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موضوع البحث:   
تناول البحث املقاالت املحكية يف القرآن التي حكاها اهلل عن بعض خملوقاته من اإلنس واجلن 

واملالئكة واجلامد واحليوان. 

أهداف البحث:   
• التعريف باملحكي يف القرآن.	

• إثبات أن املحكي يف القرآن كالم اهلل. 	

• إفراد املحكي يف القرآن بالتصنيف.	

مشكلة البحث:   
ما املحكي يف القرآن، وكالم من هو؟

نتائج البحث:   
• احلكاية يف القرآن استغرقت كل املخلوقات من اإلنس واجلن واملالئكة، واجلامد واحليوان.	

• القرآن يترصف يف حكاية أقوال املحكي عنهم فيصوغها عىل ما يقتضيه أسلوب إعجازه ال 	

عىل الطبيعة التي صدرت فيها .

الة ) املفتاحية (:  الكلامت الدَّ  
احلكاية- املحكي- املحكي عنه. 
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني حممد وعىل آله وصحبه أمجعني... 

أما بعد:

بواسطة جربيل، وقد أحكم    أنزله عىل رسوله حممد  املعجز  اهلل  القرآن كالم  فإن 

اهلل  ]سورة هود:1[، وتعهد  ىن   ِّ  نن  من  زن رن  مم  ام   يل  ىل  مل  يك تعاىل:    ّٰ قال  آياته، كام 

يك  ىك  مك  ]سورة احلجر: 9[، وقال تعاىل:     ّٰٱ  نن         ِّ  من  زن  رن  مم  ام  يل  بحفظه فقال تعاىل:    ّٰ

ين                   ِّ ]سورة فصلت :42[ . ىن  نن  من  رنزن  مم   ام  يل  ىل  مل 

واحليوان  واملالئكة  واجلن  اإلنس  من  املخلوقات:  أقوال  من  كثريًا  القرآن  يف  اهلل  حكى  وقد 

نية  بسوء  أو  نية  بحسن  الناس  بعض  عند  القرآن  يف  اهلل  حكاها  التي  األقوال  هذه  أثارت  وقد  واجلامد، 

بعض التساؤالت التشكيكية التي تطعن يف إهلية القرآن الكريم وتستهدف عصمته وقدسيته ومرجعيته 

وصالحيته لكل زمان ومكان؛ مثل القول بأنه إن نقل اهلل لنا كالم القائلني كام هو؛ فإن جزءًا من القرآن 

يكون غري معجز؛ ألنه من قول املخلوقني، وإن مل ينقله كام هو؛ فإن هذا خيل بالدقة والضبط... والقول 

بأنه إن نقل اهلل لنا كالم القائلني كام هو؛ فإن جزءا من القرآن سيكون غري معجز؛ ال يصح؛ ألن إعجاز 

القرآن يف كل آية يف موضعها، وال يلزم من ورودها بنصها يف كالم آخر أن تكون معجزة؛ هذا عىل فرض 

أن القرآن نقل بعض األقوال بنصها، وسيأيت عن بعض أهل العلم أن اهلل سبحانه وتعاىل إنام حكى كالم 

نقل  عىل  َيِرُد  والضبط؛  بالدقة  خيل  باملعنى  النقل  بأن  والقول  باللفظ،  وليس  باملعنى،  كالمه  حكى  من 

َيِرُد عىل نقل اهلل سبحانه وتعاىل؛ ألنه خالق القائل،  البرش؛ ألهنم قد ال يعلمون مراد القائل بقوله، وال 

وخالق ما يعمله القائل، وخالق كل يشء، والعامل بكل يشء؛ فال خيفى عليه يشء مطلًقا؛ فهو عامل بمراد 

مه                ِّٱٱٱٱٱ ]سورة امللك: 14[، بل إنه سبحانه وتعاىل أعلم  جه  ين  ىن  من  خن  حن   ٱ  القائل، كام قال تعاىل:    ّٰ

بمراد القائل من القائل نفسه... فقد حكى اهلل كالم من حكى قوله بلفظ آخر أبلغ وأوىف، كام قال حممد 
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عبداهلل دراز :»حكايات القرآن ألقوال املبطلني ال تقرص يف بالغتها عن سائر كالمه؛ ألهنا تصف ما يف 

أنفسهم عىل أتم وجه« )1( وكذلك أقوال كل من حكى اهلل اقواهلم يف القرآن. 

يف  املحكي  بتعريف  له  والتقديم  املعجم،  هذا  لكتابة  والشبهات  التساؤالت  هذه  دفعتني  وقد 

القرآن لغة واصطالحًا، وإيراد مجلة من أقوال العلامء من شأهنا أن جتيب عىل تلك التساؤالت، وتفند تلك 

الشبهات.

تعريف املحكي يف القرآن:  
املحكي يف اللغة: اسم املفعول من الفعل )حكى حيكي، احِك حكايًة فهو حاٍك واملفعول حَمْكّي()2(

واحلكاية: كقولك حكيت فالنًا وحاكيته فعلت مثل فعله، أو قلت مثل قوله سواٌء مل أجاوزه(. )3(

واحلكاية عبارة عن نقل كلمة من موضع إىل آخر بال تغيري حركٍة وال تبديل صيغة. 

وقيل: احلكاية: إتيان اللفظ عىل ما كان عليه من قبل.

األوىل  حاهلا  استبقاء  مع  اآلخر،  املكان  إىل  األول  املكان  من  بنقلها  الكلمة  استعامل  احلكاية: 
وصورهتا(.)4(

ويف االصطالح:

عباراهتم وكالمهم  القرآن كالم من هو؟ هل هي  »املحكي يف   : متسائاًل  الصنعاين  األمري  يقول 

الذي قصه اهلل يف كتابه بعني كالمهم؟ أو هي حكاية ملعاين كالمهم بألفاظ اهلل تعاىل وكالُمهم املحكّي كان 

بعبارات أخرى؟

)1(   انظر: النبأ العظيم، ص96، حاشية رقم )1(. 
)2(   معجم اللعة العربية املعارصة : أمحد خمتار عبد احلميد 541/1 

)3(   لسان العرب: البن منظور 14/ 191  
)4(   كتاب التعريفات: لعيل بن حممد اجلرجاين –ص 91 
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فاجلواب: أنه قد اتفق أئمة األمة املحمدية سلًفا وخلًفا، أن القرآن كالم اهلل سبحانه، ونص اهلل أنه 

كالمه يف قوله تعاىل :)حتى يسمع كالم اهلل( وإذا أطلق أنه كالم، فاملراد لفظه ومعناه حتى يقوم دليل يدل 

أنه حكاه اهلل عن غريه، فإنه يقال: إنه كالم اهلل حكاه لنا عن معاين من حكاه عنه من األمم... واتفقت 

كالم  واملحّكي  اهلل،  كالم  فاحلكاية  حمكي،  كالم  عن  حكاية  تعاىل،  اهلل  كالم  القرآن  أقاصيص  أن  األمة 

العباد، حكاه اهلل بمعناه، ال بلفظه، فالعبارة القرآنية هي كالم اهلل، واملعاين هي معاين كالم من حكاه عنه: 

عن فرعون وقومه مثاًل وغريمها ممن قص اهلل اخبارمها... 

فإن قلت: فكيف صح أن يقال له: كالم اهلل، وأن يقال له: كالم موسى عليه السالم مثاًل؟

قلت: إن أريَد األلفاظ فهي كالم اهلل ألهنا ألفاظه حقيقة، وإن أريَد املعنى صحَّ أن يقال: إنه كالم 

موسى عليه السالم...

فإن قلت: وهل ورد يف كالم العرب نسبُة الكالم إىل من قال معناه واللفظ لغريه؟ 

ل أنه دخل عبداهلل بن الزبري  قلت: نعم. ورد ذلك كثريًا منه ما ذكره سعد الدين التفتازاين يف املطوَّ

عىل معاوية بن أيب سفيان فأنشده ابن الزبري بيتني، ومها: 

عىل طرف اهلجران إن كان يعقُل إذا أنت مل تكــرم أخــاك وجدته 

إذا مل جيد عن شفرة السيف مزحُل ويركب حد السيف من أن تضيمه 

وأومهه أهنام من شعره، فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا أبا بكر، فبينام مها يف ذلك املجلس إذ 

دخل معن بن أوس فأنشد قصيدته التي أوهلا:

نا تعدو املنية أوُل لعمرك ال أدري وإين ألوجُل         عىل أيِّ

ومن مجلتها البيتان، فالتفت معاوية إىل ابن الزبري، فقال أمل ختربين أهنام لك، فقال: املعنى يل، واللفظ 

اه، ومها عربيان،  له، فسكت معاوية ومعن، ومل يردا ويقوال أن هذا ال يصح يف لغة العرب، بل سكتا وأقرَّ
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فدل ذلك عىل صحة أن ينسب الكالم باعتبار لفظه ملن تكلم به، وينسب إىل من قال معناه«. )1(

»النظم والرتتيب« بل لن تعدو احلكايُة  تقدير احلكاية يف  أنه ال يصلح  »اعلم  ويقول اجلرجاين: 

األلفاظ وأجراس احلروف، وذلك أن احلاكي هو من يأيت بمثل ما أتى به املحكي عنه، والبد أن تكون 

فيبدع  إنسان خامتًا  أن يصوغ  املحكي عنه، نحو  له، وأن يكون هبا عاماًل عماًل مثل عمل  فعاًل  حكايته 

ٍة ُتستغَرب، فيعمد واحٌد آخر فيعمل خامتًا عىل تلك الصورة واهليئة،  فيه َصنعًة، ويأيت يف صناعته بخاصَّ

وجييئ بمثل صنعته فيه، ويؤدهيا كام هي، فيقال عند ذلك : »إنه قد حكى عمل فالن وصنعة فالن« .

»والنظم والرتتيب« يف الكالم كام بينا، عمل يعمله مؤلف الكالم يف معاين الكلم ال يف ألفاظها، 

النقض  حَيُْدُث عنه رضوب من  ترتيًبا  فيها  فيتوخى  املختلفة  يأخذ األصباغ  بام يصنع يف سبيل من  وهو 

إىل  ذلك  أدى  والرتتيب«،  »النظم  إىل  األلفاظ  باحلكاية  تعدينا  إن  فإنا  األمر كذلك،  كان  وإذا  والويش. 

املحال، وهو أن يكون املنشد شعر امرىء القيس قد عمل يف املعاين وترتيبها واستخراج النتائج والفوائد 

مثل عمل امرؤ القيس، وأن يكون حاله إذا انشد قوله: 

فقلت له ملا متطئ بصلبه       وأردف أعجاًزا وناء بكلكل

حال السائغ ينظر اىل صورة قد عملها سائغ من ذهب له او فضة فيجيء بمثلها يف ذهبه وفضته؛ 

وذلك خيرج بمرتكب إن ارتكبه إىل أن يكون الرواي مستحًقا ألن يوصف بأنه استعار، وشبه، وأن جُيعل 

كالشاعر يف كل ما يكون به ناظاًم، فيقال: إنه جعل هذا فاعاًل، وذاك مفعواًل، وهذا مبتدأ، وذاك خرًبا، 

وجعل هذا حااًل، وذاك صفًة، وأن يقال: نفى كذا، وأثبت كذا، وابدل كذا من كذا، وأضاف كذا إىل كذا، 

وعىل هذا السبيل، كام يقال ذاك يف الشاعر. وإذا قيل ذلك، لزم منه أن يقال فيه: صدق وكذب، كام قال يف 

املحكي عنه، وكفى هبذا بعًدا واحالًة. وجيمع هذا كله، أنه يلزم منه أن يقال: إنه قال شعرًا، كام يقال فيمن 

)1(   اإليضاح والبيان يف حتقيق عبارات قصص القرآن: حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين /حتقيق د/ عبد الوهاب الديلمي، ص 35-29 
)بترصف( 
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حكى صنعة الصائغ يف خاتم قد عمله: إنه قد صاغ خامتًا !«. )1 (

يقتضيه  ما  عىل  فيصوغها  عنهم  املحكي  أقوال  حكاية  يف  يترصف  القرآن   «: عاشور  ابن  ويقول 

أسلوب إعجازه ال عىل الصيغة التي صدرت فيها، فهو إذا حكى  أقوااًل غري عربية صاغ مدلوهلا يف صيغة 

تبلغ حد اإلعجاز بالعربية، وإذا حكى أقوااًل عربية ترصف فيها ترصفًا يناسب أسلوب املعربِّ مثل ما حيكيه 

عن العرب فإنه ال يلتزم حكاية ألفاظهم، بل حيكي حاصل كالمهم، وللعرب يف حكاية األقوال اتساٌع 

مداُره عىل اإلحاطة باملعنى دون التزام األلفاظ، فاإلعجاز الثابت لألقوال املحكية يف القرآن هو إعجاز 
للقرآن ال لألقوال املحكية«.)2(

وقسم الشاطبي املحكي يف القرآن إىل قسمني  فقال :»كل حكاية وقعت يف القرآن فال خيلو أن يقع 

قبلها أو بعدها- وهو األكثر- رٌد أو ال، فإن وقع فال إشكال يف بطالن ذلك املحكي وكذبه، وإن مل يقع 

معها فذلك دليل عىل صحة املحكي وصدقه.

حت  جت  هب  مب خب   حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ جئ  يي ىي  ني  املثال األول: قوله تعاىل:    ّٰمي 

]سورة البقرة:116[. خت  ِّ 

مظ   ِّ)3 ( ]سورة يوسف:28[. حط  واملثال الثاين: قول العزيز فيام حكاه اهلل عنه:     ّٰمض 

ونخلص مما تقدم بأن املحكي يف القرآن هو :كالم اهلل حكاه لنا يف القرآن عن معاين من حكاه عنهم 

من املخلوقات دون ألفاظها .  

)1(   دالئل اإلعجاز: عبدالقاهر اجلرجاين، ص359. 
)2(  التحرير والتنوير: 1/ 121-120. 

)3(   املوافقات: 158/4. 
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أمهية البحث:   

تربز أمهية هذا املعجم يف اآليت: 

1- أنه يمثل إضافة معجمية جديدة إىل مجلة املعاجم التي ختدم القرآن الكريم.

