّ ْمَس ِض َي اًضَّ ـَ ي َح ِ َو اذلَّ خَ ُُ ِينَي ًِ ََُموا ؿََدَذ اًس ِّ ـْ

 ُ ََُموَن   َواًِْحَساَةٍۚ َما َخَََق اضلَّ ـْ َ ًِلَْوٍم ً ُي اْلآَيِث  لَّ اِبًَْحّقٍِۚ ًَُفّعِ
ّ
زِلَ ا  0_ َرَٰ

ِدمِهْ  1 ـْ َ َْيَامُكْ َخاَلئَِف يِف اْلَْزِط ِمن ت ـَ َمَُوَن  ًِيَ مُثَّ َح ـْ ََْف ثَ  41_ يُؼَر نَ

1 
ََْي  َّ َي ًنَُكُ اٌَ ـَ ي َح ِ َو اذلَّ ُُ َ  ًِد

ّ
اٍۚ ا َاَز ُمْدرِصً َِ َواٍهنَّ ِّلَْوٍم ْسُىٌُوا ِفِ زِلَ َلآَيٍث ً نَّ يِف َرَٰ

وَن   ـُ  62_ ٌَْسَم

0 
ُن ًِخَ كَاًُوا َبِحْئخَيَا  اَيُء يِف اْلَْزِط َوَما حَنْ ًِْىرْبِ َِ بآَبَءاَن َوحَُىوَن ًوَُكَا ا َْ َ َِْفذَيَا مَعَّا َوَخْداَن ؿََ

ٌِنَي    22_ ًوَُكَا ِتُمْؤِم

6 
ََم ِتَحَدِهَم  ََْوَم هُيَّجِ َن اًيَّاِش َؾْن بآَيِثيَا ىُ ًِخَ فَاًْ نَّ نَِثرًيا ّمِ

ّ
ًَِمْن َخََْفَم بًًَٓةٍۚ َوا وَن 

 22_ ًَلَاِفَُوَن  

 

 ء يف سوزت ًووسلم إلتخداء0 الًٓة اًيت فهيا لم إلتخدا 00
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 الًٓة اًيت فهيا لم إلتخداء اًرمق

4 
َاِز َوَما َخَََق شلُ  ِي َواٍهنَّ َْ َّ نَّ يِف اْخِذاَلِف اٌَ

ّ
َماَواِث َواْلَْزِط يِف  ا ِّلَْوٍم َلٓ  اًسَّ اَيٍث ً

 6_ ًَخَُّلوَن  

2 
زِلَ  نَّ يِف َرَٰ

ّ
اٍۚ ا َاَز ُمْدرِصً َِ َواٍهنَّ ًِدَْسُىٌُوا ِفِ َي  َْ َّ َي ًنَُكُ اٌَ ـَ ي َح ِ َو اذلَّ ِّلَْوٍم َلٓ ُُ اَيٍث ً

وَن   ـُ  62_ ٌَْسَم

 

 وسلم اعلزحَلة0 الًٓة اًيت فهيا لم اعلزحَلة يف سوزت ًو  60

 

 الًٓة اًيت فهيا لم اعلزحَلة اًرمق

4 
ٍَن بَٓمٌُوا َبنَّ  ِ ِ اذلَّ هْنُْم َبْن َبهِذِز اًيَّاَش َوثرَّشِ ىَلٰ َزُخٍي ّمِ

ّ
يَا ا ِْ ًحا َبْن َبْوَح ٌَِيَّاِش ََعَ َباَكَن 

َذا  ؼَٰ َُ نَّ 
ّ
ًْاَكِفُروَن ا ْمِۗ كَاَل ا ِ ِدنٌي  ًَسَ ًَُِْم كََدَم ِظْدٍق ِؾيَد َزهّبِ  2_ اِحٌر مُّ

2 
وَن ؿىََل شلِ  ٍَن ًَْفرَتُ ِ نَّ شلَ  َوَما َػنُّ اذلَّ

ّ
ًَْىِذَة ًَْوَم اًِْلَِاَمِةِۗ ا و فَْضٍي ؿىََل اًيَّاِش ذَلُ  ا

مُهْ َل ٌَْضُىُروَن   ِىنَّ َبْنرَثَ  61_ َوًَؼَٰ

َذا  1 ؼَٰ َُ نَّ 
ّ
ا َخاَءمُهُ اًَْحقُّ ِمْن ِؾيِداَن كَاًُوا ا ِدنٌي  ًَِس فَََمَّ  26 _ْحٌر مُّ

1 
نَّ 
ّ
ْم َبن ًَْفِذهَنُْمٍۚ َوا ن ِفْرَؾْوَن َوَمََِِئِ َِ ؿىََلٰ َخْوٍف ّمِ ن كَْوِم ٌَّة ّمِ لَّ ُرّزًِ ّ

ًُِموىَسٰ ا فََما بَٓمَن 

َـَ ِفْرَؾْوَن  ً َُ َّ ه
ّ
 21_ َن اًُْمرْسِِفنَي  ًَمِ اٍل يِف اْلَْزِط َوا

0 
ًِخَُىوَن  ََم ِتَحَدِهَم  ََْوَم هُيَّجِ  ََْفَم بًًَٓةٍۚ وَ خَ  ًَِمنْ فَاًْ

ّ
َن اًيَّاِش َؾْن بآَيِثيَا ا نَّ نَِثرًيا ّمِ

 22_ اِفَُوَن  ًَلَ 

 

 لم اجلواة0 الًٓة اًيت فهيا لم اجلواة يف سوزت ًووس 20
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 الًٓة اًيت فهيا لم اجلواة اًرمق

4 
َجاًَُِم اِبًَْخرْيِ  ـْ ِخ َّ اس ْ ٌَِيَّاِش اًرشَّ  ُ ُي اضلَّ ّجِ ـَ ُ َ ًَلُ َوًَْو ً ٍ

ّ
ٍَن َل ِِضَ ا ِ ْم َبَخَُُِْم  فٌَََذُز اذلَّ هْيِ

َمُِوَن  ـْ َ ْم ً ََاهِنِ ًِلَاَءاَن يِف ُظْل   44_ ٍَْرُحوَن 

2 
َِّم   ت َحلَْت ِمن زَّ َمٌة س َ ًة َواِحَدًت فَاْخذَََُفواٍۚ َوًَْوَل لَكِ لَّ ُبمَّ

ّ
ِِضَ تَُهَْنُْم ًَلُ َوَما اَكَن اًيَّاُش ا

َُِفوَن   خَ َِ خَيْ  42_ ِفميَا ِفِ

1 
ًِلُكِّ هَْفٍس َػَََمْت َما يِف اْلَْزِط  ا َزَبُوا َل َوًَْو َبنَّ  وا اًيََّداَمَة ًَمَّ ِۗ َوَبرَسُّ َِ فْذََدْث ِت

َذاَة  َوكُِِضَ تَُهَْنُم اِبًِْلْسطِ َومُهْ َل ًُْؼََُمونَ  ـَ    01_  اًْ

1 
َُّم  ُْم مجَِ َلٓ َوًَْو َصاَء َزت ٰ ٍَُىوهُوا َمَن َمن يِف اْلَْزِط لُكُِّ ٍُ اًيَّاَش َحىتَّ اٍۚ َبفَبَهَت حُْىِر ـً َ

ٌِنَي    22_ ُمْؤِم

 

 لم اًلسم0 الًٓة اًيت فهيا لم اًلسم يف سوزت ًووس 20

 

 الًٓة اًيت فهيا لم اًلسم اًرمق

4 
ٌَ ًَ وَ  ِّ ا َػََُموا َوَخاَءْْتُْم ُزُسَُُِم اِبًَْحُ َِنُكْ ًَمَّ ََْىٌَا اًُْلُروَن ِمن كَْد ُْ ْؤِمٌُواٍۚ لَْد َب َُ ًِ اِث َوَما اَكهُوا 

زِي اًْلَْوَم اًُْمْجرِِمنَي   زِلَ جَنْ  41_ َنَذَٰ

2 

َحٍة  م ِجِرحٍي َظَِّ َرا ُنيمُتْ يِف اًُْفسْلِ َوَحَرٍَْن هِبِ
ّ
ٰ ا ِ َواًَْحْحِر  َحىتَّ مُكْ يِف اًرَْبّ ُ ي ٌَُسرّيِ ِ َو اذلَّ ُُ

ُْم ُبِحِطَ َوفَرُِحوا هِبَا َخاَءْْتَا ِزحيٌ ؿَاِظٌف َوَخا َءمُهُ اًَْمْوُح ِمن ُّكِّ َماَكٍن َوَػيُّوا َبهنَّ

 ٍِ ِذ ؼَٰ َُ دٌََا ِمْن  َْ ٍَن ًَِِئْ َبجَن َِِعنَي هَلُ ادّلِ َ ُمْخ ْم َذَؾُوا اضلَّ اِنرٍَِن  ًَيَ هِبِ _ ُىوىَنَّ ِمَن اًضَّ

22 

1  َُ َّ ه
ّ
ي َوَزيّبِ ا

ّ
َو  كُْي ا ُُ خًَِدُئوهََم َبَحقو  ِجزٍَِن  قو  وَ ًَحَ َوٌَس ْ ـْ  01_ َما َبهمُت ِتُم

ٰ َخاَءمُهُ ًَلَ وَ  1 َحاِث فََما اْخذَََُفوا َحىتَّ َِّ َن اًعَّ َب ِظْدٍق َوَزَسْكٌَامُه ّمِ ائََِي ُمدَوَّ رْسَ
ّ
ِباَن تيَِن ا ْد تَوَّ
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فُ  َِ خَ َِ خَيْ ََّم ًَْلِِض تَُهَْنُْم ًَْوَم اًِْلَِاَمِة ِفميَا اَكهُوا ِفِ نَّ َزت
ّ
ٍۚ ا ظْلُ ـِ  21_ وَن  اًْ

0 
 ٍۚ ًِْىذَاَة ِمن كَْدسِلَ ٍَن ًَْلَرُءوَن ا ِ ََْم فَاْسبَِل اذلَّ َ ً

ّ
ا َبىَزًْيَا ا مَّ ن ُنيَت يِف َصّمٍ ّمِ

ّ
ْد ًَلَ فَا

َِّم  فاََل حَُىوىَنَّ ِمَن اًُْمْمرَتٍَِن   ت  َخاَءَك اًَْحقُّ ِمن زَّ

 

 وزت ًووسلم اعلوظئة ٌَلسم0 الًٓة اًيت فهيا لم اعلوظئة ٌَلسم يف س 20

 

 الًٓة اًيت فهيا لم اعلوظئة ٌَلسم اًرمق

4 

َحٍة  م ِجِرحٍي َظَِّ َرا ُنيمُتْ يِف اًُْفسْلِ َوَحَرٍَْن هِبِ
ّ
ٰ ا ِ َواًَْحْحِر  َحىتَّ مُكْ يِف اًرَْبّ ُ ي ٌَُسرّيِ ِ َو اذلَّ ُُ

ُْم ُبِحِطَ َوفَرُِحوا هِبَا َخاَءْْتَا ِزحيٌ ؿَاِظٌف َوَخاَءمُهُ اًَْمْوُح ِمن ُّكِّ َماكَ  ٍن َوَػيُّوا َبهنَّ

ٍَن  َِِعنَي هَلُ ادّلِ َ ُمْخ ْم َذَؾُوا اضلَّ اِنرٍَِن  ًَِِئْ هِبِ ٍِ ًَيَُىوىَنَّ ِمَن اًضَّ ِذ ؼَٰ َُ دٌََا ِمْن  َْ _  َبجَن

22 

 

 اجلحوذ0 الًٓة اًيت فهيا لم اجلحوذ يف سوزت ًووس لم   410

 

 الًٓة اًيت فهيا لم اجلحوذ  اًرمق

4 
ٌَاِث َوَما اَكهُوا َوًَلَْد بَ  ِّ ا َػََُموا َوَخاَءْْتُْم ُزُسَُُِم اِبًَْحُ َِنُكْ ًَمَّ ََْىٌَا اًُْلُروَن ِمن كَْد َُؤْ ُْ ِمٌُواٍۚ ًِ

زِي اًْلَْوَم اًُْمْجرِِمنَي   زِلَ جَنْ  41_ َنَذَٰ

2 
ٌَاِث فَ  ِّ ىَلٰ كَْوِمِِْم فََجاُءومُه اِبًَْحُ

ّ
ٍِ ُزُساًل ا ِد ـْ َ ثْيَا ِمن ت ـَ َ تُوا ًَُِ َما اَكهُوا مُثَّ ت ْؤِمٌُوا ِتَما َنذَّ

خَِدٍَن   ـْ زِلَ هَْعَحُؽ ؿىََلٰ كَُُوِة اًُْم َِ ِمن كَْدُيٍۚ َنَذَٰ  21_ ِت

 

 لم اًزائدت0 الًٓة اًيت فهيا لم اًزائدت يف سوزت ًووس 440
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 الًٓة اًيت فهيا لم اًزائدت اًرمق

4 

ُحُدونَ  ـْ َ مهُْ  ِمن ُذوِن شلِ  َوً اُؤاَن ِؾيَد  َما َل ًرَُضُّ ـَ ُؤَلِء ُصَف ؼَٰ َُ ُِْم َوًَُلوًُوَن  ـُ َوَل ًَيَف

ئُوَن شلَ  شِلٍۚ  ِّ َماَواِث وَ  كُْي َبثُيَخ ظَلُ يِف اًسَّ ـْ َ اىَلٰ مَعَّا  َل ِتَما َل ً ـَ َُ َوثَ َ ْحَحاه يِف اْلَْزِطٍۚ س ُ

   42_  ٌرُْشُِنونَ 

2 
ىَنٰ َوِساَيَذٌت  وَ  ُيوا اًُْحس ْ ٍَن َبْحس َ ِ ِّرلَّ ُِْم كرََتٌ وَ ٌ َُ ُق ُوُحو َُ اُة َل َل ٍَْر ِئَم َبحْصَ َؼَٰ  ُبًو

ٌٍۚ  ِرٌكَّ

وَن    26_ اًَْجيَِّة  مُهْ ِفهيَا َخادِلُ

1 
ِِ رَضًّا وَ  ًِيَْف َرا َخاَء بََخَُُِْم َل كُي لَّ َبْمسِلُ 

ّ
ٍة َبَخٌيٍۚ ا ًِلُكِّ ُبمَّ  ِۗ ُ لَّ َما َصاَء اضلَّ

ّ
ا ا ـً  هَْف

خَبِِخُرونَ  خَْلِدُموَن   فاََل ٌَس ْ  َوَل ٌَس ْ
 12_ َساؿًَة 

1 

َْنُكْ  َ لَّ ُنيَّا ؿََ
ّ
ٍي ا َمَُوَن ِمْن مَعَ ـْ َُ ِمن كُْربٍٓن َوَل ثَ َوَما حَُىوُن يِف َصبٍِن َوَما ثَْخَُو ِمٌْ

ٍت يِف اْلَْزِط وَ  ثْلَاِل َرزَّ َِّم  ِمن ّمِ ت ُزُة َؾن زَّ ـْ َ ٍۚ َوَما ً َِ ْر ثُِفُِضوَن ِفِ
ّ
يِف  َل ُصُِوًذا ا

َماِء وَ  زِلَ وَ َل اًسَّ ِدنٍي   َل  َبْظلََر ِمن َرَٰ لَّ يِف ِنخَاٍة مُّ
ّ
 64_ َبْنرَبَ ا

ََاَء  0 ًِ نَّ َبْو
ّ
ْم وَ  َل  شلِ َبَل ا َزهُوَن  َل َخْوٌف ؿََهَْيِ  62_  مُهْ حَيْ

 

 لم اًفازكة0 الًٓة اًيت فهيا لم اًفازكة يف سوزت ًووس 420

 

 فازكةلم اًالًٓة اًيت فهيا  اًرمق

ن ُنيَّا َؾْن ِؾَحاَذِحنُكْ  فََىَفٰى اِبصلِ  4
ّ
ًٌََا َوتٌَُْنَُكْ ا َْ َ َِنَي  ًَلَ َصًَِِدا ت  22_ اِف

 

 لم اًيافِة ٌَجًس0 الًٓة اًيت فهيا لم اًيافِة ٌَجًس يف سوزت ًووس 410

 

 الًٓة اًيت فهيا لم اًيافِة ٌَجًس اًرمق
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4 
َذا اًُْلْربُٓن بَ  ؼَٰ َُ ٰى ِمن ُذوِن شلِ َوَما اَكَن  َِ  ن ًُْفرَتَ ي تنَْيَ ًََدًْ ِ ِىن ثَْعِدًَق اذلَّ َوًَؼَٰ

ًِْىذَاِة  اًَِمنَي   َل َوثَْفِعََي ا ـَ ّةِ اًْ َِ ِمن زَّ  12_ َزًَْة ِفِ

2 
ََا َويِف اْلِٓخَرِتٍۚ  ْ ه ََاِت ادلُّ ٰى يِف اًَْح َماِث شِلٍۚ  َل ًَُُِم اًْخرُْشَ ًِلَكِ َو  ثَْحِدًَي  ُُ زِلَ  اًَْفْوُس َرَٰ

ِؼمُي   ـَ  61_ اًْ

1 

 َُ َرا َبْذَزَن
ّ
ٰ ا ًَا َوؿَْدًوا  َحىتَّ ٍُ تَْل ُِْم ِفْرَؾْوُن َوُحٌُوُذ ـَ ائََِي اًَْحْحَر فَبَثَْح رْسَ

ّ
 َوَخاَوْساَن ِتخيَِن ا

 َُ َّ اِئََي َوَباَن مِ  َل اًْلََرُق كَاَل بَٓمٌُت َبه رْسَ
ّ
َِ تَُيو ا ي بَٓمٌَْت ِت ِ لَّ اذلَّ

ّ
ََ ا ًَؼَٰ

ّ
َِِمنَي  ا َن اًُْمْس

 _21 

1 
ن ًَْمَسْسَم شلُ 

ّ
ٍ فَ  َوا رْيٍ فَ  اَل ِترُضّ ن ٍُرِْذَك خِبَ

ّ
َو  َوا ُُ لَّ 

ّ
ًَِفْضهِلٍِۚ  اَل اَكِصَف هَلُ ا َزاذَّ 

ِحمُي   َو اًْلَُفوُز اًرَّ ُُ ٍۚ َو ٍِ َِ َمن ٌََضاُء ِمْن ِؾَحاِذ  412_ ًُِعُُة ِت

 

  سوزت ًووسلم ألمر0 الًٓة اًيت فهيا لم ألمر يف 410

 

 ٔلمرالًٓة اًيت فهيا لم ا اًرمق

زِلَ فَ  كُْي ِتَفْضِي شلِ  4 َِ فَِدَذَٰ ِخ وَن  َََْ َوِجَرمْحَ ـُ َم ا جَيْ مَّ َو َخرْيٌ ّمِ ُُ  02_ ْفَرُحوا 

 

 لم اًـاكدة0 الًٓة اًيت فهيا لم اًـاكدة يف سوزت ًووس 400

 

 الًٓة اًيت فهيا لم اًـاكدة اًرمق

4 

َّيَا  ََا َزت ْ ه ََاِت ادلُّ ٍُ ِسًيًَة َوَبْمَواًل يِف اًَْح ََّم بٓثََُْت ِفْرَؾْوَن َوَمَلَ ه
ّ
َّيَا ا َوكَاَل ُموىَسٰ َزت

 ًَُِ ٰ ْم فاََل ًُْؤِمٌُوا َحىتَّ ًِِِْم َواْصُدْذ ؿىََلٰ كَُُوهِبِ َّيَا اْظِمْس ؿىََلٰ َبْمَوا ِضَُّوا َؾن َسِخِسِلَ  َزت

َذاَة  ـَ ًِمَي   ٍََرُوا اًْ  22_ اْلَ
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 يف سوزت ًووس ةَُا0 الًٓة اًيت فهيا لم اًيةَُالم اًي 460

 

 ةَُاالًٓة اًيت فهيا لم اًي اًرمق

َِمُي   َل وَ  4 ـَ ِمَُؽ اًْ َو اًسَّ ُُ اٍۚ  ـً َ ِ مَجِ َت ضِلَّ زَّ ـِ نَّ اًْ
ّ
ُزهَم كَْوًُُِْمْۘ ا  60_ حَيْ

2 

ْر كَاَل ًِ 
ّ
ْم هََحبَ هُوخٍ ا لَاِمي َوثَْذِنرِيي ِتبآَيِث َواثُْي ؿََهَْيِ نُك مَّ َْ َ ن اَكَن َنرُبَ ؿََ

ّ
َِ اَيكَْوِم ا لَْوِم

ـَىَل شلِ  ِ فَ اَكَءمُكْ مُثَّ  اضلَّ وا َبْمَرمُكْ َورُشَ ـُ ُْت فَبمَْجِ نُكْ ُُغًَّة مُثَّ اْكُضوا َل ثََولكَّ َْ َ  ٍَُىْن َبْمُرمُكْ ؿََ

يَلَّ وَ  ّ
 24_ ثُيِؼُروِن   َل ا

خَِلميَا وَ  كَاَل كَدْ  1 ْؾَوحوُُكَا فَاس ْ اّنِ َسخِ  َل ُبِحَِحت ذَّ ـَ َِّد ََُمونَ ثَد ـْ َ ٍَن َل ً ِ  22_  َِي اذلَّ

1 
ٍۚ ًَلَْد  ًِْىذَاَة ِمن كَْدسِلَ ٍَن ًَْلَرُءوَن ا ِ ََْم فَاْسبَِل اذلَّ َ ً

ّ
ا َبىَزًْيَا ا مَّ ن ُنيَت يِف َصّمٍ ّمِ

ّ
فَا

َِّم  فَ  ت  21_ وىَنَّ ِمَن اًُْمْمرَتٍَِن  حَىُ  اَل َخاَءَك اًَْحقُّ ِمن زَّ

تُوا ِتبآَيِث شلِ  َل وَ  0 ٍَن َنذَّ ِ  20_ فَذَُىوَن ِمَن اًَْخارِسٍَِن   حَُىوىَنَّ ِمَن اذلَّ

ًٌَِفا وَ  6 ٍِن َح ٌِدّلِ  410_ حَُىوىَنَّ ِمَن اًُْمرْشِِننَي   َل َوَبْن َبِكْم َوهْجََم 

2 
ًِِمنَي َما َل   ثَْدُغ ِمن ُذوِن شلِ َل وَ  ا َن اًؼَّ ًرا ّمِ

ّ
ََّم ا ه

ّ
ََْت فَا ـَ ن فَ

ّ
َك  فَا َم َوَل ًرَُضُّ ـُ  ًَيَف

 _416  

 

 لم ادلؿاء0 الًٓة اًيت فهيا لم ادلؿاء يف سوزت ًووس 420

 

 الًٓة اًيت فهيا لم ادلؿاء اًرمق

َّيَا  فَلَاًُوا ؿىََل شلِ  4 ْيَا َزت َِّْلَوْ  َل ثََولكَّ َْيَا ِفْذيًَة ٌ ـَ ًِِمنيَ جَتْ ا    20_  ِم اًؼَّ
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 مـاين حروف اًالم يف سوزت ًووس .ب 

 تَاان 46لم اًحـد :  40

 

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًحـد اًرمق

4 
ًِْىذَاِة اًَْحِىمِي  سْلَ اًرٍۚ ثِ  مـىن "اًالم" يف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  4_ بآَيُث ا

 ٌَخـؼمي مـىن ُذا

2 
ًِنُكُ  ِۗ   شلُ َرَٰ ٍُ ُّنُكْ فَاْؾُحُدو يف ُذٍ ألًة ذل ؿىل مـىن "اًالم"  1_  َزج

 مـىن اًخيخَِ

1 
لَّ اِبًَْحّقٍِۚ زِلَ َرَٰ  َما َخَََق شلُ 

ّ
ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل مـىن "اًالم"   0_   ا

  مـىن اًخيخَِ

1 
َمَُوَن  ُسٍَِّن ٌَُِْمرْسِ زِلَ َنَذَٰ  ـْ َ _ ِفنَي َما اَكهُوا ً

42 

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل 

 ًخوهَدمـىن ا

0 
ٔلًة ذل ؿىل مـىن "اًالم" ىف ُذٍ ا  41_  زِي اًْلَْوَم اًُْمْجرِِمنيَ  جنَْ زِلَ َنَذَٰ 

 مـىن اًخيخَِ

6 
ًِلَْوٍم ًَخََفىَُّرونَ زِلَ َنَذَٰ  ُي اْلآَيِث  _   هَُفّعِ

21   

ٔلًة ذل ؿىل مـىن "اًالم" ىف ُذٍ ا

 مـىن اًخوهَد 

2 
يَ  ا بَ  ثَْحَُ ازِلَ ُُ مـىن "اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  11_  ْسََفَْتٍۚ و ُّكُّ هَْفٍس مَّ

 مـىن ٌَماكن اًحـَد

2 
ُّنُكُ اًَْحقُّ   نُكُ شلُ ًِ فََذَٰ  ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل مـىن "اًالم"  12_ َزج

 مـىن اًخيخَِ

2 
ٍَن زِلَ َنَذَٰ  ِ َِّم ؿىََل اذلَّ َمُت َزت  َحلَّْت لَكِ

ُْم َل ًُْؤِمٌُوَن فَسَ   11_ ُلوا َبهنَّ

م" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل ىن " اًالمـ
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 مـىن اًخيخَِ

41 
ِِْم   نَ زِلَ َنَذَٰ  َِ ٍَن ِمن كَْد ِ َة اذلَّ ُذٍ ألًة ذل ؿىل مـىن "اًالم" ىف  12_  ذَّ

 اًخيخَِ مـىن

44 
َو َخرْيٌ زِلَ فَِدَذَٰ  ُُ ََْفَرُحوا  ونَ  فََْ ـُ َم ا جَيْ مَّ _   ّمِ

02  

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل 

 ًَ و اًخـؼميمـىن اًخيو 

42 
لَّ يِف ِنخَاٍة  َوَل َبْنرَبَ زِلَ َوَل َبْظلََر ِمن َرَٰ 

ّ
 ا

ِدنيٍ    64_  مُّ

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل 

 مـىن اًخوهَد 

41 
ِؼمُي زِلَ َرَٰ  ـَ َو اًَْفْوُس اًْ ُُ مـىن "اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  61_  

 مـىن اًخوهَد

41 
نَّ يِف َرَٰ 

ّ
ونَ َلآيَ  زِلَ ا ـُ ِّلَْوٍم ٌَْسَم مـىن "اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  62_  ٍث ً

 مـىن اًخوهَد

40 
خَِدٍَن  هَْعَحُؽ ؿىََلٰ كَُُ زِلَ َنَذَٰ  ـْ مـىن "اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  21_ وِة اًُْم

 مـىن اًخيخَِ

46 
ٌِنَي  َحلًّا زِلَ َنَذَٰ  يَا هُيِج اًُْمْؤِم َْ َ ذٍ ألًة ذل ؿىل مـىن "اًالم" ىف ُ 411_ ؿََ

 اًخوهَد و اًخيخَِمـىن 

 

 تَاانث 12لم اجلر :  20

 

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اجلر اًرمق

4 
ًحا ٌَِ َباَكَن  مـىن "اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  2_ يَّاِش ََعَ

ةاً  مـىن   خلًو
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2 
ٍَن َنَفُروا  ِ مٍي ًََُِواذلَّ ْن مَحِ اٌة ّمِ  ؿىل ٍ ألًة ذلمـىن "اًالم" ىف ُذ 1_ ْم رَشَ

 مـىن ص حَ اعلسل

1 
ُي اْلآَيِث   ََُموَن ًِلَ ًَُفّعِ ـْ َ  ؿىل مـىن "اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل  0_ ْوٍم ً

 مـىن الاخذعاض

1 
َماَواِث َواْلَْزِط  َوَما َخَََق شلُ  يِف اًسَّ

ِّلَ َلآَيٍث   6_ ْوٍم ًَخَُّلوَن  ً

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  

 خذعاض مـىن الا

0 
ِ َبِن اًَْحْمُد  اًَِمنَي  ضِلَّ ـَ مـىن " اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  41_  َزّةِ اًْ

 مـىن الاس خحلاق

6 
ُي شلُ  ّجِ ـَ ُ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  44_  اِش ٌَِيَّ  َوًَْو ً

 مـىن ص حَ اعلسل

2 
ُّ َذؿَااَن  وَساَن اًرضُّ

ّ
َرا َمسَّ اْل

ّ
َِ  ًِجَ َوا  _يِح

42 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

ة  مـىن اًخلًو

2 
ِِ   يِل كُْي َما ٍَُىوُن  هَلُ ِمن ِثَْلَاِء هَْف  َبْن ُبتَّدِ

 _40 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اعلسل

41 
َُْة  ََّما اًْلَ ه

ّ
ِ فَُلْي ا مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  21_   ضِلَّ

 مـىن اعلسل

44 
ِد رَضَّاَء  ـْ َ ن ت َرا َبَرْكٌَا اًيَّاَش َزمْحًَة ّمِ

ّ
َوا

َرا 
ّ
هْتُْم ا ْىٌر يِف بآَيِثيَاٍۚ ًََُِمس َّ   24_ م مَّ

مـىن " اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اٍمتََم

42 
َِِعنَي  َذَؾُوا شلَ  ٍَن  هَلُ ُمْخ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل   22_ ادّلِ