2- يعد دلياًل علمًيا عىل أن القرآن من عند اهلل؛ وذلك من خالل بيان العلامء الوارد يف البحث بأن 

احلكاية يف القرآن ليست حكاية الفاظ، وإنام حكاية معاٍن.

3- يقدم دراسة علمية تعريفية باملحكي يف القرآن، وأنه كالم اهلل. 

جمموع  خالل  من  واجتامعًيا...إلخ  ونفسًيا،  وفكرًيا،  عقلًيا،  عنه:  املحكي  بطبيعة  ف  يعرِّ  -4

النصوص التي حيكيها عنه.

5- يقدم سجاًل تأرخيًيا للكثري من األحداث والوقائع الكونية واحلضارات اإلنسانية. 

واالجتامع،  والعقائد،  واألديان  كالتأريخ،  املتنوعة:  املعارف  من  لكثري  علمية  يعُد موسوعة   -6

والرتبية، وعلم النفس والبيئة، واللغة واالقتصاد...إلخ.

              

أهداف البحث:  
حيقق هذا املعجم مجلة من األهداف أمهها:

1- إفراد املحكيِّ يف القرآن بالتصنيف خدمة لكتاب اهلل، وتسهيل الوقوف عليه لطالب العلم 

والباحثني. 

2- التعريف باملحكيِّ يف القرآن مفهوًما وحكاًم. 

3- إثبات أن املحكيَّ يف القرآن كالم اهلل.

4- التدليل عىل سعة علم اهلل وإحاطته بكل يشء. 

5- تقرير منهج احلكاية يف حتصيل املعرفة وتأصيلها.

6- تقرير وحدة مصدر اللغة جلميع املخلوقات كام تشري اآليات املحكيَّة إىل ذلك.
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منهج البحث:  
املنهج املستخدم يف كتابة هذا املعجم هو املنهج االستقرائي بتتبع املقاالت املحكية ونسبتها إىل 

قائليها، وترتيبها ترتيًبا هجائًيا حسب أسامء قائليها وحسب ترتيب السور التي وردت فيها.

نتائج البحث:   
من أهم نتائج هذا البحث التي خلصت إليها:

1- أن املقاالت املحكيَّة يف القرآن كالم اهلل.

القرآن قد استغرقت كل املخلوقات: من اإلنس، واجلن، واملالئكة، واجلامد،  2- أن احلكاية يف 

واحليوان.

3- أن احلكاية أسلوب لغوي عريب معترب. 

4- أن القرآن يترصف يف حكاية أقوال املحكيِّ عنهم فيصوغها عىل ما يقتضيه أسلوب إعجازه ال 

عىل الصيغة التي صدرت فيها.

بالقول ومشتقاته، وهو األكثر، واحلكاية  القرآن عىل صيغ متعددة؛ كاحلكاية  5- أن احلكاية يف 

زيمي  ري  ٰى   ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل   ىل  مل  تعاىل:   ّٰٱ  قوله  مثل  باخلرب: 

مئ    ِّ ]سورة التوبة: 127[. خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 

واحلكاية بام فيه معنى القول دون حروفه؛ كالنداء:مثل قوله تعاىل:     ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  
ڦ          ِّ ]سورة األعراف: 44[.

والدعاء: مثل قوله تعاىل:    ّٰٱٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ           ِّ ]سورة الدخان: 22[.

جع   ِّ  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص   حص  مس  تعاىل:   ّٰٱ  قوله  مثل  والوحي: 

]سورة مريم: 11[.
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يكمل  ىك   مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  تعاىل:    ّٰٱ  قوله  مثل  القسم:  طريق  وعن 

]سورة املائدة: 53[. ممٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱِّ  ام  يل  ىل 

ىث  نث  مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت  زت  واحللف: مثل قوله تعاىل:   ّٰٱ 

اك                ِّ ]سورة النساء :62[. يق  ىق   يف  ىف  يث 

حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك   خكلك  حك  جك  تعاىل:  ّٰٱ  قوله  مثل  والسؤال: 

حي                    ِّ ]سورة البقرة: 215 [...إلخ جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  جنحن  مم  خم  

عميل يف املعجم:    
قمت بتتبع ومجع املقاالت املحكية بصيغها املختلفة: القولية واخلربية وغريها... - 1

نسبت كل مقالة إىل صاحبها سواء كان فرًدا أو مجاعة، وسواء ورد باسم معني أو صفة عامة. - 2

املقاالت التي يشرتك فيها أكثر من قائل أذكرها لكل من املشرتكني فيها ضمن مقاالته التي قاهلا.- 3

املقاالت الواردة بألفاظ مبهمة: كالذي والتي، والواردة بصيغة املبني للمجهول )كقيل( والواردة - 4

باسم جنس منكر كرجل...الخ وال يذكر قائلها باسم معني وال صفة معينة: 

• أنسبها إىل االسم الراجح عند املفرسين إن ذكر املفرسون اساًم لقائلها. 	

• أو أنسبها إىل الصفة العامة التي يتصف هبا قائلها كام يدل عليها السياق أو يشري إليها املفرسون: 	

كاإليامن، والكفر، والرشك ...إلخ

رتبت هذا املعجم ترتيًبا هجائًيا حسب أسامء القائلني أو صفاهتم العامة كام سبق ذكره يف الفقرة - 5

)2(، ابتداًء باهلمزة، كآدم وإبراهيم وإبليس، وانتهاء بالياء كيعقوب واليهود ويونس. 

واحًدا: - 6 املسمى  كان  وإن  القرآن،  يف  أسامؤهم  تعددت  الذين  للقائلني  القرآن  تسمية  اعتمدت 

كاليهود، فإنه يسميهم مرة بني إرسائيل، ومرة أهل الكتاب، ومرة اليهود، وكالشيطان، فريد مرة بلفظ 

الشيطان، ومرة بلفظ إبليس... 
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وانتهاء - 7 بالبقرة  ابتداًء  فيها  وردت  التي  السور  ترتيب  حسب  قائل  لكل  املحكية  املقاالت  رتبت 

بالشمس.  

اعتمدت تسمية القرآن للمحكي عنه سواء كان االسم علاًم أم صفة وسواء كان مجاعًيا أم فردًيا.  - 8

إذا كانت املقالة ضمن آيَة طويلَة أو فيها عدة مقاالٍت فإين أكتبها باللون األخرض.                            - 9

مراحل كتابتي للمعجم:  
املرحلة األوىل: تتبع املقاالت املحكية بصورة إمجالية بكتابة أرقام اآليات التي وردت فيها، ومتثل 

هذه املرحلة العرضة األوىل للمصحف.

املرحلة الثانية: عزو املقاالت املحكية إىل أصاحبها داخل مصحف خاص هبذه املرحلة، وهذه 
هي العرضة الثانية للمصحف.

املرحلة الثالثة: ترتيب أسامء وصفات املحكيِّ عنهم هجائًيا، وهذه هي العرضة الثالثة للمصحف. 

املرحلة الرابعة: كتابة مقاالت كل اسم حتت اسمه كتابة رقمية بعزوها إىل أرقام اآليات وأسامء 
السور التي وردت فيها، وهذه هي العرضة الرابعة للمصحف.

املرحلة اخلامسة: كتابة املقاالت املحكية كتابًة معجمية عىل الطريقة املعروفة يف كتابة املعاجم، 
وهذه هي العرضة اخلامسة للمصحف.

ويف كل مرحلة من هذه املراحل يكون هناك حذف وإضافة:

• حذٌف لبعض املقاالت التي اعتربهتا من املحكي، وبعد التمعن والبحث تبني أهنا ليست حمكيَّة.	

• وإضافٌة لبعض املقاالت التي اعتربهتا غري حمكية، ثم تبني بعد التمعن والبحث أهنا حمكيَّة.	

وهذا يدل عىل صعوبة متييز املحكي من غريه.

املرحلة السادسة: وهي مرحلة املراجعة األخرية، مرحلة ما قبل الطباعة.       
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الصعوبات التي واجهتني يف كتابة هذا املعجم:  
    وجود مقاالت حمكية بصيغ خربية يصعب معها معرفة إن كانت املقالة من املحكي أم ال مثل قوله - 1

ٰى   ِّ  ]سورة التوبة:127[.  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل   ىل  مل  تعاىل:     ّٰٱ 

زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  وقوله تعـاىل:    ّٰٱ 

ٰى  ِّ ]سورة األنبياء: 97[ . ين   ىن  نن  من 

ىل - 2 مل  خل  اشرتاك أكثر من قائل يف مقالة واحدة ويف آية واحدة مثل قوله تعـاىل:    ّٰٱ 

خم  ِّ ]سورة املائدة: 18[ . حم  جم  يل 

ىق  ِّ ]سورة - 3 يف  ىف  يث  ىث  نث مث  زث  رث  تعدد املقاالت يف اآلية الواحدة مثل قوله تعاىل:   ّٰٱ 

التحريم:3[.

ىئ   ِّ - 4 نئ  مئ  زئ  رئ  ورود املقالة املحكية بصيغة املبني للمجهول، مثل قوله تعـاىل:    ّٰ 

ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ]سورة احلديد: 13[، أو عزوها إىل اسم مبهم مثل قوله تعاىل:   ّٰٱ 

خص  حص  مس  خس  حس   جس  مخ  جخ  مح  تعــاىل:   ّٰٱ  وقوله   ،]17 األحقاف:  ]سورة   ِّ.. مي  زي   ري  ٰى 

مض   ِّ  خض  حض   جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  مص      ِّ ]سورة غافر: 30[، وقوله تعـاىل:    ّٰٱ 

]سورة الدخان: 35-34[.

جس   ِّ ]سورة ق: 27[، - 5 مخ  جخ  مح  جح  عزو املقالة املحكية إىل اسم غري معني مثل قوله تعاىل:    ّٰ

رت  ِّ ]سورة  يب   ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ   مئ  زئ  رئ  ٱ   ّٰ  وقوله تعاىل :   ٱٱّٰٱ

جه   ِّ ]سورة  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل   مل  خل  حل  غافر:28[، وقوله تعاىل:    ّٰٱ 

لك   ِّ ]سورة ص: 22[،  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  رثزث   يت  الزمر: 56[، وقوله تعاىل:     ّٰٱىت 

وهذا يكثر يف املحكي مما جيعل معرفة املحكي عنه وحتديده غاية يف الصعوبة.
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رقمهاالسورةرقمهااآليةمرقمهاالسورةرقمهااآليةم

-1

____________باب اهلمزه 
 آدم

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 
يم جن  حن    ِّ 

5-7األعراف23
ّٰٱ رئ زئ مئ نئ  ىئ يئ رب زب 
مب نب ىب  يبرت زت مت 

نت ىت    ِّ

2البقرة129

-1

) آزر )أبو إبراهيم

ّٰٱ يي جئ حئ خئ مئ  هئجب حب خب مب 
هبجت حت خت    ِّ

2البقرة131ّٰٱ زن من نن ىن ينٰى  ري زي مي ني   ِّٱٱٱ  6-19مريم46

-1

آسيا )امرأة فرعون(

ّٰٱ رث زث مث نث ىث يث ىفيف ىق 
يق اك  لك مك ىك يك مل ىل يل 

ام   ِّ  

7-28القصص9
ّٰيي جئ حئ خئ  مئ هئ جب 

حب خب مب هب جت حت خت  مت 

هت    ِّ

2البقرة132

-2
ّٰٱ جب حب خب مب هب جت حت 

خت  مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس 
حس  خس مس حص خص مص ة   ِّ

8-66التحريم11

ّٰڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ  ژ   ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گگ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ   ٱ  ِّ

2البقرة258

-1

آصف بن برخيا )من اإلنس وهو الذي عنده علم 
من الكتاب(

ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك يك مل  ىل يل 
ام مم رن زن   ِّ   

9-27النمل40

ّٰٱٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ   

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ  
ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ  ٱ  ِّ

2البقرة260

-1

 إبراهيم

ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ  خئمئ هئ جب حب 
خب مبهب جت حت ختمت هت مث  حج مج 

جح    ِّ

10-2البقرة124
ّٰٱ مل ىل يل جم حم خم مم ىم 

يم جن  حن خن من ىن    ِّ
6األنعام74

-2
ّٰٱ مق جك حك خك لك مك جل حل خل  
مل هل جم حم خم مم جن حن خن   ِّ

11-2البقرة126
ّٰٱڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ  

چ چ چ    ِّ
6األنعام76

-3
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يمجن حن خن من ىن    ِّ
12-2البقرة127

ّٰٱ نب ىب يب رت زت مت  نتىت يت رث زث مث 
نث ىث يث ىف يف ىق  يق    ِّ

6األنعام77

-4
ّٰٱ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ  ٱ  ِّ

13-2البقرة128
ّٰٱ لك مك ىك يك مل ىل يل ام  ممرن 
زن من نن ىن ين ٰى ري زي    ِّ

6األنعام78



140

رقمهاالسورةرقمهااآليةمرقمهاالسورةرقمهااآليةم

ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ خئ 14-
مئ  هئجب حب خب مب هب    ِّ

ّٰٱ حص خص مص جض حض خضمض حط 23-6األنعام79
مظ  جع    ِّ

14إبراهيم40

-15

ّٰٱ حت ختمت هت  مث حج مج جح 
محجخ مخ جس حس خس مس  حص خص 

مص جض حضخض مض حط مظ جع معجغ 
مغ  جف    ِّ

ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مف 24-6األنعام80
حق  مق    ِّ

14إبراهيم41

-16

ّٰٱ خف مف حق مق جك  حك 
خك لك مك جل حل خل مل 

هل  جمحم خم مم جن حنخن 
من هن جه     ِّ

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 25-6األنعام81
ىم    ِّ

15احلجر52

ّٰٱ مث حج مج جح مح جخ  17-
مخجس حس خسمس حص خص مص جض حض خض   ِّ

ّٰٱ ىه يه جي حي  خي مي ىي 26-11هود69
يي    ِّ 

15احلجر54

-18
ّٰٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ    ِّ
ّٰٱ رئ زئ مئ نئ ىئ  يئ رب 27-14إبراهيم35