 مـىن الاس خحلاق

ُي اْلآَيِث  41 زِلَ هَُفّعِ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل _ ْوٍم ًَخََفىَُّروَن ًِلَ َنَذَٰ
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 مـىن الاخذعاض  21

41 
 ِ ِّرلَّ ىَنٰ َوِساَيَذٌت   ٌ ُيوا اًُْحس ْ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  26_ ٍَن َبْحس َ

 و اًخحََف مـىن اعلسل

40 
ا  َن شلِ ًَُِمَّ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  22_ امِصٍ   ِمْن ؿَ  م ّمِ

ةمـ  ىن اًخلًو

46 
ِ  مُثَّ هَُلولُ  ٍۚ ٌِرلَّ اَكُؤمُكْ ُنوا َماَكىنَُكْ َبهمُتْ َورُشَ ٍَن َبرْشَ

 _22  

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًخحََف

42 
ؿىل مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل   10_ َحّقِ ٌَِْ هَيِْدي  كُِي شلُ 

 مـىن اىهتاء اًلاًة

42 
وُكُونَ ًنَُكْ فََما   ََْف حَتْ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  10_   َن

ةمـىن   اًخلًو

42 
تُوَك فَُلي  ن َنذَّ

ّ
مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل    14_  مَعًَِل يّلِ َوا

 مـىن اعلسل

21 
َنُُكْ   ة ذل ؿىل مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓ 14_  َوًنَُكْ مَعَ

 مـىن اعلسل

24 
ُسوٌل  ًِ وَ  ٍة زَّ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل    12_ لُكِّ ُبمَّ

 مـىن الاخذعاض

22 
ا ًِيَ كُي لَّ َبْمسِلُ  ـً ِِ رَضًّا َوَل هَْف ؿىل مـىن " اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل  12_ ْف

 مـىن اعلسل

21 
ٍة َبَخٌيٍۚ ًِلُكِّ   ُذٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "اًالم" يف 12_   ُبمَّ

 مـىن الاخذعاض
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21 
ِ مُثَّ ِكَِي  مـىن " اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  02_ ٍَن َػََُموا  ٌِرلَّ

 مـىن اًخحََف

20 
 هَْفٍس َػَََمْت َما يِف اْلَْزِط ًِلُكِّ َوًَْو َبنَّ 

 ِۗ َِ   01_ َلفْذََدْث ِت

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 الاخذعاضمـىن 

26 
نَّ 
ّ
ِ َبَل ا َماَواِث َواْلَْزِطِۗ ضِلَّ _  َما يِف اًسَّ

00 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اعلسل

22 
ِّنُكْ  ج ن زَّ ْوِؾَؼٌة ّمِ َا اًيَّاُش كَْد َخاَءْحنُك مَّ اَيَبهيُّ

ِّمَ َوِصَفاٌء  ُدوِز ً  02_ ا يِف اًعُّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

ة  مـىن اًخلًو

22 
ًدى َوَزمْحٌَة  ُُ َِّْ َو ٌِنيَ ٌ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  02_ ُمْؤِم

 مـىن ص حَ اعلسل

22 
ا َبىَزَل شلُ  مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  02_   ًنَُك  كُْي َبَزَبًمُْت مَّ

 مـىن اٍمتََم

11 
 مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 02_  ًنَُكْ  َبِرَن  كُْي ب صلُ 

ة  مـىن اًخلًو

11 
ََا َويِف اْلِٓخَرِتٍۚ ًَُِ ْ ه ََاِت ادلُّ ٰى يِف اًَْح  _ُم اًْخرُْشَ

61 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اىهتاء اًلاًة

14 
ٍِۚ ًِلكَِ َل ثَْحِدًَي  مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  61_  َماِث اضلَّ

ة  مـىن اًخلًو

12 
نَّ 
ّ
ِ َبَل ا َماَواِث َوَمن يِف   َمنضِلَّ يِف اًسَّ

 66_ اْلَْزِطِۗ 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اعلسل

َي  11 ـَ ي َح ِ َو اذلَّ َي  ًنَُكُ ُُ َْ َّ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  62_  اٌَ
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 مـىن اٍمتََم

11 
زِلَ َلآَيٍث  نَّ يِف َرَٰ

ّ
ِّلَ ا ونَ ً ـُ ُذٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "اًالم" يف  62_  ْوٍم ٌَْسَم

 مـىن الاخذعاض

10 
َماَواِث َوَما يِف اْلَْزِطٍۚ هَلُ  مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  62_  َما يِف اًسَّ

 مـىن اعلسل

16 
ْر كَاَل 

ّ
ْم هََحبَ هُوخٍ ا َِ  ًِلَ َواثُْي ؿََهَْيِ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  24_ْوِم

 مـىن اًخحََف

12 
ا َخاَءمُكْ ٌَِْ  َبثَُلوًُوَن كَاَل ُموىَسٰ  _ َحّقِ ًَمَّ

22 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

ة  مـىن اًخلًو

12 
اَيُء يِف اْلَْزِط ًوَُكَ َوحَُىوَن  ًِْىرْبِ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل   22_ ا ا

 مـىن ص حَ اعلسل

12 
ُن  ٌِنيَ ًوَُكَ َوَما حَنْ يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "اًالم"  22_  ا ِتُمْؤِم

ة  مـىن اًخلًو

11 
َُْلوَن   مْ ًَُِكَاَل  وىَسٰ بًَُْلوا َما َبهمُت مُّ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  21_ مُّ

 مـىن اًخحََف

14 
َِ ًِمُ فََما بَٓمَن  ن كَْوِم ٌَّة ّمِ لَّ ُرّزًِ

ّ
مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  21_ وىَسٰ ا

 مـىن اىهتاء اًلاًة

12 
َْيَا ِفْذيًَة  فَلَاًُوا ؿىََل شلِ  ـَ َّيَا َل جَتْ ْيَا َزت ثََولكَّ

 َِّْ ًِِمنَي  ٌ ا  20_ لَْوِم اًؼَّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 الاس خـالءمـىن 

11 
 ٓ ب َِ بَن ثََحوَّ ىَلٰ ُموىَسٰ َوَبِخِ

ّ
يَا ا ِْ ْوِموُكَا ًِلَ َوَبْوَح

َُواًت  ُ  22_ ِتِمرْصَ ت

م" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "اًال

 مـىن اىهتاء اًلاًة
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11 
ًِخَُىوَن  ََم ِتَحَدِهَم  ََْوَم هُيَّجِ ْن َخََْفَم ًِمَ فَاًْ

 22_ بًًَٓةٍۚ 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اىهتاء اًلاًة

10 
ْرِن شِلٍۚ ًِيَ َوَما اَكَن 

ّ
لَّ اِب

ّ
_  ْفٍس َبن ثُْؤِمَن ا

411 

ٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "اًالم" يف ُذ

ة  مـىن اًخلًو

16 
ًٌَِفا  ٌِدلِّ َوَبْن َبِكْم َوهْجََم  مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  410_ ٍِن َح

 مـىن اىهتاء اًلاًة

12 
َو   هَلُ فاََل اَكِصَف  ُُ لَّ 

ّ
مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  412_ ا

 الاس خـالءمـىن 

12 
مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  412_ ْضهِلٍِۚ ًِفَ فاََل َزاذَّ 

 الاس خـالءمـىن 

12 
ََّما هَيْخَِدي  ه

ّ
َِ   ًِيَ فَا مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  412_ ْفِس

 مـىن ص حَ اعلسل

 

 تَاانث 11لم اًيافِة0  10

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًيافِة اًرمق

4 
الًٓة ذل ؿىل  مـىن "اًالم" يف ُذٍ  1_ ثََذنَُّروَن  اَل َبفَ 

 مـىن اًيفي

2 
ٍَن  ِ نَّ اذلَّ

ّ
ًِلَاَءاَن  َل ا مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  2_ٍَْرُحوَن 

 مـىن اًيفي

1 
ٍَن  ِ ْم  َل فٌَََذُز اذلَّ ََاهِنِ ًِلَاَءاَن يِف ُظْل ٍَْرُحوَن 

َمُِوَن   ـْ َ ً _44 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيفي
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1 
  ِ ًِلَاَءاَن ائِْت ِتُلْربٍٓن كرَْيِ  َل ٍَن كَاَل اذلَّ ٍَْرُحوَن 

 ٍۚ هْلُ َذا َبْو تَّدِ ؼَٰ َُ _40 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيفي

0 
نُكْ وَ  َْ َ َُ ؿََ َِ  َل َما ثَََْوثُ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  46_   َبْذَزامُك ِت

 مـىن اًيفي

6 
ِلَُوَن   اَل َبفَ  ـْ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  46_ ثَ

 مـىن اًيفي

2 
 َُ َّ ه
ّ
َُِح اًُْمْجرُِموَن   َل ا مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  42_ ًُْف

 مـىن اًيفي

2 
ُحُدوَن ِمن ُذوِن شلِ  ـْ َ مُهْ  َل َما  َوً _ ًرَُضُّ

42 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيفي

2 
ُِمْ  َل وَ  ـُ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  42_  ًَيَف

 مـىن اًيفي

41 
ئُوَن شلَ  ِّ َماَواِث  َل ِتَما  كُْي َبثُيَخ ظَلُ يِف اًسَّ ـْ َ ً 

 _42 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيفي

44 
ُِْم   َل وَ  َُ ُق ُوُحو َُ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  26_  ٍَْر

 مـىن اًيفي

42 
مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  14_ ثَخَُّلوَن   اَل ْي َبفَ فَلُ 

 مـىن اًيفي

41 
ُمْ  مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل   11_ ًُْؤِمٌُوَن  َل  فََسُلوا َبهنَّ

 مـىن اًيفي

لَّ َبن هُيَْدٰى   لَّ  َبمَّن 41
ّ
ي ا ّدِ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  10_ هَيِ
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 مـىن اًيفي

40 
نَّ  نَّ اًؼَّ

ّ
مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل    16_ ًُْليِن ِمَن اًَْحّقِ َصُْئًاٍۚ  َل ا

 مـىن اًيفي

46 
ٍۚ  لَّ َوِمهْنُم مَّن  َِ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  11_  ًُْؤِمُن ِت

 مـىن اًيفي

42 
ِلَُوَن  َل َوًَْو اَكهُوا  ـْ َ الًٓة ذل ؿىل مـىن "اًالم" يف ُذٍ  12_  ً

 مـىن اًيفي

42 
وَن  َل َوًَْو اَكهُوا  مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  11_  ًُْحرِصُ

 مـىن اًيفي

42 
نَّ شلَ 

ّ
مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  11_ ًَْؼظِلُ اًيَّاَش َصُْئًا   َل  ا

 مـىن اًيفي

21 
ٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "اًالم" يف ُذ  12_ ًُْؼََُموَن  َل َومُهْ 

 مـىن اًيفي

24 
ِِ  لَّ  كُي ًِيَْف ا َبْمسِلُ  ا رَضًّ ـً مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  12_  َوَل هَْف

 مـىن اًيفي

22 
َرا َخاَء َبَخَُُِْم فَ 

ّ
خَبِِخُروَن َساؿًَة   اَل ا _  ٌَس ْ

12 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيفي

21 
خَْلِدمُ  َل وَ  مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  12_ وَن  ٌَس ْ

 مـىن اًيفي

21 
مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  01_ ًُْؼََُموَن   َل َومُهْ 

 مـىن اًيفي
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20 
مُهْ  ِىنَّ َبْنرَثَ ََُموَن  َل َوًَؼَٰ ـْ َ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  00_ ً

 مـىن اًيفي

26 
مُهْ  ِىنَّ َبْنرَثَ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  61_ ٌَْضُىُروَن   َل َوًَؼَٰ

 مـىن اًيفي

22 
َُ ِمن كُْربٍٓن وَ  َمَُوَن ِمْن مَعٍَي   َل َوَما ثَْخَُو ِمٌْ ـْ ثَ

 _64 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيفي

22 
ََاَء شلِ  ًِ نَّ َبْو

ّ
ْم َوَل مُهْ  َل  َبَل ا َخْوٌف ؿََهَْيِ

 ُ َزه  62_ وَن  حَيْ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيفي

22 
ََُموَن   َل َما  َبثَُلوًُوَن ؿىََل شلِ  ـْ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  62_ ثَ

 مـىن اًيفي

11 
وَن ؿىََل شلِ  ٍَن ًَْفرَتُ ِ نَّ اذلَّ

ّ
ًَْىِذَة  كُْي ا  َل ا

َُِحوَن    62_ ًُْف

ًة ذل ؿىل مـىن "اًالم" يف ُذٍ الٓ 

 مـىن اًيفي

14 
اِحُروَن  َل وَ  َُِح اًسَّ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل   22_ ًُْف

 مـىن اًيفي

12 
نَّ شلَ 

ّ
َُِح مَعََي اًُْمْفِسِدٍَن  َل  ا مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  24_  ًُْع

 مـىن اًيفي

11 
َذاَة اْلَ  اَل فَ  ـَ ٰ ٍََرُوا اًْ _ ًِمَي  ًُْؤِمٌُوا َحىتَّ

22 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيفي

11 
ٍَن  ِ اّنِ َسِخَِي اذلَّ ـَ َِّد ََُموَن   َل َوَل ثَد ـْ َ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  22_ ً

 مـىن اًيفي

َِّم  10 َمُت َزت ْم لَكِ ٍَن َحلَّْت ؿََهَْيِ ِ نَّ اذلَّ
ّ
" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "اًالم َل ا
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 مـىن اًيفي 22_ ًُْؤِمٌُوَن  

16 
ٍَن  ِ ُي اًّرِْحَس ؿىََل اذلَّ ـَ ِلَُوَن   َل َوجَيْ ـْ َ ً _

411 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيفي

12 
مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  414_ ًُْؤِمٌُوَن   لَّ َواًيُُّذُز َؾن كَْوٍم 

 مـىن اًيفي

12 
ُحُدوَن ِمن ُذوِن شلِ  َبْؾُحُد ااَل فَ  ـْ ٍَن ثَ ِ _  ذلَّ

411 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيفي

12 
َم َل َما  ـُ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل    416_  ًَيَف

 مـىن اًيفي

11 
َك   َل وَ  مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  416_  ًرَُضُّ

 مـىن اًيفي

 

 تَاانث 6لم اًخـََي0  10

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًخـََي اًرمق

4 
 ٍُ َُد ـِ ُ ٍَن بَٓمٌُوا َومَعَُِوا ًََِ مُثَّ ً ِ ْجزَِي اذلَّ

ًَِحاِث اِبًِْلْسطٍِۚ  ا  1_ اًعَّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًخـََي

2 
ٍُ َمٌَاِسَل  َز ينَِي ًِخَ َوكَدَّ ََُموا ؿََدَذ اًس ِّ ـْ

 0_ َواًِْحَساَةٍۚ 

"اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 مـىن اًخـََي

1 
َمَُوَن  ًِيَ  ـْ ََْف ثَ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  41_ يُؼَر نَ

 مـىن اًخـََي

َي  1 َْ َّ َي ًنَُكُ اٌَ ـَ ي َح ِ َو اذلَّ دَ ُُ ًِ َِ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل ْسُىٌُوا ِفِ
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اٍۚ   َاَز ُمْدرِصً  ََيمـىن اًخـ  62_ َواٍهنَّ

0 
َِ بآَبَءاَن ًِخَ كَاًُوا َبِحئْخَيَا  َْ َ _ َِْفذَيَا مَعَّا َوَخْداَن ؿََ

22 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًخـََي

6 
ََم ِتَحَدِهَم  ََْوَم هُيَّجِ ًَِمْن َخَْفََم ًِخَ فَاًْ ُىوَن 

 22_ بًًَٓةٍۚ 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًخـََي

 

 تَاانن 2ٕلتخداء0 لم ا 00

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم إلتخداء اًرمق

4 
َماَواِث َواْلَْزِط  َوَما َخَََق شلُ  يِف اًسَّ

ِّلَْوٍم ًَخَُّلوَن  َلٓ   6_ اَيٍث ً

مـىن " اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل 

 مـىن اًخوهَد

2 
زِلَ  نَّ يِف َرَٰ

ّ
وَن  َلٓ ا ـُ ِّلَْوٍم ٌَْسَم " اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  مـىن 62_ اَيٍث ً

 مـىن اًخوهَد

 

 تَاانث 6لم اعلزحَلة0  60

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اعلزحَلة اًرمق

4 
َذا  ؼَٰ َُ نَّ 

ّ
ِدنٌي  ًَسَ ا مـىن " اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  2_ اِحٌر مُّ

 مـىن اًخوهَد

2 
نَّ شلَ 

ّ
م" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل مـىن " اًال 61_ و فَْضٍي ؿىََل اًيَّاِش ذَلُ  ا

 مـىن اًخوهَد

1 
َذا  ؼَٰ َُ نَّ 

ّ
ِدنٌي  ًَِس كَاًُوا ا مـىن " اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  26_ ْحٌر مُّ

 مـىن اًخوهَد



51 
 

 
  

1 
نَّ ِفْرَؾْوَن 

ّ
َـَ َوا مـىن " اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  21_ اٍل يِف اْلَْزِط ً

 مـىن اًخوهَد

0 
 َُ َّ ه
ّ
مـىن " اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل  21_ ِفنَي  َن اًُْمرْسِ ًَمِ َوا

 مـىن اًخوهَد

6 
 وَ 
ّ
َن اًيَّاِش َؾْن بآَيِثيَا ا اِفَُوَن  ًَلَ نَّ َنِثرًيا ّمِ

 _22 

مـىن " اًالم" ىف ُذٍ ألًة ذل ؿىل 

 مـىن اًخوهَد

 

 تَاانث 01 لم اجلوة 20

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اجلواة اًرمق

4 
يُ  ّجِ ـَ ُ َجاًَُِم  َوًَْو ً ـْ ِخ َّ اس ْ ٌَِيَّاِش اًرشَّ  ُ اضلَّ

ْم َبَخَُُِْم  ًَلُ اِبًَْخرْيِ  ٍهَْيِ
ّ
  44_ ِِضَ ا

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اجلواة

2 
َِّم   ت َحلَْت ِمن زَّ َمٌة س َ ِِضَ تَُهَْنُْم ًَلُ َوًَْوَل لَكِ

َُِفوَن   خَ َِ خَيْ  42_ ِفميَا ِفِ

الًٓة ذل ؿىل  مـىن "اًالم" يف ُذٍ

 واةمـىن اجل

1 
ًِلُكِّ هَْفٍس َػَََمْت َما يِف اْلَْزِط  َوًَْو َبنَّ 

ِۗ َل  َِ    01_ فْذََدْث ِت

" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "اًالم

 مـىن اجلواة

1 
َُّم  ُْم َلٓ َوًَْو َصاَء َزت َمَن َمن يِف اْلَْزِط لُكُِّ

اٍۚ   ـً َ  22_ مَجِ

ذل ؿىل " يف ُذٍ الًٓة مـىن "اًالم

 مـىن اجلواة

 

 تَاانث 0لم اًلسم0  20

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًلسم اًرمق

َِنُكْ  ًَ وَ  4 ََْىٌَا اًُْلُروَن ِمن كَْد ُْ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  41_ لَْد َب
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 اًخوهَدمـىن 

2 
 ٍِ ِذ ؼَٰ َُ دٌََا ِمْن  َْ اِنرٍَِن  ًَيَ ًَِِئْ َبجَن ُىوىَنَّ ِمَن اًضَّ

 _22 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًخوهَد

1 
 َُ َّ ه
ّ
ِجزٍَِن  ًَحَ ا ـْ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  01_ قو  َوَما َبهمُت ِتُم

 مـىن اًخوهَد

1 
َب ِظْدٍق ًَلَ وَ  ائََِي ُمدَوَّ رْسَ

ّ
ِباَن تيَِن ا مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  21_ ْد تَوَّ

 مـىن اًخوهَد

0 
َِّم  ًَلَ  ت مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  21_ْد َخاَءَك اًَْحقُّ ِمن زَّ

 مـىن اًخوهَد

 

 تَان 4ظئة ٌَلسم0 لم اعلو  20

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اعلوظئة ٌَلسم اًرمق

4 
اِنرٍَِن  ًَِِئْ  ٍِ ًَيَُىوىَنَّ ِمَن اًضَّ ِذ ؼَٰ َُ دٌََا ِمْن  َْ  َبجَن

 _22 

ذٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "اًالم" يف ُ

 مـىن اًخوهَد

 

 تَاانن 2لم اجلحوذ0  410

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اجلحوذ  اًرمق

4 
َُؤْ َوَما اَكهُوا  زِي اًْلَْوَم ًِ زِلَ جَنْ ِمٌُواٍۚ نََذَٰ

 41_ اًُْمْجرِِمنَي  

لًٓة ذل ؿىل " يف ُذٍ امـىن "اًالم

 مـىن ًخبٔهَد اًيفي

2 
َِ ِمن كَْدُيٍۚ ْؤِمٌُوا تِ ًَُِ فََما اَكهُوا  تُوا ِت _ َما َنذَّ

21 

لًٓة ذل ؿىل مـىن "اًالم" يف ُذٍ ا

 مـىن ًخبٔهَد اًيفي
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 تَاانث 2لم اًزائدت0  440

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًزائدت اًرمق

4 
ئُوَن شلَ  ِّ َماَواِث  كُْي َبثُيَخ ظَلُ يِف اًسَّ ـْ َ ِتَما َل ً

   42_ يِف اْلَْزِطٍۚ  َل وَ 

م" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل ًالمـىن "ا

 اًيفي ًخوهَدمـىن 

2 
ُِْم كرََتٌ وَ  َُ ُق ُوُحو َُ ٌٍۚ َل َوَل ٍَْر مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل   26_  ِرٌكَّ

 اًيفي ًخوهَدمـىن 

1 
ِِ رَضًّا وَ  ًِيَْف لَّ َما َل كُي لَّ َبْمسِلُ 

ّ
ا ا ـً  هَْف

  ِۗ ُ  12_ َصاَء اضلَّ

لًٓة ذل ؿىل اًالم" يف ُذٍ امـىن "

 اًيفي ًخوهَدمـىن 

1 
ٍت يِف اْلَْزِط وَ  ثْلَاِل َرزَّ َماِء  َل ِمن ّمِ يِف اًسَّ

 _64 

ٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "اًالم" يف ُذ

 اًيفي ًخوهَدمـىن 

0 
زِلَ َل وَ  ًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "ا 64_  َبْظلََر ِمن َرَٰ

 اًيفي ًخوهَدمـىن 

6 
لَّ  َل وَ 

ّ
ِدنٍي  َبْنرَبَ ا ًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "ا 64_  يِف ِنخَاٍة مُّ

 اًيفي ًخوهَدمـىن 

2 
ََاَء شلِ  ًِ نَّ َبْو

ّ
ْم وَ  َل  َبَل ا  مُهْ َل َخْوٌف ؿََهَْيِ

َزهُوَن    62_ حَيْ

ًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "ا

 اًيفي ًخوهَدمـىن 

 

 تَان 4لم اًفازكة0  420

 اعلـىن ا لم اًفازكةالًٓة اًيت فهي اًرمق

ن ُنيَّا َؾْن  فََىَفٰى اِبصلِ  4
ّ
ًٌََا َوتٌَُْنَُكْ ا َْ َ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل َصًَِِدا ت
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َِنَي  ًَلَ ِؾَحاَذِحنُكْ   مـىن اًخوهَد 22_ اِف

 

 تَاانث 0 لم اًيافِة ٌَجًس0 410

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًيافِة ٌَجًس اًرمق

4 
ًِْىذَاِة َوثَْفعِ  ّةِ  َل ََي ا َِ ِمن زَّ َزًَْة ِفِ

اًَِمنَي   ـَ  12_ اًْ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيافِة ٌَمجوغ

2 
َماِث شِلٍۚ  َل  ًِلَكِ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  61_  ثَْحِدًَي 

 مـىن اًيافِة ٌَمجموغ

1 
 َُ َّ لَّ ا َل كَاَل بَٓمٌُت َبه

ّ
ََ ا ًَؼَٰ

ّ
َِ ا ي بَٓمٌَْت ِت ِ ذلَّ

ائََِي  رْسَ
ّ
 21_ تَُيو ا

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيافِة ٌَمجموغ

1 
ن ًَْمَسْسَم شلُ 

ّ
ٍ فَ  َوا لَّ  اَل ِترُضّ

ّ
اَكِصَف هَلُ ا

َو  ٍۚ  ُُ _412 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًيافِة ٌَمجوغ

0 
رْيٍ فَ  ن ٍُرِْذَك خِبَ

ّ
ًَِفْضهِلِ  اَل َوا مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  412_  َزاذَّ 

 مـىن اًيافِة ٌَمجوغ

 

 تَان 04 لم ألمر 410

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم ألمر اًرمق

4 
وَن  َََْ فَ  ـُ َم ا جَيْ مَّ َو َخرْيٌ ّمِ ُُ مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  02_ ْفَرُحوا 

 مـىن ألمر

 

 َانت  4لم اًـاكِة0  400
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 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًـاكدة اًرمق

4 

 ٍُ ََّم بٓثََُْت ِفْرَؾْوَن َوَمَلَ ه
ّ
َّيَا ا َوكَاَل ُموىَسٰ َزت

َّيَا  ََا َزت ْ ه ََاِت ادلُّ ِضَُّوا ًَُِ ِسًيًَة َوَبْمَواًل يِف اًَْح

 22_ َؾن َسِخِسِلَ  

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن اًـاكدة

 

460  ُ  تَان 2 َة0لم اًيا

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًياَُة اًرمق

4 
ُزهَم كَْوًُُِْمْۘ  َل وَ  مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  60_ حَيْ

 مـىن ألمر

2 
يَلَّ َل مُثَّ  ّ

نُكْ ُُغًَّة مُثَّ اْكُضوا ا َْ َ _  ٍَُىْن َبْمُرمُكْ ؿََ

24 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن ألمر

1 
مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  24_ ثُيِؼُروِن   َل وَ 

 مـىن ألمر

1 
ََُمونَ  َل وَ  ـْ َ ٍَن َل ً ِ اّنِ َسِخَِي اذلَّ ـَ َِّد مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  22_  ثَد

 مـىن ألمر

0 
مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  21_ حَُىوىَنَّ ِمَن اًُْمْمرَتٍَِن   اَل فَ 

 ألمر مـىن

6 
تُوا ِتبآَيِث شلِ  َل وَ  ٍَن َنذَّ ِ _  حَُىوىَنَّ ِمَن اذلَّ

20 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل 

 مـىن ألمر

2 
مـىن "اًالم" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل  410_ حَُىوىَنَّ ِمَن اًُْمرْشِِننَي   َل وَ 

 مـىن ألمر

م" يف ُذٍ الًٓة ذل ؿىل مـىن "اًال  416_   ثَْدُغ ِمن ُذوِن شلِ َل وَ  2



56 
 

 
  

 مـىن ألمر

 

 تَان 4لم ادلؿاء0  420

 اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم ادلؿاء اًرمق

َّيَا  4 ًِِمنيَ  َل َزت ا َِّْلَْوِم اًؼَّ َْيَا ِفْذيًَة ٌ ـَ  " ذل ؿىل مـىن اًعَةمـىن "اًالم   20_  جَتْ

 

 ٕاؾراة اًالم يف سوزت ًووس  .ج 

 لم اًحـد 40

 

 إلؾراة اعلـىن لم اًحـد الًٓة اًيت فهيا اًرمق

4 

ًِْىذَاِة اًَْحِىميِ سْلَ اًرٍۚ ثِ    بآَيُث ا

 _4   

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل مـىن ُذا 

 ٌَخـؼمي

امس ٕاصازت مدين  يت

ؿىل اًسىون اًؼاُر 

ؿىل اًَاء اػلذوفة 

لثلاء اًسانيني يف 

حمي زفؽ مدخدٔب و اًالم 

ٌَحـد و اًاكف 

 ٌَخعاة

2 

ًِنُكُ  ِۗ  شلُ  َرَٰ ٍُ ُّنُكْ فَاْؾُحُدو مـىن "اًالم" يف ُذٍ  1_ َزج

 ألًة ذل ؿىل مـىن اًخيخَِ

را امس ٕاصازت مدين 

ؿىل اًسىون يف حمي 

زفؽ مدخدٔب و اًالم 

حـد و اًاكف ٌَ 

ٌَخعاة و اعلمي ؿالمة 
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 دلؽ اذلهوز