زب    ِّ
15احلجر56

-19
ّٰٱڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ 

چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ِّ 
15احلجر57ّٰٱ نب ىب يب رت زت    28ِّ-14إبراهيم36

-20

ّٰٱ نت ىت يت رث زث مث نث ىث 
يث ىف يف  ىق يق اك 

لك مك ىك يك مل  ىل يل 
ام مم رن زن من     ِّ

29-14إبراهيم37
ّٰٱڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ     

چ چ ڇ ڇ    ِّ 
19مريم42

-21
ٱّٰٱ ىن ين ٰى ري زي مي نيىي يي 
جئ حئ خئ مئ هئ  جب حب خب مب 

هب   ِّ
ّٰٱ  زت  مت نت ىت يت رث زث مث نث 30-14إبراهيم38

ىث يث ىف  يف   ِّ
19مريم43

ّٰٱ حت خت مت هت مث  حج مج 22-
جح محجخ مخ جس حس خس    ِّ

ّٰٱ يق اك لك مكىك يك مل ىل 31-14إبراهيم39
يل  ام    ِّ 

19مريم44
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ّٰٱ رن زن من نن ىن ين ٰى ري  32-
زي مي ني    ِّ 

26الشعراء 76ّٰٱ  مح  جخ مخ    ِّ 46-19مريم45

ّٰٱ  هت  مث حجمج جح مح جخمخ جس 33-
حس خس مس     ِّ

26الشعراء77ّٰٱ حس خس مس حص خص مص    47ِّ-19مريم47

ّٰٱ خص مص جض حض خض مض حط مظ 34-
جع  مع جغ مغ جف حف    ِّ

26الشعراء78ّٰٱ حض خض مض حط    ِّ 48-19مريم48

ّٰٱجئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب  مب 35-
هب جت    ِّ

26الشعراء79ّٰٱ جع مع جغ مغ    ِّ 49-21األنبياء52

26الشعراء80ّٰٱ حف خف مف حق    50ِّ-21األنبياء54ّٰٱ جح مح جخ مخ جس حس خس مس    36ِّ-

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف  حف خف 37-
مف حق مق جك حك خك    ِّ 

26الشعراء81ّٰٱ جك حك خك  لك   ِّ 51-21األنبياء56

ّٰٱ مك جل حل خل مل هل 38-
جم    ِّ

26الشعراء82ّٰٱ جل حل خل مل هل جم حم خم    ِّ 52-21األنبياء57

ّٰٱ زب مب نب ىب  يب رت زت 39-
مت نت    ِّ 

26الشعراء83ّٰٱ جن حن خن من هن جه    ِّ 53-21األنبياء63

ّٰٱ  يل  ام مم رن زن من نن 40-
ىن ين ٰى  ري   ِّ 

26الشعراء84ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم    ِّ 54-21األنبياء66

ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئمئ هئ  41-
جب     ِّ 

26الشعراء85ّٰٱ مم ىم يم جن  حن     55ِّ-21األنبياء67

26الشعراء86ّٰٱ من ىن ين جه مه ىه     ِّ 56-26الشعراء70ّٰٱ يك مل ىل يل ام مم    ِّ 42-

26الشعراء87ّٰٱ جي حي خي  مي     ِّ 57-26الشعراء72ّٰٱ زي مي ني ىي  يي    ِّ 43-

26الشعراء88ٱٱٱّٰ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ِّ 58-26الشعراء73ّٰٱ حئ خئ مئ هئ    44ِّ-

26الشعراء89ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱّٰٱٱڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ       ڃٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱِّٱٱٱٱٱ 59-26الشعراء75ّٰٱ مت هت مث حج مج   ِّ 45-
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ّٰٱ مم ىم يم جن حن خن منىن 60-
ين  جه مه ىه يه جي    ِّ 

73-29العنكبوت16
ّٰٱ مك جل حل خل مل  هل جم حم خم مم جن 

حن خن من هنجه مه  ٰه جي حي خيمي 

هي مئ هئ مب هب مت                                 ِّ

37الصافات102

-61
ّٰٱ ٹ ٹ ٹ      ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ      ڇ ڇ ڇڇ ڍ   ڍ                ِّٱ     

43الزخرف26ّٰٱ زت مت نت ىت يت  رث زث مث نث                         74ِّ-29العنكبوت17

-62
ّٰٱ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤڤ ڤ       

ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ      ِّ 
43الزخرف27ّٰٱ يث ىف يف ىق يق    75ِّ-29العنكبوت32

51الذاريات25ّٰٱ خس  مس حص خص مصجض حض خض مض حط     ِّ 76-37الصافات85ّٰٱ زب مب  نب ىب يب رت     63ِّ-

51الذاريات27ّٰٱ مف حق مق جك حك     77ِّ-37الصافت86ّٰٱ مت نت ىت يت رث     64ِّ-

51الذاريات31ّٰٱ  مل ىل يل جم حم     78ِّ-37الصافات87ّٰٱ مث نث ىث يث    65ِّ-

79-37الصافات89ّٰٱ مك ىك يك   66ِّ-

ّٰٱ  زي  مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 

حب  خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج 

مج جح  مح جخ مخ جس حس خس مس حص 

خص  مص جض حض خض مض حط مظ جع مع جغ مغ 

جفحف  خف مف حق مق جك حك خك     ِّ

60املمتحنة4

ّٰٱ مك جل حل  خل مل هل جم حم خممم جن حن خن 80-37الصافات91ّٰٱ رن زن من  نن ىن ين   67ِّ-

من       ِّ
60املمتحنة5

1-37الصافات92ّٰٱ ري زي مي ني    ِّ 68-

إبليس

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خممم ىم يم جن حن خن من ىن  

ين جه مه    ِّ

7األعراف12

7األعراف14ّٰٱٱڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ            2ِّ-37الصافات95ّٰٱ مب هب جت حت       ِّ 69-

7األعراف16ّٰٱ نب ىب يب رت زت  مت نت      3ِّ-37الصافات96ّٰٱ مت هت مث حج    ِّ 70-

ّٰٱ يت رث زث مث نث ىث يث  ىف يف ىق 4-37الصافات99ّٰٱ مض حط مظ جع مع جغ   ِّ 71-

يقاك لك مك ىك يك         ِّٱٱٱٱٱٱ  
7األعراف17

ّٰٱ يم جن حن  خن من ىن ين جه مه ىه 5-37الصافات100ّٰٱ جف حف خف مف حق   ِّ 72-

15احلجر33يه  ِّ 
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12يوسف95ّٰٱ لك مك جل حل خل مل                                 2ِّ-15احلجر36ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ                         6ِّ-

ّٰٱ ىت يت رث  زث مث نث ىث يث 7-

ىف يف    ِّ 
1-15احلجر39

 أتباع إبراهيم

ّٰٱ  زي  مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 

حب  خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج 

مج جح  مح جخ مخ جس حس خس مس حص 

خص  مص جض حض خض مض حط مظ جع مع جغ مغ 

جفحف  خف مف حق مق جك حك خك    ِّ

60املمتحنة4

ّٰٱ مك جل حل  خل مل هل جم حم خممم جن حن خن 2-15احلجر40ّٰٱ يق اك لك مك   8ِّ-

من    ِّ
60املمتحنة5

ّٰٱ يت رث زث مث نث ىث يث ىف  9-

يف ىق يق اك لك   ِّ
1-17اإلرساء61

 إخوة يوسف

ّٰٱ رث زث مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق اك 

لك مك ىك يك   ِّ 

12يوسف8

ّٰٱ ىك يك مل ىل  يل ام مم رن زن 10-

من نن ىن  ين ٰى ري   ِّ 
ّٰٱ  ىل  يل ام مم رن زن من نن ىن 2-17اإلرساء62

ين ٰى  ري زي مي   ِّ 
12يوسف9

12يوسف11ّٰٱ مث حج مج جح مح جخ مخ جس حس خس  مس   ِّ 3-38ص76ّٰٱ مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق جك     ِّ 11-

12يوسف12ّٰٱ خص مص جض حض خض مض حط  مظ   4ِّ-38ص79ّٰٱ حن خن من هن جه مه   ِّ 12-

ّٰٱ جل حل  خل مل هل جم حم خم 5-38ص82ّٰٱ هت مث  هث مس   ِّ 13-

مم    ِّ
12يوسف14

6-38ص83ّٰٱ مش هش لك مك    ِّ 14-
ّٰٱٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ 

ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ 
ڃ چ چ           ِّ 

12يوسف17

-1

 أبناء يعقوب

ّٰٱ حج مج جح مح جخ مخ  جس حس خس مس 

حص خص مص جضحض خض  مض حط مظ جع 

مع جغ مغ  جف حف خف مف 

حق ِّٱ 

12يوسف61ّٰٱ خص مص جض حض  خض مض                           7ِّ-2البقرة133
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ّٰٱ مك جل حل خل مل هل جم حم خم  8-

مم جن حن خن من هن جه    ِّ
1-12يوسف63

األرض

ّٰٱ مس حص خص مص جض حض  خض مض حط 

مظ جع مع جغ مغ جف حف   ِّ

41فصلت11

-9
ّٰٱ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 

ڤ ڦ  ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ 
ڃ ڃ  چ چ چ       نثڇ ڇ ڇ ڇ            ِّٱٱ

1-12يوسف65

 إسامعيل

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم  

يمجن حن خن من ىن   ِّ

2البقرة127

2-12يوسف71ّٰٱ جه مه  ىه يه جي   ِّ 10-
ّٰٱ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ           ِّ

2البقرة128

ّٰٱ رئ زئ  مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب 11-

ىب يب   ِّ
3-12يوسف73

ّٰٱ رئ زئ مئ نئ  ىئ يئ رب زب 

مب نب ىب  يبرت زت مت 

نت ىت    ِّ

2البقرة129

ّٰٱ مث نث  ىث يث ىف يف ىق يقاك لك 12-

مك ىك   ِّ 
4-12يوسف75

ّٰٱ مك جل حل خل مل  هل جم حم خم مم جن 

حن خن من هنجه مه  ٰه جي حي خيمي 

هي مئ هئ مب هب مت   ِّ

37الصافات102

-13
ّٰٱ جخ مخ جس حس  خس مس حص خص مص جضحض 

خض مض حط مظ  جع مع جغمغ جف حف خف 

مفحق مق جك حك  خك    ِّ 

1-12يوسف77
األشقياء

ّٰٱ جس حس خس مس حص خص مص جض حض خض   ِّ
69احلاقة25

ّٰٱ مك جل حل خل مل هل جم حم  خم 14-

مم جنحن خن من هن جه    ِّ 
69احلاقة26ّٰٱ حط مظ جع مع    2ِّ-12يوسف78

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف مف  حق 15-

مق جك حك   ِّ
69احلاقة27ّٰٱ مغ جف حف      3ِّ-12يوسف85

-16
ّٰٱ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ     

ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃڃ  ڃ چ چ چ ِّ 

69احلاقة28ّٰٱ مف حق  مق جك   4ِّ-12يوسف88

-17
ّٰٱ نث ىث  يث ىفيف ىق يق اك لك مكىك يك 

مل ىل  يلام مم رن زن من نن ىن ين ٰى 

ري  زي    ِّ 

69احلاقة29ّٰٱ لك مك جل   5ِّ-12يوسف90

ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ خئ  مئ هئ 18-

جب  ِّ
1-12يوسف91

أصحاب األعراف

ّٰٱ زب مبنب ىب يب  رت زت مت 

نتىت        يت رث زث مث نث ىثيث  ىف يف 

ىق يق   ِّ 

7األعراف46

ّٰٱ لك مك ىك يك مل  ىل يل ام مم رن زن 2-12يوسف97ّٰٱ  ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ          ڦ   ِّ 19-

من نن ىن        ِّ 
7األعراف47
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ّٰٱ ٰى ري  زي مي ني ىي يي جئ حئ 3-

خئ مئ  هئ جب حب   ِّ 
37الصافات61ّٰٱ زث مث نث ىث    14ِّ-7األعراف48

-1

أصحاب اجلنة

ّٰٱ خص مص جض حض خض مض  حط مظ جع معجغ 

مغ جف حف خف مف حق  مق جك حك خك لك 

مك جلحل خل مل هل جم حمخم  مم جن حن 

خن من هن جه مه     ِّ 

15-7األعراف43
ّٰٱ مظ جع مع جغ مغ جف حف 

خف  مف حق مق جك حكخك لك مك 

جل     ِّ 

39الزمر74

-2
ّٰٱ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ 
ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ   ِّ 

74املدثر42ّٰٱ مئ هئ مب هب    16ِّ-7األعراف44

ّٰٱ مس حص خص مص جض حض خض مض  حط مظ جع 3-

مع جغ مغجف حف خف مف حق مق  جك   ِّ 
1-7األعراف50

أصحاب جنة ضوران باليمن

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم  ىم يم   ِّ
68القلم17

68القلم24ّٰٱ يئ رب زب مب نب ىب    ِّ 2-37الصافات51ّٰٱ مي هي مئ هئ مب هب مت     4ِّ-

68القلم26ّٰٱ  يت  رث زث مث نث    ِّ 3-37الصافات52ّٰٱ خل مل ىل يل    ِّ 5-

68القلم27ّٰٱ يث ىف يف    ِّ 4-37الصافات53ّٰٱ حم خم مم ىم يم جن  حن    ِّ 6-

68القلم28ّٰٱ يق اك لك مك  ىك يك مل   ِّ 5-37الصافات54ّٰٱ من ىن ين جه    7ِّ-

68القلم29ّٰٱ يل ام مم رن زن من    6ِّ-37الصافات55ّٰٱ ىه يه جي حي  خي   ِّ 8-

68القلم31ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ    ِّ 7-37الصافات56ّٰٱ ىي يي ٰذ ٰر ٰى   9ِّ-

68القلم32ّٰٱ  مئ  هئ جب حب خب مب هب جت حت خت    ِّ 8-37الصافات57ّٰٱٱڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ           ِّ   10-

1-37الصافات58ّٰٱ مئ نئ ىئ   ِّ 11-
أصحاب الشامل

ّٰٱ حك خك لك مك جل حل  خل مل هل    ِّ
56الواقعة47

56الواقعة48ّٰٱ حم خم    2ِّ-37الصافات59ّٰٱ رب زب  مب نب ىب يب   ِّ 12-

1-37الصافات60ّٰٱ زت مت نت ىت يت    13ِّ-

أصحاب القرية )أنطاكية(.

ّٰٱ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ            ِّ 

36يس15
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-1

أصحاب الكهف

ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل يل 

ام  مم رن زن من نن   ِّ

ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مف حقمق جك حك 5-18الكهف10

خك    ِّ
38ص59

ّٰٱ  حس  خس مس حص خص مص جض حض خض 2-

مض  حط مظ جع مع جغمغ جف حف خف مف    ِّ
ّٰٱ مك جل حل خل مل هلجم حم خم ممجن حن 6-18الكهف14

خن     ِّ 
38ص60

-3
ّٰٱ  مق  جك حك خك لك مكجل حل خل 

مل  هل جمحم خم مم جن حن خن من 

هن     ِّ

38ص61ّٰٱ هن جه مه ٰه جي حي خي مي هي مئ هئ     7ِّ-18الكهف15

-4

ّٰٱ يي جئ  حئ خئمئ هئ جب حب 

خب مبهب جت حت  خت مت هت مثحج مج جح 

مح جخ مخ جس  حس خس مس حص 

خص مص جض حض  خض مض حط مظ 

جع مع جغ  مغ جف    ِّ 

38ص62ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم    8ِّ-18الكهف19

ّٰٱ خف مف حق مق جك  حك 5-

خك لك مك جل حل خل مل     ِّ 
38ص63ّٰٱ  حن  خن من ىن ين جه   ِّ 9-18الكهف20

-1

أصحاب النار

ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   
ڀ ڀٺ ٺ          ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   
ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ    چ            ِّ

ّٰٱ حل خل مل هل  جم حم خم مم جن حن خن 10-7األعراف38

من هن جه     ِّ 
39الزمر56

ّٰٱ نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت  2-

رث زث مث نث ىث   ِّ 
39الزمر57ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم     11ِّ-7األعراف39

-3

ّٰٱ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ 
ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ 

ڦ  ِّ 

ّٰٱ جن حن خن من ىن ين جه مه ىه يه  جي 12-7األعراف44

حي    ِّ 
39الزمر58

ّٰٱ مس حص خص مص جض حض خض مض  حط مظ 4-

جع مع جغ مغجف حف خف مف حق مق  جك   ِّ 
13-7األعراف50

ّٰٱ نت ىت يت رث زث مثنث ىث يث ىف  

يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل  

ىل يل ام مم رن زن من  

ننىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي     ِّ

39الزمر71
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ّٰٱ جف حف خف مف حق  مق جك حك 14-

خك لك مك جل حل     ِّ 
1-40غافر49

األمة التي سكتت ومل تنه عن املنكر من بني إرسائيل

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن 

حن  خنمن ىن ين جه مه ىه يه    ِّ 

7األعراف164

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم مم  ىميم 15-

جن حنخن من ىن ين جه مه ىه     ِّ
1-40غافر50

األمة التي هنت عن املنكر واعتزلتهم من بني ارسائيل

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن 

حن  خنمن ىن ين جه مه ىه يه   ِّ

7األعراف164

-16
ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم 

يم  جن حن خنمن ىن ين جه مه ىه 

يه     ِّ 

1-41فصلت21

 أم موسى

ّٰٱ  حب  خب مبهب جت حت خت مت هت مث 

حج   ِّ

28القصص11

1-43الزخرف77ّٰٱ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤڤ ڤ ڤ       ڦ           ِّ 17-

 األنبياء

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي  

ني ىي يي جئ حئ خئ مئ 

هئ  جب حبخب مب هب جت حت 

خت متهت  مث حجمج جح مح جخ مخ جس 

حس    ِّ 

3آل عمران81

-1

 أصحاب النبي

ّٰٱ  خص مص جض  حضخض مض حط مظ جع 

مع جغ مغ  جف حف خفمف حق 

مق جكحك خك لك مك جل حل خل مل هل 

جم حم     ِّ

1-2البقرة219

اإلنس

ّٰٱ مج جح مح جخ مخ  جس حس 

خس مس حص خص مص  جض 

حضخض مض حط مظ جعمع جغ مغ جف  

حف خف مف حق مق جك   ِّ

6األنعام130

-1

األعراب

ّٰٱ ىف يف ىق يقاك لك مك ىك يك  مل ىل 

يل ام مم رن زنمن نن ىن ين  ٰى ري 

زي مي ني ىييي جئ حئ خئ مئ    ِّ 

1-49احلجرات14

اإلنسان

ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب  خب مب 

هب جت حتخت مت هت مث     ِّ 

11هود10

-1
 إلياس

ّٰٱ مص جض حض خض مض   ِّ
19مريم66ّٰٱ ىن ين جه مه ىه يه  جي حي    2ِّ-137الصافات124

ّٰٱ  يي  جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب 3-137الصافات125ّٰٱ مظ جع مع جغ  مغ    2ِّ-

مب هب     ِّ 
89الفجر15

89الفجر16ّٰٱ حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ     4ِّ-137الصافات126ّٰٱ حف خف مف حق مق    ِّ 3-
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1-89الفجر24ّٰٱ حن خن من ىن    5ِّ-

 أيوب

ّٰٱ ىن ين جه  مه ىه يه جي حي خي 

مي ىي    ِّ 

21األنبياء83

-1

أهل الكتاب

ّٰٱ حن خن من ىن ين جه  مه ىه 

يه جي حي خي مي ىي يي  ٰذ 

ٰر   ِّ

ّٰٱ هل جم حم خم مم جن حن خن من  هن 2-3آل عمران72

جه   ِّ
38ص41

-2

ّٰٱ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ      ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  
ڇ  ڇ ڍڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژڑ ڑ ک  ک        ِّ 

1-3آل عمران73

____________باب الباء
)  بعرايم )مؤذن يوسف

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يم جن حن خن من ىن   ِّ

12يوسف 70

-3

ّٰٱ من نن ىن ين ٰى ري زي  مي ني 

ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب  خب مب 

هب جتحت خت مت هت مث حج مج جح  

مح جخ مخ جس حس خس مس     ِّ 

2-3آل عمران75
ّٰٹ ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  

ڦ ڦ ڄ            ِّ
12يوسف72

-4

حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ّٰٱ 

خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  

خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن   من 

ٰى   ِّ ٰر  ٰذ   يي  ىي  مي 

12يوسف74ّٰٱ زت مت نت ىت يت رث   ِّ 3-3آل عمران78

ّٰٱ مك ىك يك مل  ىل يل ام مم رن زن مننن 5-

ىن ين ٰى ري زي     ِّ
1-5املائدة61

بلقيس )ملكة سبأ(

ّٰٱ ين ٰى  ري زي مي ني ىي يي   ِّ 
27النمل29

-6

يئ  ىئ  نئ  مئ   زئ  ّٰٱ 

يب  ىب نب   مب  زب  رب 

زث   رث  يت  ىت  نت مت  زت  رت 

لك  اك  يق  ىق  يف  ىف يث  ىث  نث  مث 

ام   ِّ  يل  ىل  مل  يك  ىك   مك 

27النمل30ّٰٱ حئ خئ مئ هئ جب  حب خب مب    ِّ 2-18الكهف22

-1

أولياء اجلن من اإلنس

ّٰٱ مث نث ىث  يث ىف يف ىق 

يق اكلك مك ىك  يك مل ىل يل 

ام مم رن زن من  نن ىنين ٰى ري 

زي مي ني ىي يي جئ حئخئ مئ  هئ جب 

حب    ِّ

27النمل31ّٰٱ جت حت خت مت هت     ِّ 3-6األنعام128
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ّٰٱ حج مج جح مح جخ مخ جس حس خس مس حص  4-

خص    ِّ 
ّٰٱ نت ىت يت رث  زث مث نث ىث يث ىف 2-27النمل32

يفىق يق اك لك  مك   ِّ
7األعراف173

ّٰٱ مف حق مق جك حك خك  لك مك جل 5-

حل خلمل هل جم     ِّ 
1-27النمل34

بني ارسائيل

ّٰٱ مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت خت  

مت هت مث حج   ِّ 

2البقرة55

ّٰٱ خم مم جن حن خن من هن 6-

جه     ِّ
2-27النمل35

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني 

ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب 

خب  مب هبجت حت خت مت هت 

مث  حج مج جحمح جخ مخ جس حس خس مسحص  

خص مص جض حض خض مض حط  

مظجع مع جغ مغ جف حف خف مف  

حق مق جكحك خك لك مك جل حل     ِّ

2البقرة61

ّٰٱ حض خض مض  حط مظجع مع جغ مغجف حف خف مف 7-

حق مق جك     ِّ
3-27النمل42

ّٰٱ ٰى ري  زي مي ني ىي يي جئ حئ 

خئمئ هئ جب  حبخب مب هب جت حت خت مت 

هت    ِّ

2البقرة67

-8
ّٰٱ خن من هن جهمه ٰه جي حي خي مي هي  

مئهئ مب هب مت هت مث هثمس هس مش هش  لك 

مك مل من هن مي هي َّـ     ِّ

4-27النمل44
ّٰٱ  حج  مج جح مح جخ مخ جس حسخس مس حص خص مص 

جض حض خض  مض حط مظ جع معجغ مغ جف 

حف    ِّ 

2البقرة68

-1

 بنت شعيب

ّٰٱ ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك 

يك مل  ىل يل ام ممرن زن من 

نن ىن ين ٰى  ري زيمي ني ىي يي 

جئ    ِّ 

ّٰٱ مف حق مق جك حك خك لك مكجل حل خل مل  هل 5-28القصص25

جم حم خم مم جن حن    ِّ 
2البقرة69

ّٰٱ خئ مئ  هئ جبحب خب مب هب جت 2-

حت خت     ِّ 
6-28القصص26

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن  

من ىن ين جه                  ِّٱٱٱٱٱٱٱ
2البقرة 70

-1

 بنتا شعيب

ّٰٱ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ  

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ڤ ڦ 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  ڃ 

چ           ِّ 

7-28القصص23
ّٰٱ ٿ ٿ    ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ  ڄ ڃ 
ڃڃ ڃ چ چ چ             ِّ 

2البقرة71

-1

 بني آدم

ّٰٱ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  
ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ  

نث ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ           ِّ

8-7األعراف172
ّٰٱ خك لك مك جل حل خل  مل هل جم 

حم خم مم جن حن خن  من هن 

جه مه ٰه جيحي خي مي     ِّ 

2البقرة76
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-9

ّٰٱٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ  

ڃ ڃ ڃ چ      چ چ چ ڇ 
ڇ               ِّ

15-2البقرة79

ّٰٱ  ىف  يف ىق يق اك لك مك ىك 

يك ملىل  يل ام مم رن زن 

من نن ىن ين  ٰى ري زي مي 

ني ىييي جئ حئ خئ مئ  هئ جب 

حب خب مب هبجت حت  خت مت هت 

مثحج مج جح مح     ِّ 

2البقرة247

-10
ّٰٱ زت مت نت ىت يت رث زثمث نث  

ىث يث ىف يف ىق يق اك لكمك ىك 

يك  مل ىل يل ام مم   ِّ 

16-2البقرة80

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ     پ 
پ   پ      ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ 
ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ  ڦڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ ڃ ڃ 
چ چ چچ ڇ ڇ   ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ 

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک             ِّ 

2البقرة249

ّٰٱ  حض  خض مضحط مظ جع مع جغ مغ جف 11-

حف     ِّ 
ّٰٱ مح جخ مخ جس حس خس  مس حص خص 17-2البقرة88

مص جض حض خض مض حط  مظ جع   ِّ 
5املائدة22

-12

ّٰٱ يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك  مل 

ىل يل ام مم رن زن من  نن 

ىنين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ حئ  

خئ    ِّ

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم 18-2البقرة91

جن  حن خن من ىن ين    ِّ 
5املائدة24

-13

ّٰٱ مج جح مح جخ مخ جس 

حس  خس مس حص خصمص جض حض 

خض  مض حط مظ جع معجغ 

مغ  جف حف خف مف حق مق 

جك    ِّ 

19-2البقرة93

ّٰٱ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڄ 

ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ  
چ چ چ ڇڇ ڇ 
ڇ  ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ  ژڑ ڑ ک ک 
کک گ گ   گ گڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ       ڱ ں ں ڻ 
ڻ  ڻ ڻ   ۀ ۀ   ہ  ہ                ِّ 

5املائدة110

-14

ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ 
ڀ  ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ  چ چ نثڇ ڇ 
ڇ     ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎڎ 

ڈ ڈ ژٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ِّ

20-2البقرة246
ّٰٱ جخ مخ  جس حس خس مس حص خص مص جضحض خض 

مض حط  مظ جع مع جغ مغ جف  

حف خف مف   ِّ

7األعراف129
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-21
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يم جنحن خن من ىن ين جه مه 

ىه يهجي  حي خي مي ىي    ِّ

1-7األعراف138

____________باب الثاء
)  ثمود ) قوم صالح

ّٰٱ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ 

چ چ چچ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ   ڍ             ِّ 

7األعراف75

ّٰٱ جض حض  خض مض حط مظ جع مع جغ مغ 22-

جف حف  خف مف حق مق جك حك     ِّ
ّٰٱ يت رث زث مث نث  ىث يث 2-7األعراف149

ىف   ِّ 
7األعراف76

-23

ّٰٱ هئ جب حب خب  مب هب جت 

حت خت مت هت مث حج  مج جح 

مح جخ مخجس حس خس مس حص خص  مص جض 

حض خض مض حط مظ جع مع جغمغ جف حف  خف 

مف حقمق جك حك   ِّ 

ّٰٱ ىق يق اك لك  مك ىك يك مل 3-7األعراف169

ىل يل ام مم رن زن  من    ِّ 
7األعراف77

ّٰٱ مي ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ 24-

جب    ِّ 
ّٰٱ جي حي خي مي هي مئ هئ مبهب مت هت  مث هث 4-10يونس85

مس هس مش هش لك مك مل من هن    ِّ 
11هود62

5-10يونس86ّٰٱ  خب  مب هب جت حت   25ِّ-

ّٰٱ مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق اك 

لك مك ىك يك  مل ىل يل اممم 

رن زن من نن ىن  ين 

ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ  حئ خئ 

مئ هئ جب حب    ِّ 

14إبراهيم9

ّٰٱ لك مك جل حل خل مل هل  جم حم 26-

خم مم جن حن خن من     ِّ 
6-20طه87

ّٰٱ  هب  جت حت خت مت هت مث حجمج 

جح  مح جخ مخ جس حس خس مس  

حصخص مص جض حض خض مض حط مظ جع مع  

جغ مغ جف حف خف مف حق                           ِّ

14إبراهيم10

26الشعراء153ّٰٱ هت مث حج مج جح   ِّ 7-20طه91ّٰٱ نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت   27ِّ-