1 

لَّ اِبًَْحّقٍِۚ زِلَ َرَٰ  َما َخَََق شلُ 
ّ
  ا

 _0  

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

 ًة ذل ؿىل مـىن اًخيخَِ الٔ 

را امس ٕاصازت مدين 

ؿىل اًسىون يف حمي 

هعة مفـول تَ و 

اًالم ٌَحـد و اًاكف 

 ٌَخعاة

1 

ٌَُِْمرْسِ زِلَ َنَذَٰ  ِفنَي َما اَكهُوا  ُسٍَِّن 

َمَُوَن  ـْ َ ً _42 

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًاكف حرف حر و 

جضخَِ و را امس ٕاصازت 

ىل اًسىون مدين ؿ

يف حمي حر و اًالم 

ٌَحـد و اًاكف 

 ٌَخعاة

0 

زِي اًْلَْوَم اًُْمْجرِِمنَي  جنَْ زِلَ َنَذَٰ 

 _41 

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

 ألًة ذل ؿىل مـىن اًخيخَِ

اًاكف حرف حر و 

جضخَِ ورا امس ٕاصازت 

مدين ؿىل اًسىون 

يف حمي حر و اًالم 

ٌَحـد و اًاكف 

 ٌَخعاة

6 

ًِلَْوٍم  هَُفّعِ زِلَ َنَذَٰ  ُي اْلآَيِث 

  21_ ًَخََفىَُّروَن 

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد 

اًاكف حرف حر و 

جضخَِ ورا امس ٕاصازت 

مدين ؿىل اًسىون 

يف حمي حر و اًالم 

ٌَحـد و اًاكف 
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 ٌَخعاة

2 

يَ  ا  ثَْحَُ ازِلَ ُُ و ُّكُّ هَْفٍس مَّ

 11_  َبْسَََفْتٍۚ 

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل مـىن 

 ٌَماكن اًحـَد

مدين ُيا امس ٕاصازت 

ؿىل اًسىون يف حمي 

هعة ؿىل اًؼرفِة 

اعلاكهَة و اًالم ٌَحـد 

 و اًاكف ٌَخعاة

2 

ُّنُكُ اًَْحقُّ   نُكُ شلُ ًِ فََذَٰ  مـىن "اًالم" ىف ُذٍ  12_ َزج

 ألًة ذل ؿىل مـىن اًخيخَِ

اًفاء اس خبٔهفِة و را 

امس ٕاصازت مدين ؿىل 

سىون يف حمي زفؽ اً 

مدخدٔب و اًالم ٌَحـد و 

اًاكف ٌَخعاة و 

 اعلمي ؿالمة دلؽ اذلهوز

2 

َِّم زِلَ َنَذَٰ  َمُت َزت  َحلَّْت لَكِ

ٍَن فَسَ  ِ ُْم َل ؿىََل اذلَّ ُلوا َبهنَّ

 11_ ًُْؤِمٌُوَن 

مـىن " اًالم" ىف ُذٍ 

 ألًة ذل ؿىل مـىن اًخيخَِ

اًاكف حرف حر و 

جضخَِ و را امس ٕاصازت 

ين ؿىل اًسىون مد

يف حمي حر اًالم 

ٌَحـد و اًاكف 

 ٌَخعاة

41 

ِِْم   نَ زِلَ َنَذَٰ  َِ ٍَن ِمن كَْد ِ َة اذلَّ  ذَّ

 _12 

ىف ُذٍ مـىن "اًالم" 

 ألًة ذل ؿىل مـىن اًخيخَِ

اًاكف حرف حر و 

جضخَِ و را امس ٕاصازت 

مدين ؿىل اًسىون 

يف حمي حر اًالم 

ٌَحـد و اًاكف 
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 ٌَخعاة

44 

َو َخرْيٌ  فَ زِلَ فَِدَذَٰ  ُُ ََْفَرُحوا  ا َْ مَّ  ّمِ

وَن  ـُ َم  02_ جَيْ

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل مـىن 

َ و اًخـؼمي  اًخيًو

اًفاء سائدت و اًحاء 

حرف حر و را امس 

ٕاصازت مدين ؿىل 

اًسىون يف حمي حر 

و اًالم ٌَحـد و 

 اًاكف ٌَخعاة

42 

 َوَل َبْنرَبَ زِلَ َوَل َبْظلََر ِمن َرَٰ 

لَّ 
ّ
ِدنٍي  ا  64_ يِف ِنخَاٍة مُّ

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد 

را امس ٕاصازت مدين 

ؿىل اًسىون يف حمي 

حر و اًالم ٌَحـد و 

 اًاكف ٌَخعاة

41 

ِؼميُ زِلَ َرَٰ  ـَ َو اًَْفْوُس اًْ ُُ    _

61  

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

را امس ٕاصازت مدين 

سىون يف حمي ؿىل اً 

زفؽ مدخدٔب و اًالم 

ٌَحـد و اًاكف 

 ٌَخعاة

41 

نَّ يِف َرَٰ 
ّ
ِّلَْوٍم زِلَ ا  َلآَيٍث ً

ونَ  ـُ  62_  ٌَْسَم

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

را امس ٕاصازت مدين 

ؿىل اًسىون يف حمي 

حر و اًالم ٌَحـد و 

 اًاكف ٌَخعاة

40 

وِة  هَْعَحُؽ ؿىََلٰ كَُُ زِلَ َنَذَٰ 

خَِدٍَن  ـْ  21_ اًُْم

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

 ألًة ذل ؿىل مـىن اًخيخَِ

اًاكف حرف حر و 

جضخَِ و را امس ٕاصازت 

مدين ؿىل اًسىون 
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يف حمي حر و اًالم 

ٌَحـد و اًاكف 

 ٌَخعاة

46 

يَا هُيِج زِلَ َنَذَٰ  َْ َ  َحلًّا ؿََ

ٌِنَي   411_ اًُْمْؤِم

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

 ألًة ذل ؿىل مـىن

 اًخوهَد و اًخيخَِ

اًاكف حرف حر و 

جضخَِ و را امس ٕاصازت 

مدين ؿىل اًسىون 

يف حمي حر و اًالم 

ٌَحـد و اًاكف 

 ٌَخعاة

 

 لم اجلر 20

 

 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اجلر اًرمق

4 

ًحا ٌَِ َباَكَن  مـىن "اًالم" ىف ُذٍ  2_ يَّاِش ََعَ

ةألًة ذل ؿىل مـىن   اًخلًو

ف حر مدين اًالم حر 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و اًياش 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

 اًؼاُرت حٍر اًىرست

  ٔلهَ امس مفرذ

2 

ٍَن َنَفُروا  ِ ْن ًََُِواذلَّ اٌة ّمِ ْم رَشَ

مٍي   1_ مَحِ

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل مـىن ص حَ 

 اعلسل

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

ة و اًِاء من إلؾرا

مدين ؿىل  مذعي مضري
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اًضم يف حمي حر و 

 اعلمي ؿالمة ادلؽ

1 

ُي اْلآَيِث   ََُموَن ًِلَ ًَُفّعِ ـْ َ ْوٍم ً

 _0  

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل مـىن 

 الاخذعاض

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و كوم 

جمروز و ؿالمة حٍر 

 ٔلهَ اًؼاُرت اًىرست

   مفرذامس

1 

َماَواِث  َوَما َخَََق شلُ  يِف اًسَّ

ِّلَ َواْلَْزِط َلآَيٍث  ْوٍم ًَخَُّلوَن  ً

 _6 

مـىن "اًالم" ىف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل  مـىن 

 الاخذعاض 

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و كوم 

جمروز و ؿالمة حٍر 

اًىرست اًؼاُرت ٔلهَ 

 امس مفرذ

0 

ِ َحْمُد َبِن اًْ  اًَِمنَي  ضِلَّ ـَ  َزّةِ اًْ

 _41 

مـىن " اًالم" ىف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل مـىن 

 الاس خحلاق

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و ًفغ 

اجلالٌك جمروز ابًالم و 

ؿالمة حٍر اًىرست 

 اًؼاُرت ٔلهَ امس مفرذ

6 

ُي شلُ  ّجِ ـَ ُ _  اِش ٌَِيَّ  َوًَْو ً

44 

ًالم" يف ُذٍ مـىن "ا

 الًٓة ذل ؿىل ص حَ اعلسل

اًالم حرف حر مدين 

ل حمي هل  ىرسؿىل اً 

من إلؾراة و اًياش 
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جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

 ٔلهَ امس مفرذ

2 

 ُّ وَساَن اًرضُّ
ّ
َرا َمسَّ اْل

ّ
َوا

َِ  ًِجَ َذؿَااَن   42_ يِح

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ة  الًٓة ذل ؿىل مـىن اًخلًو

اًالم حرف حر مدين 

ل حمي هل  ىرسؿىل اً 

من إلؾراة و حٌة 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

ٔلهَ امس مفرذ و اًِاء 

مضري مذعي مدين ؿىل 

اًىرس يف حمي حر 

 مضاف ٕاًََ

2 

هَلُ ِمن يِل كُْي َما ٍَُىوُن   َبْن ُبتَّدِ

   ِِ  40_ ِثَْلَاِء هَْف

يف ُذٍ  "اًالم"مـىن 

 ة ذل ؿىل مـىن اعلسلالًٓ

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و اًَاء 

َمخلكم ٌ  مذعي مضري

مدين ؿىل اًسىون يف 

 حمي حر

41 

َُْة  ََّما اًْلَ ه
ّ
ِ فَُلْي ا مـىن "اًالم" يف ُذٍ  21_   ضِلَّ

 الًٓة ذل ؿىل مـىن اعلسل

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

ة و ًفغ من إلؾرا

اجلالٌك جمروز ابًالم و 

ؿالمة حٍر اًىرست 
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 اًؼاُرت ٔلهَ امس مفرذ

44 

ن  َرا َبَرْكٌَا اًيَّاَش َزمْحًَة ّمِ
ّ
َوا

َرا 
ّ
هْتُْم ا اَء َمس َّ ِد رَضَّ ـْ َ م ًَُِت

ْىٌر يِف بآَيِثيَاٍۚ    24_ مَّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اٍمتََم

اًالم حرف حر مدين 

ح ل حمي هل ؿىل اًفذ

من إلؾراة و اًِاء 

مدين ؿىل  مذعيمضري 

اًضم يف حمي حر و 

 اعلمي ؿالمة ادلؽ

42 

َِِعنَي  َذَؾُوا شلَ  ٍَن  هَلُ ُمْخ ادّلِ

 _22  

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 الاس خحلاق

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

من إلؾراة و اًِاء 

ىل مضري مذعي مدين ؿ

 اًضم يف حمي حر

41 

ُي اْلآَيِث  زِلَ هَُفّعِ ْوٍم ًِلَ َنَذَٰ

  21_ ًَخََفىَُّروَن 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 الاخذعاض

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و كوم 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

 ٔلهَ امس مفرذ

41 

 ِ ِّرلَّ ىَنٰ ٍَن بَ ٌ ُيوا اًُْحس ْ ْحس َ

 26_ َوِساَيَذٌت   

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن اعلسل

 و اًخحََف

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و اذلٍن 

امس موظول مدين ؿىل 

 اًفذح يف حمي حر
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40 

ا  َن شلِ ًَُِمَّ _ ِمْن ؿَامِصٍ    م ّمِ

22 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ةالٓ   ًة ذل ؿىل مـىن اًخلًو

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

من إلؾراة و اًِاء 

مدين ؿىل  مذعي مضري

اًضم يف حمي حر و 

 اعلمي ؿالمة مجؽ

46 

ِ  مُثَّ هَُلولُ  ُنوا َماَكىنَُكْ ٌِرلَّ ٍَن َبرْشَ

 ٍۚ اَكُؤمُكْ   22_ َبهمُتْ َورُشَ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

 حََفالًٓة ذل ؿىل مـىن اًخ 

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و اذلٍن 

امس موظول مدين ؿىل 

 اًفذح يف حمي حر

42 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ   10_ َحّقِ ٌَِْ هَيِْدي  كُِي شلُ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن اىهتاء 

 اًلاًة

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و احلق 

و ؿالمة  جمروز ابًالم

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

 ٔلهَ امس مفرذ

42 

وُكُونَ ًنَُكْ فََما   ََْف حَتْ   َن

_10 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ة  الًٓة ذل ؿىل مـىن اًخلًو

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

 من إلؾراة و اًاكف

مضري مذعي مدين ؿىل 

اًضم يف حمي حر و 

  اعلمي ؿالمة ادلؽ 
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42 

ن َنذَّ 
ّ
_  مَعًَِل يّلِ تُوَك فَُلي َوا

14   

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن اعلسل

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و اًَاء 

مضري مذعي ٌَمخلكم 

مدين ؿىل اًسىون يف 

 حمي حر

21 

َنُُكْ   مـىن "اًالم" يف ُذٍ  14_  َوًنَُكْ مَعَ

 الًٓة ذل ؿىل مـىن اعلسل

م حرف حر مدين اًال

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

من إلؾراة و اًاكف 

مضري مذعي مدين ؿىل 

اًضم يف حمي حر و 

 اعلمي ؿالمة ادلؽ

24 

ُسوٌل  ًِ وَ  ٍة زَّ يف ُذٍ مـىن "اًالم"    12_ لُكِّ ُبمَّ

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 الاخذعاض

اًالم حرف حر مدين 

ل حمي هل  ؿىل اًىرس

من إلؾراة و ّك 

الم و ؿالمة جمروز ابً

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

 ٔلهَ امس مفرذ

22 

ِِ رَضًّا َوَل ًِيَ كُي لَّ َبْمسِلُ  ْف

ا  ـً  12_ هَْف

يف ُذٍ مـىن "اًالم" 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن اعلسل

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و هفس 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 
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و اًَاء ٔلهَ امس مفرذ 

مضري مذعي يف حمي 

 حر مضاف ٕاًََ

21 

ٍة َبَخٌيٍۚ ًِلُكِّ  مـىن "اًالم" يف ُذٍ  12_   ُبمَّ

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 الاخذعاض

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و ّك 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

 ٔلهَ امس مفرذ

21 

ِ مُثَّ ِكَِي  مـىن "اًالم" يف ُذٍ  02_ ُموا  ٍَن َػََ ٌِرلَّ

 الًٓة ذل ؿىل مـىن اًخحََف

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و اذلٍن 

امس موظول مدين ؿىل 

 اًفذح يف حمي حر

20 

 هَْفٍس َػَََمْت َما ًِلُكِّ َوًَْو َبنَّ 

 ِۗ َِ _ يِف اْلَْزِط َلفْذََدْث ِت

01  

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ًة ذل ؿىل مـىن الٓ 

 الاخذعاض

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و ّك 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

 ٔلهَ امس مفرذ

26 

نَّ 
ّ
ِ َبَل ا َماَواِث ضِلَّ  َما يِف اًسَّ

 00_ َواْلَْزِطِۗ 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن اعلسل

 اًالم حرف حر مدين

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و ًفغ 
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اجلالٌك جمروز ابًالم و 

ؿالمة حٍر اًىرست 

 اًؼاُرت ٔلهَ امس مفرذ

22 

َا اًيَّاُش كَْد َخاَءْحنُك  اَيَبهيُّ

ِّنُكْ َوِصَفاٌء  ج ن زَّ ْوِؾَؼٌة ّمِ ِّمَ مَّ ا ً

ُدوِز   02_ يِف اًعُّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ة  الًٓة ذل ؿىل مـىن اًخلًو