ّٰٱ جخ مخ  جس حس خس مس حص خص مص جض 8-26الشعراء61ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم    28ِّ-

حض    ِّ
26الشعراء154

-29

ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ  ڀ  ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ      ِّ

9-40غافر34
ّٰٱ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃڃ ڃ 

ڃ  چ چ         ِّ 
27النمل47

-1

____________باب التاء
) تابع سليامن )عفريت سليامن

ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث زثمث 

نث  ىث يث ىف       ِّٱٱٱ

54القمر24ّٰٱ حف خف  مف حق مق جك حك خك لك مك    10ِّ-27النمل 39
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ّٰٱ مث نث ىث يث ىف  يف ىق يق اك لك 5-54القمر25ّٰٱ حل خل مل  هل جم حم خم مم جن    11ِّ-

مك ىك يك ملىل يل  ام مم رن    ِّ
46األحقاف32

-1

____________باب اجليم
 جربيل

ّٰٱ زي مي  ني ىي يي جئ حئ خئ 

مئ هئ جب حب خب  مب    ِّ 

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن 6-19مريم9

حن  خن    ِّ
72اجلن1

72اجلن2ّٰٱ ىن ين جه مه ىهيه جي حي خي مي     ِّ 7-19مريم19ّٰٱ ىك يك مل ىل  يل ام مم رن زن    ِّ 2-

ّٰٱ خئ مئ  هئ جب حب خب مبهب جت حت 3-

خت مت  هتمث حج مج جح    ِّ 
72اجلن3ّٰٱ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄ                   ِّ 8-19مريم21

72اجلن4ّٰٱ رئ زئ  مئ نئ ىئ يئ رب    9ِّ-19مريم24ّٰٱ خف مف حق مق جك حك خك لك مك جل     4ِّ-

72اجلن5ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت  مت نت ىت يت    ِّ 10-19مريم25ّٰٱ خل مل هل جم حم خم مم جن      ِّ 5-

ّٰٱ خل مل ىل يلجم حم خم مم ىم يم جن  6-

حن خن من ىن ين جه مه ىه    ِّ
ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف يف  ىق يق اك 11-19مريم26

لك    ِّ 
72اجلن6 

-1

اجللود

ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم 

يم  جن حن خنمن ىن ين جه مه ىه 

يه     ِّ 

72اجلن7ّٰٱ ىك يك مل ىل يل ام مم  رن زن    ِّ 12-41فصلت21

-1

اجلن

ّٰٱ مج جح مح جخ مخ  جس حس 

خس مس حص خص مص  جض 

حضخض مض حط مظ جعمع جغ مغ جف  

حف خف مف حق مق جك   ِّ

ّٰٱ نن ىن ين ٰى ري زي  مي 13-6األنعام130

ني   ِّ 
72اجلن8

-2
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يم جن حنخن من ىن ين جه مه 

ىه     ِّ 

ّٰٱ يي جئ حئ خئ مئ هئجب حب  خب مب هب 14-46األحقاف29

جت حت خت    ِّ 
72اجلن9

-3
ّٰٱ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ 
ڃ ڃ                ِّ 

ّٰٱ هت مث حج مج جح  مح جخ مخ جس حس خس مس 15-46األحقاف30

حص    ِّ
72اجلن10

ّٰٱ يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت  4-

مت نت ىت يت رث    ِّ 
72اجلن11ّٰٱ مص جض حض  خض مض حطمظ جع مع جغ    16ِّ-46األحقاف31
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ّٰٱ جف حف خف مف حق  مق جك حك خك لك 17-

مك    ِّ
36يس26ّٰٱ مق جك حكخك لك مك جل  حل   7ِّ-72اجلن12

ّٰٱ حل خل مل هل  جم حمخم مم جن حن خن 18-

من هن جه مه     ِّ 
36يس27ّٰٱ مل هل جم حم خم مم جن     8ِّ-72اجلن13

ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم  19-

يم جن    ِّ
1-72اجلن14

 حفصة بنت عمر بن اخلطاب

ّٰٱٱڦ ڦ        ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ   
چ چ چ چ ڇ ڇ       ڇ ڇڍ  ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ   ک              ِّ   

66التحريم3

1-72اجلن15ّٰٱ خن من ىن ين جه     20ِّ-

حنة بنت فاقوذ ) امرأة عمران (

ّٰٱ ري زي مي ني ىي يي جئ حئ  خئ مئ هئ 

جب حب خبمب هب جت حت خت    ِّ 

3آل عمران 35

-1
جهنم

ّٰٱ خك لك مك جل حل خل مل هل جم    ِّ
2-50ق30

ّٰٱ  هت  مث حج مج جح مح جخ مخ جس حس 

خس  مس حص خصمص جض حض خض مض 

حط مظ  جع مع جغ مغ    ِّ 

3آل عمران36

-1

____________باب احلاء
حبيب النجار بن مري ) صاحب يس (

ّٰٱ من نن ىن ين ٰى  ري زي مي ني 

ىي    ِّ

1-36يس20

حواء

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم 

جن  حن    ِّ

7األعراف23

1-36يس21ّٰٱ جئ حئ  خئ مئ هئ جب حب   ِّ 2-

احلواريون

ّٰٱ  جع مع جغ مغ  جف حف خف مف 

حق مقجك حك خك لك  مك جل حل خل 

مل هل جم     ِّ 

3آل عمران52

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 2-36يس22ّٰٱ مب هب جت حت خت  مت هت مث   ِّ 3-

مم  ىم   ِّ
3آل عمران53

ّٰٱ مج جح مح جخ مخ  جس حس خس مس حص 4-

خص مص جض حض  خض   ِّ
ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب خب مب  هب جت 3-36يس23

حت خت مت هت    ِّ 
5املائدة111

4-36يس24ّٰٱ حط مظ جع مع جغ    5ِّ-
ّٰٱ حج مج  جح مح جخ مخ جس حس خس 

مس  حص خص مص جض حضخض مض حط مظ جع مع  

جغ   ِّ 

5املائدة112

ّٰٱ جف حف خف مف حق مق جك  حك خك لك 5-36يس25ّٰٱ جف حف  خف مف   6ِّ-

مك جل حل خل مل     ِّ
5املائدة113
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-1

____________باب اخلاء
خزنة اجلنة

ّٰٱ خت مت هت مث حج  مج جحمح جخ مخ 

جس حس خس مس حص  خص مص 

جض حض خض مض    ِّ

ّٰٱ يت رث زث مث  نثىث يث ىف يف ىق يق 6-39الزمر73

اك لك   ِّ 
18الكهف78

-1

خزنة جهنم

ّٰٱ نت ىت يت رث زث مثنث ىث يث ىف  

يف ىق يق اك لك مك ىك يك 

مل  ىل يل ام مم رن زن 

من  ننىن ين ٰى ري زي مي ني ىي 

يي     ِّ

ّٰٱ  ىك  يك مل ىل يل ام مم رن 7-39الزمر71

زن من  نن ىن ين ٰى ري زي مي    ِّ 
18الكهف79

ّٰٱ حئ خئ مئ هئ جب حبخب مب هب  2-

جت   ِّ 
ّٰٱ ىي يي  جئ حئ خئ مئ هئ جب 8-39الزمر72

حب خب     ِّ
18الكهف80

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم مم  ىميم 3-

جن حنخن من ىن ين جه مه ىه     ِّ 
18الكهف81ّٰٱ هب جت حت خت مت هت مث حج مج   9ِّ-40غافر50

ّٰٱ حئ خئ  مئ هئجب حب خب مب هب جت حت خت 4-

مت هت     ِّ
10-67امللك8 

ّٰٱ مح جخ مخ جس حس خس مس حص  

خص مص جض حض خض مض حط مظ جع مع  

جغ مغ جف حف خف مفحق مق 

جك  حك خكلك مك جل حل خل مل هل جم  ِّ

18الكهف82

-1
 اخلرض

ّٰٱ مف حق مق جك  حك خك لك مك    ِّ 
1-18الكهف67

____________باب الدال
 داود

ّٰٱ من ىن ين جه مهىه  يه جي حي خي 

مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى               ِّ

27النمل15

1-18الكهف68ّٰٱ ين ٰى ري زي مي ني ىي يي    ِّ 2-

____________باب الذال
ذو القرنني

ّٰٱ يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت مت  نت 

ىت يت            ِّ 

18الكهف87

ّٰٱ  خت  مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس 3-

حس   ِّ
ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف يف  ىقيق اك لك 2-18الكهف70

مك ىك يك   ِّ 
18الكهف88

ّٰٱ مك جل حل خل مل هل جم حم خم مم  جن 3-18الكهف72ّٰٱ مف حق مق جك  حك خك لك مك    ِّ 4-

حن    ِّ 
18الكهف95

ّٰٱ من هن جهمه ٰه جي حي خي مي  هي مئهئ مب هب 4-18الكهف75ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم    ِّ 5-

مت هت مث هث مس هس مش     ِّ 
18الكهف96
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ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم يم جن حنخن من ىن 5-

ين  جه   ِّ
36يس17ّٰٱ نب ىب يب رت زت     3ِّ-18الكهف98

-1

____________باب الراء
الراسخون يف العلم

ّٰٱ  يل  ام مم رن زن من نن ىن 

ين ٰى ري  زي ميني ىي يي جئ حئ خئ 

مئ هئ جب  حب خب مب هب جتحت خت مت 

هت مث حجمج  جح مح جخ مخ جس حس خس 

مس حص خصمص جض حض  خض مض حط    ِّ

ّٰٱ لك مك ىك يك ملىل يل  ام مم 4-3آل عمران7

رن    ِّ 
36يس19

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف مف  حق مق جك حكخك 2-

لك مك جل    ِّ 
1-3آل عمران8

الرهبان

ّٰٱ خت مت هت مث حج مج جح مح 

جخ مخ جس حس خس مس حصخص مص جض 

حض خض مض حط   ِّ 

5املائدة83

ّٰٱ خل مل هل  جم حم خم مم جنحن خن من هن جه 3-

مه    ِّ
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم  يم جن حن 2-3آل عمران9

خن من ىن ين  ِّ 
5املائدة84

-1

الربيون

ّٰٱ جض حض خض  مض حط مظ جع مع جغ مغ جف حف 

خف مف  حق مق جك حك خك    ِّ

1-3آل عمران147

رهط ثمود التسعة

ّٰٱ  مث  نث ىث يث ىف يف ىق يق 

اك لك  مك ىك يك مل  ِّ

27النمل49

-1

 الرسل

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن حن  خنمن 

ىن ين جه مه   ِّ

1-5املائدة109

)  روبيل ) كبري إخوة يوسف

ّٰٱ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃڃ ڃ ڃ    چ  چ چ نث ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ             ِّ

12يوسف80

-1

رسل أصحاب القرية ) أنطاكية ( صادق 
وصدوق وشلوم

ّٰٱ يم جن حن خن من ىن ين جه مه  

ىه يه    ِّ 

2-36يس14
ّٰٱ مث نث ىث يث ىف يف ىق 

يق  اك لك مك ىك يك مل ىل يل 

ام     ِّ

12يوسف81

ّٰٱ رن زن من نن ىن ين ٰى ري زيمي  3-36يس16ّٰٱ مئ نئ ىئ يئ  رب زب    2ِّ-

ني ىي  ِّ
12يوسف82
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-1

____________باب الزاي
 زكريا

ّٰٱ حف خف مف  حق مق جك حك 

خك لكمك جل حل خل  مل هل جم 

حم خممم جن حن خن من هنجه  مه ٰه جي حي خيمي هي 

مئ هئ مب هب مت هت    ِّ

1-3آل عمران37

____________باب السني
)  سارة  )زوجة إبراهيم

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن  

حن خن   ِّ

11هود72

ّٰٱ خل مل ىل يلجم حم خم مم ىم يم جن حن  2-

خنمن ىن ين جه  ِّ
ّٰٱ حن خن من هن جه مه ٰه جي 2-3آل عمران38

حي    ِّ
51الذاريات29

ّٰٱ ىئ يئ  رب زب مب نب ىب يب رت زت 3-

متنت ىت  يت رث زث مث نث  ِّ
1-3آل عمران40

السامري )ومن معه(

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم  

يم جن حن   ِّ

20طه88

-4
ّٰٱ يث ىف يف ىق يقاك  لك مك ىك يك مل 

ىل يل ام ممرن زن  من نن ىن ين 

ٰى   ِّ

ّٰٱ خب مب  هب جت حت خت مت هت مث 2-3آل عمران41

حج مج  جح مح جخ مخ جس   ِّ
20طه96

ّٰٱ ىن ين جه مه ىه  يه جي حي خي 5-

مي ىي يي ٰذ  ٰر   ِّ
1-19مريم4

سحرة فرعون

ّٰٱ ين ٰى ري زي مي  ني ىي يي جئ حئ 

خئ  ِّ

7األعراف113

-6
ّٰٱٱڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ            ِّ

ّٰٱ جت حت خت مت هت مث حج  مج جح 2-19مريم5

مح   ِّ
7األعراف115

7األعراف121ّٰٱ خل مل ىل يل   3ِّ-19مريم6ّٰٱ مب نب  ىب يب رتزت مت نت ىت   7ِّ-

ّٰٱ ىك يك مل ىل يل ام مم رن  زن من 8-

نن ىن ين ٰى   ِّ
7األعراف122ّٰٱ حم خم مم          4ِّ-19مريم 8

ّٰٱ جت حت خت مت هتمث حج مج جح  مح 9-

جخ مخ جس حس  ِّ
7األعراف125ّٰٱ يئ رب زب مب نب   5ِّ-19مريم10

ّٰٱ مس حص خص  مص جض حض خض مض حط 10-

مظ جع    ِّ
ّٰٱ يب رت زت مت نت ىت  يت رث زث مثنث ىث 6-19مريم11

يث ىف يف ىق يق    ِّ
7األعراف126

ّٰٱ  هب  جت حت خت مت هت مث حج مج 11-

جح مح      ِّ
ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مف حق  مق جك 7-21األنبياء89

حك خك لك مك   ِّ
20طه63
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ّٰٱ  حل  خل مل هل جمحم خم مم جن حن 8-
خن   ِّ

1-20طه64

السعداء يوم القيامة

ّٰٱ ام مم رن  زن من نن ىن ين 
ٰى   ِّ

69احلاقة19

69احلاقة20ّٰٱ زي مي ني ىي  يي   2ِّ-20طه65ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن  9ِّ-

1-20طه70ّٰٱ يث ىف يف  ىق يق اك لك مك  10ِّ-

 سليامن

ّٰٱ من ىن ين جه مهىه  يه جي حي 
خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى   ِّ

27النمل15

-11
ّٰٱ جت حت خت مت هت مث حج  مج جح 
محجخ مخ جس حس خسمس حص خص مص  جض 

حض  ِّ

2-20طه72
ّٰٱٱڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ      ڃ چ چ            چنث ڇ  ڇ ڇ ڇ 
ڍ    ِّ

27النمل16

ّٰٱ مض حط مظ جع مع جغ مغ جف  حف 12-
خف مفحق مق جك حك   ِّ

3-20طه73

ّٰٱ زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ 
مئ  هئ جب حب خب مب هب جت 

حت خت  مت هت مث حج مج 

جح    ِّ

27النمل19

ّٰٱ لك مك جل حل خل  مل هل جم حم خم مم 13-
جن حن  ِّ

ّٰٱ جخ مخ جس حس خس مس حص خص مص 4-20طه74
جض حض  خض   ِّ

27النمل20

ّٰٱ من هن جه مه  ٰه جي حي خي 14-
مي هي  ِّ

ّٰٱ حط مظ جع مع جغ  مغ جف 5-20طه75
حف خف   ِّ

27النمل21

ّٰٱ هئ مب  هب مت هت مث هث مسهس 15-
مش هش لك مك    ِّ

27النمل27ّٰٱ يث ىف  يف ىق يق اك لك  6ِّ-20طه76

ّٰٱ ىم يم جن  حن خن من ىن ين جه مه 16-
ىه يه   ِّ

ّٰٱ ىك يك مل  ىل يل ام مم رن زن 7-26الشعراء41
من نن   ِّ

27النمل28

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 8-26الشعراء47ّٰٱ ىف يف ىق يق   17ِّ-
يم جن  حنخن من ىن ين جه   ِّ

27النمل36

9-26الشعراء48ّٰٱ لك مك ىك   18ِّ-
ّٰٱٱٿ ٿ ٿ     ٿ      ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ 

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ           ِّ
27النمل37

10-26الشعراء50ّٰٱ حب خب مبهب جت  حت خت مت   19ِّ-
ّٰٱٱڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ   ِّ
27النمل38

ّٰٱ مث حج مج جح مح جخ مخ جس حس  خس 20-
مس   ِّ

11-26الشعراء51

ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك يك مل  ىل يل 
ام مم رن زنمن نن ىن ين ٰى ري زي  

مي ني ىي يي جئ حئ خئمئ هئ جب حب 

خب  مبهب جت حت خت مت هت مث   ِّ

27النمل40
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ّٰٱ مج جح مح جخ  مخ جس حس خس مس 12-
حص خص مص   ِّ

1-27النمل 41

____________باب الشني
 شاهد يوسف

ّٰٱ من نن ىن ين ٰىري زي مي ني  
ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 

حب خب  مب  ِّ 

12يوسف26

ّٰٱ حض خض مض  حط مظجع مع جغ مغجف حف 13-
خف مف حق مق جك   ِّ

ّٰٱ جت حت خت مت هت مث حج مج  جح 2-27النمل42
مح   ِّ

12يوسف27

ّٰٱ خك لك مك جل حل خل ملهل جم حم خم مم 14-
جن    ِّ

1-27النمل43

الرشكاء )اآلهلة(

ّٰٱ هب جت حت خت مت  هت مث 
حج مج جح مح جخ مخ جسحس  

خس مس حص خص مص   ِّ

16النحل86

-15

ّٰٱ خن من هن جهمه ٰه جي حي خي 
مي هي  مئهئ مب هب مت هت مث هثمس 

هس مش هش  لك مك مل من هن مي 

هي َّـ   ِّ

1-27النمل44

 شعيب

ّٰٱ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 
چ  چ چ نث ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ  ڌڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ  ژ  ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ  گگ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ       ِّ

7األعراف85

ّٰٱ ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك يك مل 16-
ىل   ِّ

2-38ص32

ّٰٱ من نن ىن ين ٰى 
ري  زي مي ني ىي يي جئ 

حئ خئمئ  هئ جب حب خب 
مبهب جت  حت خت مت 

هت  ِّ

7األعراف86

3-38ص33ّٰٱ ام ممرن زن من نن ىن   17ِّ-
ّٰٱ حج مج جح  مح جخ مخ 

جس حس خس مس حص  خص مص 
جض حض خضمض حط مظ جع   ِّ

7األعراف87

ّٰٱ مئ هئ جب  حب خب مب هب جت حت خت مت 18-
هتمث حج مج جح   ِّ

4-38ص35
ّٰٱ مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يم جن حن خن من ىن ين جه 
مهىه يه جي  حي خي   ِّ

7األعراف88

-1

السموات

ّٰٱ مس حص خص مص جض حض  خض 
مض حط مظ جع مع جغ مغ جف 

حف   ِّ

5-41فصلت11

ّٰٱٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ   ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  
ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ      ڇ ڇ       

ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ        ڎ ڈڈ ژ ژ ڑڑ ک 
ک    ک ک گ گ گ گ ڳ          ِّ

7األعراف89
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-6
ّٰٱ جخ مخ جس حس خس  مس حص 
خص مص جضحض خض مض  حط مظ 

جع   ِّ
26الشعراء178ّٰٱ جغ مغ  جف حف   16ِّ-7األعراف93

-7

ّٰٱ ٹ ڤ ڤ  ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چچ 

چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ    ڌ                ِّ 

26الشعراء179ّٰٱ مف حق مق   17ِّ-11هود84

-8
ّٰٱ  زث  مث نث ىث يثىف يف 

ىق  يق اك لك مك ىك يك 
مل   ِّ

ّٰٱ حك خك لك  مك جلحل خل مل هل جم حم 18-11هود85
خم   ِّ

26الشعراء180

ّٰٱ يل ام مم رن زن من ننىن ين 9-
ٰى ري  زي   ِّ

26الشعراء181ّٰٱحن خن من  هن جه مه   19ِّ-11هود86

-10

ّٰٱ مح جخ مخ جس  حس خس مس حص خص 
مص جض حض خضمض حط مظ جع  مع 

جغ مغ جف حفخف مف حق مق جك  حك 
خكلك مك جل حل خلمل هل جم حم 

خم   ِّ

26الشعراء182ّٰٱ جي حي خي   20ِّ-11هود88

-11
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم ىم  يم جن حن خن من ىن ين جهمه ىه 

يه جي حي  خي   ِّ
ّٰٱ هي مئ هئ مب هب مت هت مث 21-11هود89

هث   ِّ
26الشعراء183

-12
ّٰٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ   ڦ   ڦ 

ڄ           ِّ
26الشعراء184ّٰٱ خل مل ىل يل جم   22ِّ-11هود90

-13
ّٰٱ نث ىث يث ىف يف ىق  يق 

اك لك مكىك يك مل ىل 
يل  ام   ِّ

26الشعراء188ّٰٱٱڦ ڄ  ڄ  ڄ ڄ             ِّٱٱ23-11هود92

-14
ّٰٱ رن زن من نن ىن ينٰى  ري 
زي مي ني ىي يي جئ حئ  خئمئ 

هئ جب حب خب   ِّ
24-11هود93

ّٰٱ ىف يف  ىق يق اك لك مك 
ىك يك مل  ىل يل ام ممرن زن 

من نن ىن ين ٰى  ري زيمي ني 

ىي يي جئ   ِّ

28القصص25

25-26الشعراء177ّٰٱ حض خض مض حط مظ جع   15ِّ-

ّٰٱ هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس 
حس  خس مس حصخص مص جض حض خض 

مضحط  مظ جع مع جغ مغجف حف خف 

مف حق مق  جك   ِّ

28القصص27
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-26
ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئ  
مئ هئ جب حب خب مب هب جت 

حت    ِّ 
5-29العنكبوت36

ّٰٱ رئ زئ مئ  نئ ىئ يئ رب زب 
مب نب ىب  يب رت زت متنت ىت 
يت رث زث  مث نث ىث يث 
ىف يف ىق يق اك لك مك  ىك 

يك ملىل يل ام مم   ِّ

8األنفال48

-1

)  شمعون ) أخو يوسف

ّٰٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ  هئ جب 
حب خب مب هب جت حت خت  

مت   ِّ

6-12يوسف10

ّٰٱ ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك 
يك مل ىل  يلام مم 

رن زن من نن ىن ين ٰى ري  
زي ميني ىي يي جئ حئخئ مئ هئ  
جب حب خب مب هب جت 
حت خت  مت هتمث حج مج جح 

مح جخ   ِّ 

14إبراهيم22

-1

شمويل بن بايل )نبي بني إرسائيل (

ّٰٱ  ىف  يف ىق يق اك لك مك ىك 
يك ملىل  يل ام مم رن 

زن من نن ىن ين  ٰى ري 

زي مي ني ىييي جئ حئ خئ مئ  

هئ جب حب خب مب هبجت حت  

خت مت هت مثحج مج جح مح  ِّ 

ّٰٱ يل ام  مم رن زن من نن 7-2البقرة247
ىن ين ٰى ري  زي مي   ِّ

20طه120

-2

ّٰٱ مخ جس حس خس مس حص خص 
مص  جض حض خض مض 

حط مظ جع  مع جغ مغ جف 

حف خف مفحق  مق جك حك خك 

لك مك جل حل   ِّ

50ق27ّٰٱ جح مح جخ مخ جس  حس خس مس حص خص   ِّ 8-2البقرة248

-1

الشيطان

ّٰٱ يي جئحئ خئ مئ  هئ جب حب 
خب   ِّ

9-4النساء118
ّٰٱ جف حف خف مف حق مق جك 
حك  خك لك مك جل حل خل مل هل 

جم   ِّ
16احلرش16

-2

ّٰٱ هب جت  حت خت 
مت هت مث  حج مج 
جحمح جخ مخ جس حس  خس مس حص 

خص مص جض حض   ِّ

1-4النساء119

____________باب الصاد
صاحب اجلنة ) الذي رضبه اهلل مع صاحبه مثال (

ّٰٱ خل مل هل جم  حم خم مم جن 
حن خن من هن جه   ِّ 

18الكهف34

-3
ّٰٱ  هت  مث حج مج جح مح جخ مخ 

جس حس خس  مس حص خص مص جض حض 
خض مض حط مظ جع مع  جغ مغ   ِّ

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 2-7األعراف20
يم جن  حن   ِّ

18الكهف35

ّٰٱ من ىن ين جه مه ىه يه جي  3-7األعراف21ّٰٱ حف خف مف حق مق   ِّ 4-
حي خي مي ىي   ِّ

18الكهف36
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-1

صاحب صاحب اجلنة )اللذين رضهبام اهلل مثال(

ّٰڤ ڤ   ڤ ڦ  ڦ    ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ             ِّ

ّٰٱ نب ىب يب رت زت  مت 6-18الكهف37
نتىت يت رث زث مث   ِّ

11هود65

7-18الكهف38ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت مت نت   2ِّ-

ّٰٱ هب  جت حت خت مت هت مث 
حجمج جح  مح جخ مخ جس 

حس خس مس  حصخص مص جض حض خض مض 

حط مظ جع مع  جغ مغ جف 

حف خف مف حق   ِّ

14إبراهيم10

ّٰٱ يت رث  زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق 3-
اكلك مك ىك يك  مل ىل يل ام   ِّ

8-18الكهف39

ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ         ٿ ٿ 

ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ   ِّ

14إبراهيم11

ّٰٱ رن زن من نن ىن ين  ٰى ري زي 4-
مي ني ىي يي جئ  حئ   ِّ

9-18الكهف40
ّٰٱڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ  

چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ     ِّ

14إبراهيم12

26الشعراء142ّٰٱڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ           10ِّ-18الكهف41ّٰٱ مئ هئ جب حب خب مب هب جت   5ِّ-

-1

 صالح

ّٰٱ مت هت مث حجمج جح مح جخ 
مخ  جس حس خس مس حصخص مص جض 

حض خض  مضحط مظ جع مع جغ مغجف 
حف خف  مف حق مقجك حك خك لك 

مك جل حل  ِّ

26الشعراء143ّٰٱ رب زب مب نب   11ِّ-7األعراف73

-2
ّٰٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ  
هئ جب حب خب مب هب جت 

حت   ِّ

26الشعراء144ّٰٱ يب رت زت   12ِّ-7األعراف79

-3

ّٰٱ مع جغ مغ جفحف خف  مف حق مق 
جك حك خك لك مكجل حل خل مل هل  

جم حم خم مم جن حنخن من هن جه 

مه   ِّ

ّٰٱ نت ىت يت رث زثمث نث ىث  يث ىف يف 13-11هود61
ىق   ِّ

26الشعراء145

-4
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 
يم  جن حن خن من ىن ين جه 

مهىه يه جي  حي خي   ِّ
26الشعراء146ّٰٱ اك لك مك ىك يك    14ِّ-11هود63

-5
ّٰٱٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ     ڃ  ڃ 
ڃ             ِّٱٱٱٱٱ