م حرف حر مدين اًال

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و ما امس 

موظول مدين ؿىل 

 اًسىون يف حمي حر

22 

ًدى َوَزمْحٌَة  ُُ َِّْ َو ٌِنيَ ٌ _  ُمْؤِم

02 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن ص حَ 

 اعلسل

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و مؤمٌني 

مة ًالم و ؿالجمروز اب

 حٍر اًَاء ٔلهَ مجؽ

 اعلذهر اًساطل

22 

ا َبىَزَل شلُ     ًنَُك  كُْي َبَزَبًمُْت مَّ

 _02 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اٍمتََم

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

من إلؾراة و اًاكف 

مدين ؿىل  مضري مذعي

يف حمي حر و  اًضم

 اعلمي ؿالمة ادلؽ

11 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ  02_   ًنَُكْ  َبِرَن  صلُ كُْي ب  

ة  الًٓة ذل ؿىل مـىن اًخلًو

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

من إلؾراة و اًاكف 
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مضري مذعي مدين ؿىل 

اًضم يف حمي حر و 

 اعلمي ؿالمة ادلؽ

11 

ََا ًَُِ ْ ه ََاِت ادلُّ ٰى يِف اًَْح ُم اًْخرُْشَ

 61 _َويِف اْلِٓخَرِتٍۚ 

ـىن "اًالم" يف ُذٍ م

الًٓة ذل ؿىل مـىن اىهتاء 

 اًلاًة

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

من إلؾراة و اًِاء 

مضري مذعي مدين ؿىل 

اًضم يف حمي حر و 

 اعلمي ؿالمة ادلؽ

14 

ٍِۚ ًِلكَِ َل ثَْحِدًَي  _  َماِث اضلَّ

61 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ة  الًٓة ذل ؿىل مـىن اًخلًو

م حرف حر مدين اًال

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و لكٌلث 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

 ٔلهَ مجؽ اعلؤهر اًساطل

12 

نَّ 
ّ
ِ َبَل ا َماَواِث ضِلَّ  َمن يِف اًسَّ

 66_ َوَمن يِف اْلَْزِطِۗ 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن اعلسل

اًالم حرف حر مدين 

ىرس ل حمي هل ؿىل اً 

من إلؾراة و ًفغ 

اجلالٌك جمروز ابًالم و 

ؿالمة حٍر اًىرست 

 اًؼاُرت ٔلهَ امس مفرذ 

11 
َي  ـَ ي َح ِ َو اذلَّ ََْي  ًنَُكُ ُُ َّ _  اٌَ

62 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 
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من إلؾراة و اًاكف  اٍمتََم

ين ؿىل مضري مذعي مد

اًضم يف حمي حر و 

 اعلمي ؿالمة ادلؽ

11 

زِلَ َلآَيٍث  نَّ يِف َرَٰ
ّ
ِّلَ ا ْوٍم ً

ونَ  ـُ  62_  ٌَْسَم

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 الاخذعاض

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و كوم 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

ىرست اًؼاُرت حٍر اً 

 ٔلهَ امس مفرذ

10 

َماَواِث َوَما يِف هَلُ   َما يِف اًسَّ

 62_ اْلَْزِطٍۚ 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن اعلسل

م حرف حر مدين اًال

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

من إلؾراة و اًِاء 

مضري مذعي مدين ؿىل 

 اًضم يف حمي حر

16 

ْر كَاَل 
ّ
ْم هََحبَ هُوخٍ ا َواثُْي ؿََهَْيِ

َِ  ًِلَ   24_ْوِم

ـىن "اًالم" يف ُذٍ م

 الًٓة ذل ؿىل مـىن اًخحََف

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و كوم 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

ٔلهَ امس مفرذ و اًِاء 

مضري مذعي مدين ؿىل 

اًىرس يف حمي حر 
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 مضاف ٕاًََ

12 

ا ٌَِْ كَاَل ُموىَسٰ َبثَُلوًُوَن  َحّقِ ًَمَّ

 22_ اَءمُكْ خَ 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ة  الًٓة ذل ؿىل مـىن اًخلًو

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و احلق 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

 ٔلهَ امس مفرذ

12 

اَيُء يِف ًوَُكَ َوحَُىوَن  ًِْىرْبِ ا ا

  22_ اْلَْزِط 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ؿىل مـىن ص حَ الًٓة ذل 

 اعلسل

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

من إلؾراة اًاكف 

مضري مذعي مدين ؿىل 

اًضم يف حمي حر و 

اعلمي حرف ؾٌلذ 

وألًف حرف ذال 

 ؿىل اًخثًِة

12 

ُن  ٌِنيَ ًوَُكَ َوَما حَنْ _  ا ِتُمْؤِم

22 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ة  الًٓة ذل ؿىل مـىن اًخلًو

دين اًالم حرف حر م 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

من إلؾراة اًاكف 

مضري مذعي مدين ؿىل 

اًضم يف حمي حر و 

اعلمي حرف ؾٌلذ 

وألًف حرف ذال 

 ؿىل اًخثًِة
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11 

وىَسٰ َبًُْلوا َما َبهمُت  مْ ًَُِكَاَل  مُّ

َُْلوَن    21_ مُّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن اًخحََف

اًالم حرف حر مدين 

ل حمي هل ؿىل اًفذح 

من إلؾراة و اًِاء 

مضري مذعي مدين ؿىل 

اًضم يف حمي حر و 

 اعلمي ؿالمة ادلؽ

14 

ن ًِمُ فََما بَٓمَن  ٌَّة ّمِ لَّ ُرّزًِ
ّ
وىَسٰ ا

 َِ  21_ كَْوِم

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن اىهتاء 

 اًلاًة

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و موىس 

روز ابًالم و ؿالمة جم

حٍر اًىرست اعللدزت 

ؿىل ألًف مٌؽ من 

ػِوزُا اًخـذز ٔلهَ 

 امس مفرذ

12 

َّيَا َل  فَلَاًُوا ؿىََل شلِ  ْيَا َزت ثََولكَّ

َْيَا ِفْذيًَة  ـَ َِّْ جَتْ ًِِمنَي  ٌ ا لَْوِم اًؼَّ

 _20 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 الاس خـالء

اًالم حرف حر مدين 

 اًىرس ل حمي هل ؿىل

من إلؾراة و اًلوم 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

 ٔلهَ امس مفرذ

11 

َِ َبن  ىَلٰ ُموىَسٰ َوَبِخِ
ّ
يَا ا ِْ َوَبْوَح

 ٓ ب َُواًت ًِلَ ثََحوَّ ُ _ ْوِموُكَا ِتِمرْصَ ت

22 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن اًيهتاء 

 اًلاًة

مدين اًالم حرف حر 

ىل اًىرس ل حمي هل ؿ

من إلؾراة و كوم 
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جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

ٔلهَ امس مفرذ و 

اًاكف مضري مذعي 

مدين ؿىل اًضم يف 

حمي حر مضاف ٕاًََ 

و اعلمي حرف ؾٌلذ و 

ألًف حرف ذال ؿىل 

 اًخثًِة

11 

ًِخَُىوَن  ََم ِتَحَدِهَم  ََْوَم هُيَّجِ فَاًْ

 22_  ْن َخََْفَم بًًَٓةٍۚ ًِمَ 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن اىهتاء 

 اًلاًة

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و من 

امس موظول مدين ؿىل 

 اًسىون يف حمي حر

10 

لَّ ًِيَ َوَما اَكَن 
ّ
ْفٍس َبن ثُْؤِمَن ا

ْرِن شِلٍۚ 
ّ
 411_  اِب

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ةالًٓة ذل ؿىل مـىن اً   خلًو

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و هفس 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

 ٔلهَ امس مفرذ

16 

ًٌَِفا  ٌِدلِّ َوَبْن َبِكْم َوهْجََم  ٍِن َح

 _410 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن اهًهتاء 

 اًلاًة

اًالم حرف حر مدين 

هل ؿىل اًىرس ل حمي 

من إلؾراة و ادلٍن 
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جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

 ٔلهَ امس مفرذ

12 

َو   هَلُ فاََل اَكِصَف  ُُ لَّ 
ّ
_ ا

412 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 الاس خـالء

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

من إلؾراة و اًِاء 

مصري مذعي مدين ؿىل 

 اًضم يف حمي حر

12 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ  412_ ْضهِلٍِۚ ًِفَ فاََل َزاذَّ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 الاس خـالء

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و فضي 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

ٔلهَ امس مفرذ و اًِاء 

مضري مذعي مدين ؿىل 

اًىرس يف حمي حر 

 مضاف ٕاًََ

12 

 َّ ه
ّ
َِ   ًِيَ َما هَيْخَِدي فَا _ ْفِس

412 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن ص حَ 

 اعلسل

اًالم حرف حر مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

من إلؾراة و هفس 

جمروز ابًالم و ؿالمة 

حٍر اًىرست اًؼاُرت 

ٔلهَ امس مفرذ و اًِاء 
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مضري مذعي مدين ؿىل 

اًىرس يف حمي حر 

 مضاف ٕاًََ

 

 ةلم اًيافِ 10

 

 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًيافِة اًرمق

4 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ   1_ ثََذنَُّروَن  اَل َبفَ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

انفِة مدين ؿىل اًالم 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

2 

ٍَن  ِ نَّ اذلَّ
ّ
ًِلَاَءاَن  َل ا مـىن "اًالم" يف ُذٍ  2_ٍَْرُحوَن 

ـىن الًٓة ذل ؿىل م

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

1 

ٍَن  ِ ًِلَاَءاَن يِف  َل فٌَََذُز اذلَّ ٍَْرُحوَن 

َمُِوَن   ـْ َ ْم ً ََاهِنِ  44_ ُظْل

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

1 

ٍنَ   ِ ًِلَاَءاَن  َل  كَاَل اذلَّ ٍَْرُحوَن 

 ٍۚ هْلُ َذا َبْو تَّدِ ؼَٰ َُ ائِْت ِتُلْربٍٓن كرَْيِ 

 _40 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

0 

نُكْ وَ  َْ َ َُ ؿََ َِ  َل َما ثَََْوثُ   َبْذَزامُك ِت

 _46 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ل ؿىل مـىن الًٓة ذ

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة
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6 

ِلَُوَن   اَل َبفَ  ـْ مـىن "اًالم" يف ُذٍ  46_ ثَ

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

2 

 َُ َّ ه
ّ
َُِح اًُْمْجرُِموَن   َل ا مـىن "اًالم" يف ُذٍ  42_ ًُْف

 لًٓة ذل ؿي مـىن اًيفيا

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

2 

ُحُدوَن ِمن ُذوِن شلِ  ـْ َ  َل َما  َوً

مُهْ   42_ ًرَُضُّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

2 

ُِمْ  َل وَ  ـُ اًالم" يف ُذٍ مـىن " 42_  ًَيَف

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

41 

ئُوَن شلَ  ِّ ظَلُ يِف  َل ِتَما  كُْي َبثُيَخ ـْ َ ً

َماَواِث   42_  اًسَّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

44 

ُِْم   َل وَ  َُ ُق ُوُحو َُ مـىن "اًالم" يف ُذٍ  26_  ٍَْر

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

42 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ  14_ ثَخَُّلوَن   اَل فَُلْي َبفَ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 راةمن إلؾ

ُمْ  41 اًالم انفِة مدين ؿىل مـىن "اًالم" يف ُذٍ   11_ ًُْؤِمٌُوَن  َل  فََسُلوا َبهنَّ
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الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

41 

لَّ َبن هُيَْدٰى   لَّ  َبمَّن
ّ
ي ا ّدِ _ هَيِ

10 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

ىل اًالم انفِة مدين ؿ

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

40 

نَّ  نَّ اًؼَّ
ّ
ًُْليِن ِمَن اًَْحّقِ  َل ا

   16_ َصُْئًاٍۚ 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

46 

ٍۚ  لَّ َوِمهْنُم مَّن  َِ مـىن " اًالم" يف ُذٍ  11_  ًُْؤِمُن ِت

ًة ذل ؿىل مـىن الٓ 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

42 

ِلَُوَن  َل َوًَْو اَكهُوا  ـْ َ مـىن "اًالم" يف ُذٍ  12_  ً

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

42 

وَن  َل َوًَْو اَكهُوا  م" يف ُذٍ مـىن "اًال 11_  ًُْحرِصُ

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

42 

نَّ شلَ 
ّ
ًَْؼظِلُ اًيَّاَش َصُْئًا   َل  ا

 _11 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

21 
مـىن "اًالم" يف ُذٍ   12_  ًُْؼََُمونَ  َل َومُهْ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 
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 من إلؾراة اًيفي

24 

ِِ  لَّ  كُي ًِيَْف ا َبْمسِلُ  َوَل  رَضًّ

ا ـً  12_  هَْف

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

22 

َرا َخاَء َبَخَُُِْم فَ 
ّ
خَبِِخُروَن  اَل ا ٌَس ْ

 12_  َساؿًَة  

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

21 

خَْلِدُموَن   َل وَ  مـىن "اًالم" يف ُذٍ  12_ ٌَس ْ

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

ون ل حمي ًِا اًسى

 من إلؾراة

21 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ  01_ ًُْؼََُموَن   َل َومُهْ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

20 

مُهْ  ِىنَّ َبْنرَثَ ََُموَن  َل َوًَؼَٰ ـْ َ ً _

00 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

ة مدين ؿىل اًالم انفِ

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

26 

مُهْ  ِىنَّ َبْنرَثَ _ ٌَْضُىُروَن   َل َوًَؼَٰ

61 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

22 

َُ ِمن كُْربٍٓن وَ   َل َوَما ثَْخَُو ِمٌْ

ٍي   َمَُوَن ِمْن مَعَ ـْ  64_ ثَ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة
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22 

ََاَء شلِ  ًِ نَّ َبْو
ّ
َخْوٌف  َل  َبَل ا

َزهُوَن   ْم َوَل مُهْ حَيْ  62_ ؿََهَْيِ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

ي ًِا اًسىون ل حم

 من إلؾراة

22 

ََُموَن   َل َما  َبثَُلوًُوَن ؿىََل شلِ  ـْ ثَ

 _62 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

11 

وَن ؿىََل شلِ  ٍَن ًَْفرَتُ ِ نَّ اذلَّ
ّ
 كُْي ا

ًَْىِذَة  َُِحوَن   َل ا  62_ ًُْف

الم" يف ُذٍ مـىن "اً

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

14 

اِحُروَن  َل وَ  َُِح اًسَّ مـىن "اًالم" يف ُذٍ   22_ ًُْف

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

12 

نَّ شلَ 
ّ
َُِح مَعََي َل  ا  ًُْع

 24_ ًُْمْفِسِدٍَن  ا

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

11 

َذاَة  اَل فَ  ـَ ٰ ٍََرُوا اًْ ًُْؤِمٌُوا َحىتَّ

ًِمَي    22_ اْلَ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

ي ًِا اًسىون ل حم

 من إلؾراة

11 

ٍَن  ِ اّنِ َسِخَِي اذلَّ ـَ َِّد  َل َوَل ثَد

ََُموَن   ـْ َ ً _22 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

َمُت  10 ْم لَكِ ٍَن َحلَّْت ؿََهَْيِ ِ نَّ اذلَّ
ّ
اًالم انفِة مدين ؿىل  "اًالم" يف ُذٍ مـىنا
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َِّم  الًٓة ذل ؿىل مـىن  22_ ًُْؤِمٌُوَن   َل َزت

 اًيفي

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

16 

ٍَن  ِ ُي اًّرِْحَس ؿىََل اذلَّ ـَ  َل َوجَيْ

ِلَُوَن   ـْ َ ً _411 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

12 

_ ًُْؤِمٌُوَن   لَّ ًيُُّذُز َؾن كَْوٍم َوا

414 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

12 

ُحُدوَن ِمن اَل فَ  ـْ ٍَن ثَ ِ  َبْؾُحُد اذلَّ

 411_  ُذوِن شلِ 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

مدين ؿىل  اًالم انفِة

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

12 

َم َل َما  ـُ مـىن "اًالم" يف ُذٍ    416_  ًَيَف

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي ًِا 

 من إلؾراة

11 

َك   َل وَ  مـىن "اًالم" يف ُذٍ  416_  ًرَُضُّ

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيفي

اًالم انفِة مدين ؿىل 

ًسىون ل حمي ًِا ا

 من إلؾراة

 

 لم اًخـََي 10

 

 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًخـََي اًرمق

4  ٍُ َُد ـِ ُ ٍَن بَٓمٌُوا ًََِ مُثَّ ً ِ ٌَخـََي و جيزي اًالم مـىن "اًالم" يف ُذٍ ْجزَِي اذلَّ
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ًَِحاِث اِبًِْلْسطٍِۚ  ا _ َومَعَُِوا اًعَّ

1 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخـََي

زغ مٌعوة فـي مضا

 تبٔن مضمرت تـد اًالم

2 

ٍُ َمٌَاِسَل  َز ََُموا ؿََدَذ ًِخَ َوكَدَّ ـْ

ِينَي َواًِْحَساَةٍۚ   0_ اًس ِّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخـََي

اًالم ٌَخـََي و جيزي 

فـي مضازغ مٌعوة 

 تبٔن مضمرت تـد اًالم

1 

َمَُوَن  ًِيَ  ـْ ََْف ثَ يف ُذٍ  مـىن "اًالم" 41_ يُؼَر نَ

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخـََي

اًالم ٌَخـََي و جيزي 

فـي مضازغ مٌعوة 

 تبٔن مضمرت تـد اًالم

1 

ََْي  َّ َي ًنَُكُ اٌَ ـَ ي َح ِ َو اذلَّ ُُ

دَ  اٍۚ  ًِ َاَز ُمْدرِصً َِ َواٍهنَّ ْسُىٌُوا ِفِ

 _62 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخـََي

اًالم ٌَخـََي و جيزي 

مٌعوة  فـي مضازغ

 تبٔن مضمرت تـد اًالم

0 

َِْفذَيَا مَعَّا َوَخْداَن ًِخَ كَاًُوا َبِحْئخَيَا 

َِ بآَبَءاَن  َْ َ  22_ ؿََ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخـََي

اًالم ٌَخـََي و جيزي 

فـي مضازغ مٌعوة 

 تبٔن مضمرت تـد اًالم

6 

ََم ِتَحَدِهَم  ََْوَم هُيَّجِ ُىوَن ًِخَ فَاًْ

 22_ َمْن َخََْفَم بًًَٓةٍۚ ًِ 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخـََي

اًالم ٌَخـََي و جيزي 

فـي مضازغ مٌعوة 

 تبٔن مضمرت تـد اًالم

 

 لم اتخداء 00

 

 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم إلتخداء اًرمق

َماَواِث  َوَما َخَََق شلُ  4 اًالم لم الاتخداء مـىن " اًالم" ىف ُذٍ يِف اًسَّ
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ِّ َلٓ َواْلَْزِط  لَْوٍم ًَخَُّلوَن  اَيٍث ً

 _6 

ألًة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

مدين ؿىل اًفذح ٌَخوهَد 

ل حمي ًِا من 

 إلؾراة

2 

زِلَ  نَّ يِف َرَٰ
ّ
ِّلَْوٍم َلٓ ا اَيٍث ً

وَن   ـُ  62_ ٌَْسَم

مـىن " اًالم" ىف ُذٍ 

ألًة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

داء اًالم لم الاتخ

مدين ؿىل اًفذح ٌَخوهَد 

ل حمي ًِا من 

 إلؾراة

 

 لم اعلزخَلة 60

 

 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اعلزحَلة اًرمق

4 

َذا  ؼَٰ َُ نَّ 
ّ
ِدنٌي  ًَسَ ا مـىن "اًالم" يف ُذٍ  2_ اِحٌر مُّ

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًالم لم اعلزحَلة مدين 

ؿىل اًفذح ٌَخوهَد ل 

 إلؾراة حمي ًِا من

2 

نَّ شلَ 
ّ
و فَْضٍي ؿىََل اًيَّاِش ذَلُ  ا

 _61 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًالم لم اعلزحَلة مدين 

ؿىل اًفذح ٌَخوهَد ل 

 حمي ًِا من إلؾراة

1 

َذا  ؼَٰ َُ نَّ 
ّ
ِدنٌي  ًَِس كَاًُوا ا ْحٌر مُّ

 _26 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 وهَداًخ

اًالم لم اعلزحَلة مدين 

ؿىل اًفذح ٌَخوهَد ل 

 حمي ًِا من إلؾراة

1 

نَّ ِفْرَؾْوَن 
ّ
َـَ َوا  اٍل يِف اْلَْزِط ً

 _21  

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًالم لم اعلزحَلة مدين 

ؿىل اًفذح ٌَخوهَد ل 
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 حمي ًِا من إلؾراة

0 

 َُ َّ ه
ّ
مـىن "اًالم" يف ُذٍ  21_ ِفنَي  َن اًُْمرْسِ ًَمِ َوا

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًالم لم اعلزحَلة مدين 

ؿىل اًفذح ٌَخوهَد ل 

 حمي ًِا من إلؾراة

6 

 وَ 
ّ
َن اًيَّاِش َؾْن ا نَّ َنِثرًيا ّمِ

 22_ اِفَُوَن  ًَلَ بآَيِثيَا 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

ة مدين اًالم لم اعلزحَل

ؿىل اًفذح ٌَخوهَد ل 

 حمي ًِا من إلؾراة

 

 لم اجلواة 20

 

 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اجلواة اًرمق

4 

 َّ ُ ٌَِيَّاِش اًرشَّ ُي اضلَّ ّجِ ـَ ُ َوًَْو ً

َجاًَُِم اِبًَْخرْيِ  ـْ ِخ ْم ًَلُ اس ْ ٍهَْيِ
ّ
ِِضَ ا

  44_ َبَخَُُِْم  

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ـىن الًٓة ذل ؿىل م

 اجلواة

اًالم واكـة يف حواة 

ًو مدين ؿىل اًسىون 

 ل حمي هل من إلؾراة

2 

َِّم   ت َحلَْت ِمن زَّ َمٌة س َ َوًَْوَل لَكِ

َُِفوَن  ًَلُ  خَ َِ خَيْ ِِضَ تَُهَْنُْم ِفميَا ِفِ

 _42 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اجلواة

اًالم واكـة يف حواة 

ًو مدين ؿىل اًسىون 

 حمي هل من إلؾراةل 

1 

ًِلُكِّ هَْفٍس َػَََمْت َما  َوًَْو َبنَّ 

ِۗ َل يِف اْلَْزِط  َِ    01_ فْذََدْث ِت

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اجلواة

اًالم واكـة يف حواة 

ًو مدين ؿىل اًسىون 

 ل حمي هل من إلؾراة

1 
َُّم  َمَن َمن يِف َلٓ َوًَْو َصاَء َزت

اٍۚ  اْلَْزِط  ـً َ ُْم مَجِ  22_ لُكُِّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

اًالم واكـة يف حواة 

ًو مدين ؿىل اًسىون 
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 ل حمي هل من إلؾراة اجلواة

 

 لم اًلسم 20

 

 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًلسم اًرمق

4 

َِنُكْ  ًَ وَ  ََْىٌَا اًُْلُروَن ِمن كَْد ُْ لَْد َب

 _41 

م" يف ُذٍ مـىن "اًال

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

مدين  لم اًلسماًالم 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

كد و من إلؾراة 

حرف حتلِق مدين 

ؿىل اًسىون ل حمي 

 هل من إلؾراة

2 

 ٍِ ِذ ؼَٰ َُ دٌََا ِمْن  َْ ُىوىَنَّ ًَيَ ًَِِئْ َبجَن

اِنرٍَِن    22_ ِمَن اًضَّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 وهَداًخ

اًالم لم اًلسم مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

ن و ىىومن إلؾراة 

فـي مضازغ مدين ؿىل 

ًخجرذٍ ؾن اًفذح 

اًياظة و اجلاسم يف 

حمي حر و فاؿهل مضري 

مس خرت فَِ وحواب 

ثلدٍٍر حنن و اًيون 

 هون اًخوهَد

1 
 َُ َّ ه
ّ
ِجزٍَِن  ًَحَ ا ـْ _ قو  َوَما َبهمُت ِتُم

01 

ٍ مـىن "اًالم" يف ُذ

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

اًالم لم اًلسم مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 
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 من إلؾراة  اًخوهَد

1 

َب ًَلَ وَ  ائََِي ُمدَوَّ رْسَ
ّ
ِباَن تيَِن ا ْد تَوَّ

 21_ ِظْدٍق 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًالم لم اًلسم مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

من إلؾراة و كد 

ق مدين حرف حتلِ

ؿىل اًسىون ل حمي 

 هل من إلؾراة

0 

َِّم  ًَلَ  ت _  ْد َخاَءَك اًَْحقُّ ِمن زَّ

21 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًالم لم اًلسم مدين 

ؿىل اًفذح ل حمي هل 

من إلؾراة و كد 

حرف حتلِق مدين 

ؿىل اًسىون ل حمي 

 هل من إلؾراة

 

 لم اعلوظئة ٌَلسم 20

 

 اًرمق
الًٓة اًيت فهيا لم اعلوظئة 

 ٌَلسم

 إلؾراة اعلـىن

4 

ٍِ ًَيَُىوىَنَّ ًَِِئْ  ِذ ؼَٰ َُ دٌََا ِمْن  َْ  َبجَن

اِنرٍَِن    22_ ِمَن اًضَّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًالم موظئة ٌَلسم 

مديَة ؿىل اًفذح ل 

 حمي ًِا من إلؾراة

 

 لم اجلحوذ 410
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 إلؾراة اعلـىن ة اًيت فهيا لم اجلحوذ الًٓ اًرمق

4 

َُؤْ َوَما اَكهُوا  ِزي ًِ زِلَ جَنْ ِمٌُواٍۚ نََذَٰ

 41_ اًْلَْوَم اًُْمْجرِِمنَي  

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

لًٓة ذل ؿىل مـىن ًخبٔهَد ا

 اًيفي

اًالم لم اجلحوذ مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

 من إلؾراة

2 

َِ ْؤِمٌُوا ِتمَ ًَُِ فََما اَكهُوا  تُوا ِت ا نَذَّ

 21_ ِمن كَْدُيٍۚ 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

لًٓة ذل ؿىل مـىن ًخبٔهَد ا

 اًيفي

اًالم لم اجلحوذ مدين 

ؿىل اًىرس ل حمي هل 

 من إلؾراة

 

 لم اًزائدت  440

 

 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًزائدت اًرمق

4 

ئُوَن شلَ  ِّ ظَلُ يِف  كُْي َبثُيَخ ـْ َ ِتَما َل ً

َماَواِث وَ  _ يِف اْلَْزِطٍۚ  َل اًسَّ

42   

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًالم لم اًزائدت ًخبٔهَد 

اًيفي مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي هل من 

 إلؾراة

2 

ُِْم كرََتٌ وَ  َُ ُق ُوُحو َُ  َل َوَل ٍَْر

 ٌٍۚ   26_ ِرٌكَّ

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 خوهَداً 

اًالم لم اًزائدت ًخبٔهَد 

اًيفي مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي هل من 

 إلؾراة

1 

ِِ رَضًّا وَ  ًِيَْف  َل كُي لَّ َبْمسِلُ 

  ِۗ ُ لَّ َما َصاَء اضلَّ
ّ
ا ا ـً  12_ هَْف

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًالم لم اًزائدت ًخبٔهَد 

اًيفي مدين ؿىل 

ي هل من اًسىون ل حم
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 إلؾراة

1 

ٍت يِف اْلَْزِط وَ  ثْلَاِل َرزَّ  َل ِمن ّمِ

َماِء   64_ يِف اًسَّ

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًالم لم اًزائدت ًخبٔهَد 

اًيفي مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي هل من 

 إلؾراة

0 

زِلَ َل وَ  مـىن " اًالم" يف ُذٍ  64_  َبْظلََر ِمن َرَٰ

ًة ذل ؿىل مـىن الٓ 

 اًخوهَد

اًالم لم اًزائدت ًخبٔهَد 

اًيفي مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي هل من 

 إلؾراة

6 

ِدنٍي   َل وَ  لَّ يِف ِنخَاٍة مُّ
ّ
َبْنرَبَ ا

 _64 

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًالم لم اًزائدت ًخبٔهَد 

اًيفي مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي هل من 

 اةإلؾر 

2 

ََاَء شلِ  ًِ نَّ َبْو
ّ
َخْوٌف  َل  َبَل ا

ْم وَ  َزهُوَن  َل ؿََهَْيِ  62_  مُهْ حَيْ

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًخوهَد

اًالم لم اًزائدت ًخبٔهَد 

اًيفي مدين ؿىل 

اًسىون ل حمي هل من 

 إلؾراة

 

 اًفازكة لم 420

 

 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًفازكة اًرمق

4 
ًٌََا  فََىَفٰى اِبصلِ  َْ َ َصًَِِدا ت

ن ُنيَّا َؾْن ِؾَحاَذِحنُكْ 
ّ
َوتٌَُْنَُكْ ا

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

اًيت اًالم لم اًفازكة 

ا  متزي ٕان اؼلففة من كرُي
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َِنَي  ًَلَ  مدين ؿىل اًفذح ل حمي  اًخوهَد 22_ اِف