26الشعراء147ّٰٱ ىل يل ام   15ِّ-11هود64
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51الذاريات43ّٰٱ هئ جب حب خب مب هب جت حت   25ِّ-26الشعراء148ّٰٱ رن زن من نن   16ِّ-

91الشمس13ّٰٱ يف ىق يق اك  لك مك ىك   26ِّ-26الشعراء149ّٰٱ ين ٰى ري زي مي   17ِّ-

1-26الشعراء150ّٰٱ ىي يي جئ   18ِّ-

صاحلو قوم قارون

ّٰٱ جئ حئ خئ مئ هئ جب حب  خبمب 
هب جت حت خت مت هت مث 

حج  مج جح مح جخ مخ جس حس خسمس 
حص خص مص جض حض    ِّ 

28القصص76

2-26الشعراء151ّٰٱ خئ مئ هئ جب   19ِّ-
ّٰٱ مض حط مظ جع مع جغمغ جف حف  

خف مف حقمق جك حك خك لك مكجل  حل 
خل مل هل جمحم خم مم جن حن خن   ِّ

28القصص77

1-26الشعراء152ّٰٱ خب مب هب جت  حت خت   20ِّ-

.)  صواحبات يوسف ) نسوة يوسف

ّٰٱجل حل خل مل هل جم حم خم  

مم جنحن خن من هنجه مه ٰه جي حي 

خي   ِّ

28القصص76

2-26الشعراء155ّٰٱمض  حط مظ جع مع جغ مغ جف حف   21ِّ-

ّٰٱٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ    پ پ پ 
پ  ڀ     ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 

ٿ ٿ       ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ    ڦ   ڦ              ِّ

12يوسف31

3-26الشعراء156ّٰٱ مف حق  مق جك حك خك لك   22ِّ-

ّٰٱ خص  مص جض حض خض مض حط مظجع مع 
جغ مغ  جف حف خف مف حقمق جك حك خك 
لك مك  جل حل خل مل هل جم 

حم خم   ِّ

12يوسف51

ّٰٱ ىن ين جه مه  ىه يه جيحي 23-
خي مي ىي يي  ٰذ  ِّ

1-27النمل46

____________باب الضاد
الضعفاء

ّٰٱ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  
ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ  ڃ چچ چ چ  ڇ ڇ ڇڇ ڍ 
ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ               ِّ

14إبراهيم21

-24
ّٰٱڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ 

ڃڃ ڃ ڃ  چ چ          ِّ
2-27النمل47

ّٰٱ حب خب مب  هب جت حت 
خت مت هت مث  حج مج جح مح 

جخ مخ جس حس خس   ِّ

40غافر47
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-1

____________باب الطاء
طالوت

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ     پ 

پ   پ      ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ ٹ 

ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ  ڦڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ 

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ 
ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ 
ڑڑ ک ک ک    ِّ

4-2البقرة249

ّٰپ پ ڀ ڀ ڀ  ڀٺ ٺ ٺ 
ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  ٹ ڤ  

ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ 
ڄ              ِّ

17اإلرساء51

-1

____________باب الظاء
الظامل

ّٰٱ يل ام مم رن زن من  نن 
ىن ين ٰى ري  ِّ

5-25الفرقان27
ّٰٱ مي ني  ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ 
جبحب خب  مب هب جت حت خت 

مت   ِّ
25الفرقان8

6-25الفرقان28ّٰٱ مي ني ىي يي  جئ حئ   2ِّ-
ّٰٱ مم جن حن خن من هن جه مه ٰهجي حي 
خي  مي هي مئ هئ مب هب مت هت 

مث   ِّ
42الشورى44

ّٰٱ مئ هئ جب حب خب مب هبجت  حت 3-
خت مت هت   ِّ

1-25الفرقان29

____________باب العني
 عائشة بنت أيب بكر

ّٰٱٱڦ ڦ        ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ   
چ چ چ چ ڇ ڇ       ڇ ڇڍ  ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ   ک             ِّ

66التحريم3

-1

الظاملون

ّٰڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  

ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ  ڄ ڃ            ِّ 

1-14إبراهيم44

)  عاد ) قوم هود

ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مف حق مق جك  
حك خك لك مك جل  ِّ

7األعراف66

-2
ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مف حق مق جك 
حك خك  لك مك جل حل خل مل هل 

جم   ِّ 
2-17اإلرساء47

ّٰٱ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب  
يب رت زت مت نت ىت يت رث 

زث   ِّ 
7األعراف70

ّٰٱ جي حي خي مي هي مئ هئ مب 3-
هب   ِّ

3-17اإلرساء49
ّٰٱ جن حن خن من هن جه مه  
ٰه جي حي خي مي هي مئ 

هئ   ِّ
11هود53
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ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خممم ىم يم 4-
جن حن  خن من ىن ين جه  ِّ

12-11هود54
ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف يف 

ىق يقاك  لك مك ىك يك ملىل يل ام 
مم رن   ِّ

46األحقاف24

-5

ّٰٱ مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق 
اك لك مك ىك يك  مل ىل 

يل اممم رن زن من نن 

ىن  ين ٰى ري زي مي ني ىي 

يي جئ  حئ خئ مئ هئ جب حب   ِّ

1-14إبراهيم9

العاص بن وائل

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم 
خم مم    ِّ

19مريم77

-6

ّٰٱ هب  جت حت خت مت هت مث 
حجمج جح  مح جخ مخ جس 

حس خس مس  حصخص مص جض حض خض مض 

حط مظ جع مع  جغ مغ جف حف 

خف مف حق   ِّ

1-14إبراهيم10

عباد الرمحن

ّٰٱ حت خت مت هت مث حج  مج جح 
مح جخ مخ جس    ِّ

25الفرقان63

ّٰٱ حي خي مي هي مئ هئ مب هب 7-
مت   ِّ

ّٰٱ حض خض  مض حط مظ جع معجغ 2-26الشعراء136
مغ جف حف خف   ِّ

25الفرقان65

25الفرقان66ّٰٱ حق مق جك حك   ِّ 3-26الشعراء137ّٰٱ خل مل ىل يل جم   8ِّ-

ّٰٱمي ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ 4-26الشعراء138ّٰٱ خم مم ىم   ِّ 9-

هئ جب حب  خب مب   ِّ
25الفرقان74

-10
ّٰٱ ىث يث ىف يف  ىق يق اك لك 

مك ىك يك ملىل يل ام مم رن  زن من نن 
ىن ين ٰىري زي مي ني   ِّ

1-41فصلت15

عزير

ّٰٱ زن من نن  ىن ين ٰى ري زي 
مي ني ىي يي جئ حئ  خئ مئهئ 
جب حب خب مب هب جتحت خت مت 

هتمث  حج مج جح مح جخ مخجس حس خس 
مس حص خص  مص جض حض خض 
مض حطمظ جع مع  جغ مغ جف 
حفخف مف حق  مق جك حك خك 

لك مكجل حل  خل مل هل جم حم 
خم مم جن حن خن   ِّ

2البقرة259

-11
ّٰٱڤ ڤڦ  ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ   

ڄ   ڄ    ڃ ڃ         ِّ
1-46األحقاف22

عزيز مرص

ّٰٱ  جت  حت خت مت هت مث حج 
مج جح  مح جخ مخ جس حسخس مس 
حص خص مص  جض حض خض مض 
حطمظ جع مع جغ  مغ جف حف 

خف مف حق   ِّ

12يوسف21



ُمْعَجُم امَلْحِكي ِف الُقرآِن الَكِرْيم

165

رقمهاالسورةرقمهااآليةمرقمهاالسورةرقمهااآليةم

ّٰٱ مخ جس حس خس مس حص خص مص  جض 2-
حضخض مض حط مظ   ِّ

19مريم30ّٰٱ نث ىث يث ىف يف ىق يق  اك   8ِّ-12يوسف28

ّٰٱ مع جغ مغ  جفحف خف مفحق مق 3-
جك حك خك   ِّ

ّٰٱ مك ىك يك مل ىل يل ام  9-12يوسف29
مم رن زن من   ِّ

19مريم31

-1

العلامء

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم  ىم يم جنحن خن من ىن ين 

جه مه  ىه يه جي حي   ِّ

19مريم32ّٰٱ ىن ين ٰى ري  زي مي   10ِّ-16النحل27

-1

 عيسى

ّٰٱجع مع جغ مغ  جف حف خف 

مف حق مقجك حك خك لك  مك جل 

حل خل مل هل جم  ِّ

ّٰٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ  هئ 11-3آل عمران52
جب حب   ِّ

19مريم33

-2

ّٰٱٱٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ  ڤ ڦ 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ 

ڃڃ چ   چ چ نث ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ 
ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ       ِّ

12-5املائدة72
ّٰٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ 
ڃ              ِّ

43الزخرف63

-3
ّٰٱ حج مج  جح مح جخ مخ جس 

حس خس مس  حص خص مص جض حضخض 

مض حط مظ جع مع  جغ   ِّ

ّٰٱ يئ رب زب مب نب ىبيب رت زت 13-5املائدة112
مت   ِّ

43الزخرف64

-4
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 
يم جن  حن خن من ىن ين جه 

مهىه يه جي  حي خي   ِّ
14-5املائدة114

ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ      
ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ           ِّ

61الصف6

-5

ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت 
يت  رث زث مث نث ىثيث ىف يف ىق 
يق اك لك  مك ىك يك مل ىليل ام مم رن زن 
مننن ىن ين ٰى  ري زي مي ني ىي ييجئ حئ 

خئ مئ هئ   ِّ

515املائدة 116

ّٰٱ خل مل هل جم  حم خم مم جن حن خن 
من هن جه مه ٰه جيحي  خي مي هي 
مئ هئمب هب مت هت مث هث  مس 
هسمش هش لك مك مل من هن مي   ِّ

61الصف14

-6

ّٰٱ حب  خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج 
مججح مح  جخ مخ جس حس خسمس حص 
خص مص جض حض  خضمض حط مظ جع مع 

جغ   ِّ

1-5املائدة117

____________باب الغني
الغاوون

ّٰٱ نن ىن ين ٰى  ري زي   ِّ 

26الشعراء97

ّٰٱ جف حف خف مفحق  مق جك حك خك 7-
لك مك جل   ِّ

26الشعراء98ّٰٱ ني ىي يي جئ   2ِّ-5املائدة118
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10يونس79ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم    8ِّ-26الشعراء99ّٰٱ خئ مئ  هئ جب   3ِّ-

9-26الشعراء100ّٰٱ خب مب هب جت   4ِّ-

ّٰٱٺ ٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ 
ڃ ڃ              ِّٱ

10يونس90

10-26الشعراء101ّٰٱ خت مت هت   5ِّ-
ّٰٱ خئ مئ هئ جب  حب خبمب هب جت 

حت خت مت هت مث حج  مج جح 
مح جخ   ِّ

17اإلرساء101

20طه49ّٰٱ مه ٰه جي حي   ِّ 11-26الشعراء102ّٰٱ حج مج جح مح جخ مخ جس   6ِّ-

-1

____________باب الفاء
 فتى موسى

ّٰٱ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ  ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ  ڦ 

ڦ        ڄ    ِّ

20طه51ّٰٱ مس هس مش هش لك   12ِّ-18الكهف63

-1

فرعون

ّٰٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ    ڤ ڤ   ڤ ڤ       ڦ 
ڦ   ِّ

ّٰٱ ىق يق اك  لك مك ىك 13-7األعراف106
يك   ِّ

20طه57

ّٰٱ ىل يل ام  مم رن زن 14-7األعراف114ّٰٱ هئ جب حب خب مب   2ِّ-
من نن ىن ين ٰى ري زي  مي   ِّ

20طه58

-3
ّٰٱڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤڤ ڤ 
ڦ    ِّ

15-7األعراف123

ّٰٱ يك مل ىل يل ام مم  رنزن من نن ىن 
ين ٰىري زي مي  ني ىي يي 

جئ حئ خئ مئ هئ  جب حب 

خب مب  ِّ

20طه71

-4
ّٰڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ      ِّ
23املؤمنون47ّٰٱ زت مت نت ىت  يت رث زث   16ِّ-7األعراف124

-5

ّٰٱ لك مك ىك يك مل ىل يل ام 
مم  رن زن من ننىن ين ٰى 

ري زي  مي ني ىي 

يي   ِّ

ّٰٱ حل خل مل هل جم حم خم مم جن 17-7األعراف127
حن   ِّ

26الشعراء18

ّٰٱ حص خص مص جض حض خض مض حط مظ 6-
جع   ِّ

ّٰٱ من هن جه مه ٰه جي 18-10يونس76
حي   ِّ

26الشعراء19

ّٰٱ جل حل خل مل هل جم حم  خم 7-
مم جن حن خن من هن جه مه   ِّ

26الشعراء23ّٰٱڤ ڦ ڦ ڦ ڦ        ِّٱٱ19-10يونس78
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26الشعراء56ّٰٱ خل مل هل    32ِّ-26الشعراء25ّٰٱ ىب يب رت زت مت   20ِّ-

ّٰٱ خن من هن جه مه ٰه جي 33-26الشعراء27ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق اك   21ِّ-
حي   ِّ

27النمل13

ّٰٱ  نن  ىن ين ٰى ري زي مي 22-
ني   ِّ

34-26الشعراء29
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم يم  جن حن خن من ىن ين 
جه  ِّ

28القصص36

35-26الشعراء31ّٰٱ جب حب خب مب هب جت  حت   23ِّ-

ّٰٱ نئ ىئ  يئ رب زب مب نب 
ىب يب رت زت  مت نت ىت يت 

رث زث مث نث ىث يث  ىف يف 
ىق يق اك لك   ِّ

28القصص38

ّٰٱ خص مص جض حض  خض مض 36-26الشعراء34ّٰٱ خص مص جض حض خض مض  حط   24ِّ-
حط   ِّ

40غافر24

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف  25-
مف   ِّ

37-26الشعراء35 
ّٰٱ جع مع جغ مغ  جف حف خف 

مف حق مق جك حك  خكلك مك 
جل حل خل مل هل   ِّ

40غافر25

38-26الشعراء39ّٰٱ هن جه مه ٰه جي   26ِّ-
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خممم 