 هل من إلؾراة

 

 َجًساًيافِة ٌ لم 410

 

 اًرمق
الًٓة اًيت فهيا لم اًيافِة 

 ٌَجًس

 إلؾراة اعلـىن

4 

ًِْىذَاِة  َِ  َل َوثَْفِعََي ا َزًَْة ِفِ

اًَِمنَي   ـَ ّةِ اًْ  12_ ِمن زَّ

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيافِة ٌَمجموغ

ل انفِة ٌَجًس ثـمي 

معي ٕان ثيعة إلمس 

 و حرفؽ اخلرب

2 

َماِث شِلٍۚ  ثَْحِدًيَ  َل  مـىن " اًالم" يف ُذٍ  61_  ًِلَكِ

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

  يافِة ٌَمجموغاً 

ل انفِة ٌَجًس ثـمي 

معي ٕان ثيعة إلمس 

 و حرفؽ اخلرب

1 

 َُ َّ ي  َل كَاَل بَٓمٌُت َبه ِ لَّ اذلَّ
ّ
ََ ا ًَؼَٰ
ّ
ا

ائََِي  رْسَ
ّ
َِ تَُيو ا  21_ بَٓمٌَْت ِت

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

ىن الًٓة ذل ؿىل مـ

 اًيافِة ٌَمجموغ

ل انفِة ٌَجًس ثـمي 

معي ٕان ثيعة إلمس 

 و حرفؽ اخلرب

1 

ن ًَْمَسْسَم شلُ 
ّ
ٍ فَ  َوا  اَل ِترُضّ

َو  ٍۚ  ُُ لَّ 
ّ
 412_ اَكِصَف هَلُ ا

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيافِة ٌَمجموغ

ل انفِة ٌَجًس ثـمي 

معي ٕان ثيعة إلمس 

 و حرفؽ اخلرب

0 

 
ّ
رْيٍ فَ َوا ًِفَْضهِلِ  اَل ن ٍُرِْذَك خِبَ  َزاذَّ 

 _412 

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًيافِة ٌَمجموغ

ل انفِة ٌَجًس ثـمي 

معي ٕان ثيعة إلمس 

 و حرفؽ اخلرب
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 ألمر لم 410

 

 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم ألمر اًرمق

4 

ا َََْ فَ  مَّ َو َخرْيٌ ّمِ ُُ ْفَرُحوا 

وَن  جيَْ  ـُ  02_ َم

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن ألمر

حرف اًالم لم ألمر 

مدين ؿىل اًسىون ل 

 حمي هل من إلؾراة

 

 اًـاكدة لم 400

 

 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًـاكدة اًرمق

4 

َّيَا  _ ِضَُّوا َؾن َسِخِسِلَ  ًَُِ َزت

22 

مـىن "اًالم" يف ُذٍ 

ىل مـىن الًٓة ذل ؿ

 اًـاكدة

اًالم لم اًـاكدة حرف 

مدين ؿىل اًىرس ل 

 حمي هل من إلؾراة

 

 اًياَُة لم 460

 

 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم اًياَُة اًرمق

4 

ُزهَم كَْوًُُِْمْۘ  َل وَ  مـىن " اًالم" يف ُذٍ  60_ حَيْ

 الًٓة ذل ؿىل مـىن ألمر

اًالم لم اًياَُة مديَة 

حمي  ؿىل اًسىون ل

 ًِا من إلؾراة

2 
نُكْ ُُغًَّة َل مُثَّ  َْ َ _  ٍَُىْن َبْمُرمُكْ ؿََ

24 

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن ألمر

اًالم لم اًياَُة مديَة 

ؿىل اًسىون ل حمي 
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 ًِا من إلؾراة

1 

مـىن " اًالم" يف ُذٍ  ثُيِؼُروِن   َل وَ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن ألمر

ياَُة مديَة اًالم لم اً 

ؿىل اًسىون ل حمي 

 ًِا من إلؾراة

1 

ٍَن َل  َل وَ  ِ اّنِ َسِخَِي اذلَّ ـَ َِّد ثَد

ََُمونَ  ـْ َ ً  _22 

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن ألمر

اًالم لم اًياَُة مديَة 

ؿىل اًسىون ل حمي 

 ًِا من إلؾراة

0 

_ حَُىوىَنَّ ِمَن اًُْمْمرَتٍَِن   اَل فَ 

21 

ـىن " اًالم" يف ُذٍ م

 الًٓة ذل ؿىل مـىن ألمر

اًالم لم اًياَُة مديَة 

ؿىل اًسىون ل حمي 

 ًِا من إلؾراة

6 

تُوا  َل وَ  ٍَن َنذَّ ِ حَُىوىَنَّ ِمَن اذلَّ

  ِتبآَيِث شلِ 

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن ألمر

اًالم لم اًياَُة مديَة 

ؿىل اًسىون ل حمي 

 إلؾراةًِا من 

2 

_ حَُىوىَنَّ ِمَن اًُْمرْشِِننَي   َل وَ 

410 

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن ألمر

اًالم لم اًياَُة مديَة 

ؿىل اًسىون ل حمي 

 ًِا من إلؾراة

2 

_   ثَْدُغ ِمن ُذوِن شلِ َل وَ 

416  

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

 الًٓة ذل ؿىل مـىن ألمر

 ُ َة مديَة اًالم لم اًيا

ؿىل اًسىون ل حمي 

 ًِا من إلؾراة

 

 ادلؿاء لم 420
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 إلؾراة اعلـىن الًٓة اًيت فهيا لم ادلؿاء اًرمق

4 

َّيَا  َِّْلَْوِم  َل َزت َْيَا ِفْذيًَة ٌ ـَ جَتْ

ًِِمنيَ  ا    20_  اًؼَّ

مـىن " اًالم" يف ُذٍ 

الًٓة ذل ؿىل مـىن 

 اًعَة

اًالم لم ادلؿاء مدين 

ي ؿىل اًسىون ل حم

 هل من إلؾراة
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 اًحاة اخلامس

 اخلامتة

 اخلالظة 0 بٔ 

بٔخذث اًحاحثة اخلالظة ٔبن حرف اًالم اعلوحوذ يف سوزت ًووس وتـد هخاجئ اًححر، 

 12تَاان و لم اجلر  46رش هوؿا ؾن حرف اًالم يف سوزت ًووس0 ويه لم اًحـد ؾ  ةس حـ

 6تَاانث و لم إلتخداء تَاانن و لم اعلزحَلة  6خـََي تَاانث و لم اً  11تَاانث و لم اًيافِة 

تَاانث و لم اعلوظئة ٌَلسم تَان واحد و لم اجلحوذ  0تَاانث و لم  1تَاانث و لم اجلواة 

تَاانث و لم  0تَاانث و لم اًفازكة تَان واحد و لم اًيافِة ٌَجًس  2تَاانن و لم اًزائدت 

 تَاانث و لم ادلؿاء تَان واحد0 2كدة تَان واحد و لم اًياَُة ألمر تَان واحد و لم اًـا

ٔبما مـاين حرف اًالم اًيت ثوخد يف سوزت ًووس فِيي : اًخـؼمي، اًخيخَِ، اًخوهَد، علاكن 

ة، اعلسل، ص حَ اعلسل، اٍمتََم، الاخذعاض، الاس خحلاق، اىهتاء اًلاًة، اًحـَد،  اًخلًو

 ي، اجلواة، ألمر، اًعَة، اًـاكدة0الاس خـالء، اًخحََف، اًيفي، اًخـََ

 

 إلكرتاخ 0 ة

ـة إلسالمِة احلىومِة فري فازى ٔبن تياء ؿىل هخاجئ اًححر، حرحو اًحاحثة ٕاىل مىذحة اجلام

ة يف اعلىذحة ًُسِي اًعالة ٔبو اًحاحثون يف اعلس خلدي ٌَحعول اعلراحؽ0 و  ًٍزد اًىذة اًيحًو

اًحاحثني يف اعلس خلدي و حرحو اًحاحثة حرحو اًحاحثة ٔبن حىون ُذٍ اًرساٌك مرحـا ًلك 

 ٔبن ًٍزد ؿَوم اًلازء0تواسعة ُذٍ اًرساٌك 
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 اعلراحؽ

 اعلراحؽ اٌَلة اًـرتَة

 اًلربٓن اًىرمي

 .2111 ،كاُرت: ذاز اعلياز ،كواؿد اًرصف تٔبسَوة اًـرص ،جىر حممد، ٕاسٌلؾَي

 .2111 ،كاُرت: ذاز اعلياز ،كواؿد اًيحو تٔبسَوة اًـرص ،جىر حممد ،ٕاسٌلؾَي

 .تريوث: ذاز اًفىر ،من اتزخي اًيحو، سـَد ،ألفلاين

42220 ،ث ًحيان: ذاز اًىذة اًـَمَةتريو ،اعلـجم اعلفعي يف اًيحو اًـريب ،ؾٍزز فوال ،ابثس يت  

 ،كاُرت: مىذحة اًس ية ،اًخحفة اًسًِة ثرشخ اعللدمة آلحرومِة ،حمي ادلٍن ؾحد حممد، اذلَد

4222. 

ًرة ،دلٍن ؾحدحمي ا حممد ،اذلَد  .2146 ،كاُرت: ذاز اًعالئؽ ،ثيلِح ألُس

 سوزااباي: مىذحة اًِداًة0 ،رشخ خمخرص خدا ؿىل منت آلحرومِة ،اًس َد ٔبمحد ًسين ،ذحالن

ةاحسق0 "ادللٌك اًزمٌَة )اًال( اًيافِة ٌَجًس يف اًلربٓن اًىرمي"، ، زحٌلين  12، اعلٌلزساث اٌَلًو

(2142)0 

 .4220 ،سوزًة: ذاز اًفىر ،خاة اًالماثن  ،ٔبيب اًلسم ،اًزخايج

حاًزحًِل،   اًساذش، ذمضق: ذاز اًفىر، ، اغلدلاًخفسري اعليري يف اًـلِدت و اًرشًـة و اعلهنجة، ُو

21120 

 0حروف اعلـاين تني ذكائق اًيحو و ًعائف اًفلَ، َلوذ، سـد
ة ،مععفى ؾحد اًـٍزز ،اًس يجريج  .4220، خدت: اًفِعٍَك ،اعلذاُة اًيحًو

، تريوث ًحيان: ٔبس حاة اًزنول اعلسمى ًحاة اًيلول يف ٔبس حاة اًزنول ادلٍن،خالل ، اًس َوظي

 2112مؤسسة اًىذة اًثلافة، 

 ، اجلزء اًساذش0ثفسري اعلعحاخصِاة، كٌرش، 



 
 

II 
 

 42240 ،تريوث: ذاز اًلربٓن اًىرمي ، اغلدل ألول،ظفوت اًخفاسري ،ؿًل حممد اًعاتوين،

ةاعلدازش اًي ،ضَف, صويق  .4222 ،كاُرت: ذاز اعلـازف ،حًو

"ل اًيافِة ول اًيافِة ٌَجًس يف نخة ٕاؾراة اًلربٓن ومـاهََ حىت  ،ؾحد اجلحازحممد  ،اًـزاوي

 ollege of Education for Women JournalC 44/4 هناًة اًلرن اًراتؽ اًِجري0"

(21420)

ة و اًرصفِة اعلُرست ،ٔبتو جىر ؾحد ،اًـَمي  .2111 ،كاُرت: مىذحة اجن سٌُا ،اعلوسوؿة اًيحًو

 .2141 ،ؾٌلن: ذاز ٔبسامة ،مـجم احلروف اًـرتَة ،خرض ؾحد اًرحمي بٔتو ،اًـَيني

 .2112 ،كاُرت: ذاز اجلوسى ،خامؽ ادلزوش اًـرتَة ،مععفى ،اًلالًُين

ة صامٍك يف ضوء اًلراءاث اًلربٓهَة ،اًفعًَل, ؾحد اًِاذي  ،تريوث: ذاز اًلظل ،اًالماث ذزاسة حنًو

4221. 

تريوث ًحيان: مؤسسة اًرساٌك،  اجلزء اًـرش،اجلامؽ ٔلحاكم اًلربٓن، ٔبتو ؾحد شل، ، اًلرظيب

21160 

 0 4222، اجلزء اًراتؽ، ذاز ظَحة، ثفسري اًلربٓن اًـؼمينثري، ٔبتوا اًفداء اسٌلؾَي معر جن، 

ريوث ًحيان: ذاز ت اجلزء اًثاين، اًيىت و اًـَون )ثفسري اعلاوزذي(،ٔبتو احلسن، ،اعلاوزذي 

  21410اًىذة اًـَمَة، 

 42160، اجلزء احلاذي ؾرش، ثفسري اعلراقياعلراقي، ٔبمحد مععفي، 

 .4222 ،تريوث: ذاز اعلرشق ،اعليحد يف اٌَلة و ألؿالم ،ًوٌس ،مـَوف

 .تريوث: اًثلافة إلسالمِة ،اعلَخط كواؿد اًـرتَة ،فؤاذ ،هـمة

 21460: ذاز اًخلوى، كاُرت ،اس َة يف اٌَلة اًـرتَةاًلواؿد ألس ،اًِامشي، اًس َد ٔبمحد

 42220 ،تريوث: ذاز اجلَي ،موسوؿة احلروف يف اٌَلة اًـرتَة ،ٕامِي تدًؽ ،ًـلوة

 42200 ،تريوث: ذاز اًـظل ٌَمالًني ،موسوؿة اًيحو واًرصف وإلؾراة ،ٕامِي تدًؽ ،ًـلوة
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 اعلراحؽ ألحٌحَة

Suryadinata, M. "Makna Huruf Jar Lam Dalam Al-Qur'an." Ushuluna 1.1 (5112) 

Lukman, Hamsa. DHAMIR (Cara Cepat Menguasai Bentuk Perubahan Dhamir), 

5112.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 حرمجة احلَات

0 2111ًياٍر  42هوز حاصىني، ودلث يف فري فازي، 

ٔبان تًت واحدت0 وامس ٔبيب ؾحد اًىرمي و ٔبيم زاتـة0 ٔبمتمت يف 

0 و يف اعلدزسة 2142يف س ية  422علدزسة إلتخدائَة احلىومِة ا

ة احلىومِة 0 و يف اعلدزسة اًـاًَة 2140فرناجن يف س ية  4 اًثاهًو

0 مث ٔبمتمت ادلزاسة اًخاًَة يف 2142فرناجن يف س ية  4احلىومِة 

اجلامـة احلىومِة إلسالمِة فري فازي جلكَة ٔبظول ادلٍن و ألذة 

 ة اًـرتَة و بٓذاهباو ادلؾوت تلسم اٌَل

 

 

 

 

 

 

 