ىم يم  جن حن خن من ىن ين جه 

مه ىه   ِّ

40غافر26

39-26الشعراء40ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم   27ِّ-

ّٰٱ  ىن  ين ٰى ري زي مي ني 
ىي يي جئ  حئ خئ مئ هئجب حب خب 

مب هب جت حت خت مت  هت مث حج 

مج   ِّ

40غافر29

ّٰٱ ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك 40-26الشعراء42ّٰٱ حي خي  مي ىي يي ٰذ   28ِّ-
يك   ِّ

40غافر36

-29
ّٰٱ مل ىل يل ام مم رن زنمن نن  ىن ين 
ٰى ري زي ميني ىي يي  جئ 

حئ خئ مئ هئ   ِّ

41-26الشعراء49

ّٰٱ  ىل  يل ام مم رن زن من 
نن ىنين  ٰى ري زي مي 

ني ىي يي جئحئ  خئ مئ هئ جب 
حب خب   ِّ

40غافر37

ّٰٱ ين جه مه ىه يه  جي حي خي 42-26الشعراء54ّٰٱ حق مق  جك حك   ِّ 30-
مي ىي يي  ِّ

43الزخرف49

43-26الشعراء55ّٰٱ لك مك جل   31ِّ-
ّٰٱ رئ زئ مئ نئ  ىئ يئ رب زب 

مب نب ىب يب رت زت  متنت ىت 
يت   ِّ

43الزخرف51
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ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف يف ىق  يق اك 44-
لك  ِّ

21األنبياء55ّٰٱ  خص  مص جض حض خض مض حط   2ِّ-43الزخرف52

ّٰٱ يم جن حن خن من ىن ين 3-51الذاريات39ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق   45ِّ-
جه   ِّ 

21األنبياء59

21األنبياء60ّٰٱ ىه يه جي حي خي مي ىي   4ِّ-79النازعات24ّٰٱٱڃ ڃ چ چ              ِّٱٱ46-

-1

____________باب القاف
قابيل

ّٰٱ ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف  
يف ىق يق اك لك مك ىك يك 

ملىل  يل ام مم رن زن من   ِّ

21األنبياء61ّٰٱ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ    5ِّ-5املائدة27

-2

ّٰٱ مظ جع مع جغ مغ جف حف خف 
مف  حق مقجك حك خك لك مك 

جل حل خل  مل هل جم حمخم 

مم جن حن   ِّ

21األنبياء62ّٰٱ رئ زئ مئ  نئ ىئ يئ   6ِّ-5املائدة31

-1

قارون

ّٰٱٱٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ    پپ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ 
ٹ       ٹٹ  ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ   ِّ

ّٰٱ يت رث  زث مث نث ىث 7-28القصص78
يث  ِّٱ

21األنبياء64

ّٰٱ خص مص جض حض  خض مض 2-
حط   ِّ

ٱ يف ىق يق  اك لك مك ىك يك 8-40غافر24
مل  ِّ

21األنبياء65

-3
ّٰٱ جع مع جغ مغ  جف حف خف 

مف حق مق جك حك  خكلك مك 
جل حل خل مل هل   ِّ

21األنبياء68ّٰٱ خب مب هب جت حت خت  مت  9ِّ-40غافر25

-1

القسيسون

ّٰٱ خت مت هت مث حج مج جح 
مح جخ مخ جس حس خس مس حصخص 

مص جض حض خض مض حط   ِّ

26الشعراء71ّٰٱ زن  من نن ىن ين ٰى   10ِّ-5املائدة83

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم  يم 2-
جن حن خن من ىن ين   ِّ

26الشعراء74ّٰٱ حب خب مب هب  جت حت   11ِّ-5املائدة84

-1
 قوم إبراهيم

ّٰٱ خت مت هت مث حج   ِّ
12-21األنبياء53

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 
يم  جن حن خن منىن ين جه مه ىه 

يه جي   ِّ
29العنكبوت24
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7األعراف112ّٰٱ  رن  زن من نن   2ِّ-37الصافات97ّٰٱ جح مح جخ مخ جس  حس خس   13ِّ-

-1

القوم الذين شكوا يأجوج ومأجوج إىل ذي القرنني

ّٰٱ جض حض خض مض حط مظ  جع 
مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق جك 

حك  خك   ِّ

3-18الكهف94

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم مم ىم 
يم  جن حن خن منىن ين جه 

مه ىه يه جي  حي خي 
مي   ِّ

7األعراف131

-1

قوم سبأ

ّٰٱ يل ام مم رن زن من نن 
ىن  ين ٰى ري زيمي ني ىي يي 

جئ حئ خئ  مئ   ِّ

4-34سبأ19
ّٰڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ           ِّٱ
7األعراف132

-1

قوم شعيب

ّٰٱ مل ىل يل جم حم خم مم 
ىم  يم جن حن خن من ىن ين جه 

مهىه يه جي  حي خي   ِّ

5-7األعراف88
ّٰٱ يت رث زث  مث نث ىث يث ىف 

يف ىق يق اكلك مك  ىك يك مل 
ىل يل ام مم رن  زن  ِّ

7األعراف134

ّٰٱ ام مم  رن زن من نن ىن ين 2-
ٰى ري زي مي    ِّ

ّٰٱ خن من هن جه مه ٰه جي 6-7األعراف90
حي   ِّ

27النمل13

-3
ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ  خئ مئ 

هئ جب حب خب مب هب جت حت ختمت  
هت مث حج مج   ِّ

1-11هود87

قوم قارون

ّٰڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ  نث ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ        

ڍ ڌ    ِّ

28القصص79

-4
ّٰٱ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب  زب 

مب نب ىبيب رت زت متنت ىت يت  
رث زث   ِّ

2-11هود91

ّٰٱ مئ هئ جب  حب خب مب 
هب جت حت خت مت  هت مث حج 

مججح مح جخ مخ جس حس خس مسحص  خص مص 
جض حض   ِّ

28القصص82

1-26الشعراء185ّٰٱ خم مم ىم  يم جن   5ِّ-

 قوم لوط

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم ىم  يمجن حن خن 

من   ِّ

7األعراف82

ّٰٱ خن من ىن ين جه مه ىه يه  6-
جي   ِّ

ّٰٱ خس مس حص خص مص جض حض خض مض حط 2-26الشعراء186
مظ جع مع   ِّ 

11هود79

-7
ّٰٹ ٹ ٹ      ڤ ڤ ڤ ڤ                 ڦ 

ڦ    ِّ
15احلجر70ّٰٱ حل خل مل هل جم   3ِّ-26الشعراء187

-1
قوم فرعون

ّٰٱ مك ىك يك مل ىل يل ام   ِّ
26الشعراء167ّٰٱ رث زث مث نث ىث  يث ىف يف   4ِّ-7األعراف111
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ّٰٱمل ىل يل جم حم خم مم ىم 5-

يم  جن حن خنمن ىن ين جه   ِّ
ّٰٱجي  حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر 5-27النمل56

ٰى   ِّ
54القمر9

-1

قوم مريم

ّٰٱٿ ٹ  ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ  ڦ                ِّٱٱ 

1-19مريم27

____________باب الكاف
الكافر

ّٰٱ حئ خئ مئ هئ جب حب خب  
مب   ِّ 

23املؤمنون99

-2
ّٰٱٱڦ ڄ ڄ ڄ           ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ          چ 

چ                 ِّٱ
2-19مريم28

ّٰٱ جت حت خت مت هتمث حجمج جح 
مح  جخ مخجس حس خس مس حص خص 

مص   ِّ
23املؤمنون100

ّٰٱ نب ىبيب رت زت مت نت ىت يت  3-
رث زث   ِّ

1-19مريم29

كالب بن يوقنا

ّٰٱ جغ مغ جف حف خف  مف حق مق 
جك حك خك لك مك  جل حلخل 

مل هل جم حم خم مم   ِّ

5املائدة23

-1

 قوم نوح

ّٰٱ مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق 
اك لك مك ىك يك  مل ىل 

يل اممم رن زن من نن 

ىن  ين ٰى ري زي مي ني ىي 

يي جئ  حئ خئ مئ هئ جب حب   ِّ

1-14إبراهيم9

الكفار

ّٰٱڦ ڦ ڦ   ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    ڎ ڎڈ ڈ 

ژ ژ ڑڑ ک ک ک      ک گ 

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ  ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  

ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ 

ہھ  ھ ھ ھ          ِّ

2البقرة217

-2

ّٰٱ هب  جت حت خت مت هت مث 
حجمج جح  مح جخ مخ جس 

حس خس مس  حصخص مص جض حض خض مض 

حط مظ جع مع  جغ مغ جف 

حف خف مف حق   ِّ

2-14إبراهيم10

ّٰٱ  جس  حس خس مس حص خص مص جض 
حض خض  مض حط مظ جع مع جغ مغ 

جف حف خف مف حق  مق جك حك خك 
لك مك جلحل خل مل هلجم  حم خم 

مم جن   ِّ 

3آل عمران156

3-26الشعراء111ّٰٱ مس هس مش هش لك   ِّ 3-

ّٰٱٱڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ             ِّ

4النساء150

4-26الشعراء116ّٰٱٱڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ               4ِّ-
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم 
جن  حن خن من ىن ينجه مه ىه 
يه جي حي  خي مي ىي    ِّ

5املائدة104
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ّٰٱ مج جح مح جخ مخ جس حس خس  5-
مس حص خص مص جض حض خض مض   ِّ

ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت 615األنعام7
رث  زث   ِّ

7األعراف5

ّٰٱ مظ جع مع  جغ مغجف حف خف مف حق 6-
مق جك حك خك   ِّ

16-6األنعام8
ّٰٱ هئ جب  حب خب مب هب جت حت 
خت متهت مث حج مج  جح مح جخمخ جس حس 

خس مس حص خص   ِّ

7األعراف28

-7

ّٰٱ خص مص جض حضخض مض حط  مظ جع 
مع جغ مغ جف حفخف مف حق مق جك  
حك خك لكمك جل حل خل مل هل جم 

حم خم مم  جن حن خن   ِّ

17-6األنعام25

ّٰٱ مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق  
جكحك خك لك مك جل حلخل مل هل 

جم  حم خم مم جن حن خن من 
هن جه مهٰه  جي حي خي مي هي مئ 

هئ مب هب   ِّ

7األعراف37

ّٰٱ مت هت مث هث مس هس  مش هش لك مك 8-
مل من هن مي هي َّـ   ِّ

18-6األنعام27
ّٰٱ  حل  خل مل هل جم حم خم 
مم جن حن  خن من هن جه 

مه ٰه جي حي   ِّ
7األعراف95

ّٰٱ ىه يه جي حي خي مي ىي يي  9-
ٰذ    ِّ

ّٰٱ مي ني ىي يي  جئ حئ خئ مئ هئ 19-6األنعام29
جب حب خب مب هب جت حت  خت   ِّ

8األنفال31

-10
ّٰٱٱڤ ڦ  ڦ   ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ  ڃڃ ڃ 
چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ          ڍ                    ِّٱٱٱٱ

20-6األنعام30
ّٰٱ هت مث حج مج جح مح  جخ مخ جس 

حس خس مس حص خص مص  جض حض 
خض مض   ِّ

8األنفال32

-11
ّٰٱ ىت يت رث زث مث نثىث يث ىف يف 
ىق  يق اك لك مك ىك يك مل ىل 
يل ام  مم رنزن من نن ىن ين   ِّ

21-6األنعام31
ّٰٱپ پ  ڀ  ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ  

ٿ ٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ            ِّ

10يونس2

-12
ّٰٱٱٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ                ِّ
22-6األنعام37

ّٰٱٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ 
ڀ    ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ        ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ 
چ    چ            ِّ

10يونس15

-13
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم 

خم مم  ىم يم جنحن خن من ىن 
ين   ِّ

23-6األنعام53

ّٰٱٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄڄ ڄ ڃ   ڃ    ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ  ڇ   ڇ ڇ    ڍ ڍ             ِّ

11هود7

14

ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ 
ٺٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 

ڤڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ 

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ                ِّ

24-6األنعام91
ّٰٱ يت رث زث مث نث  ىث يث 

ىف يف ىقيق اك لك مك ىك  يك 

مل ىل يل ام مم رن زن   ِّ

11هود8
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-25

ّٰٱ مخ جس حس خس مس حص خص 
مص جض حض  خضمض حط مظ 

جع معجغ مغ جف  حف 
خفمف حق مق جكحك خك لك 

مك    ِّ

37-13الرعد5
ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك 

يك مل  ىل يل ام مم رن 
زن من نن ىن ين  ٰى   ِّ

21األنبياء97

-26
ّٰٱٹ ٹ ڤ        ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ 

ڄ    ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ                   ِّ
ّٰٱ حئ خئ مئ هئ جب حب خب  38-13الرعد7

مب    ِّ
23املؤمنون99

-27
ّٰٱ  مف  حق مق جك حك خك لك مك 

جلحل خل مل هل جم  حم خم مم جن حن 
خن    ِّ

39-13الرعد27
ّٰٱ جت حت خت مت هتمث حجمج جح 

مح  جخ مخجس حس خس مس حص خص 
مص     ِّٱٱٱٱ

23املؤمنون100

-28
ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم 

ىم  يم جن حن خن من ىن 
ين    ِّ

ّٰٱ  يم  جن حن خن من ىن ين 40-13الرعد43
جه    ِّ

23املؤمنون106

-29
ّٰٱ يت رث زث مث نث ىث  
يث ىف يف ىق يقاك لك مك 

ىك يك  مل    ِّ

ّٰٱ  ىه  يه جي حي خي مي 41-14إبراهيم13
ىي    ِّ

23املؤمنون107

ّٰٱ زب مب نب ىب يب  رت زت 30-
مت     ِّ

25الفرقان113ّٰٱ رن زن من نن ىن  ين ٰى ري    42ِّ-15احلجر6

ّٰٱ ىت يت رث زث مث نث  ىث 31-
يث    ِّ

43-15احلجر7
ّٰٱٹ ٹ   ڤ       ڤ ڤ ڤ       ڦ      ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ               ِّ

25الفرقان4

ّٰٱ حط مظ جع مع جغ مغ جف 32-
حف    ِّ

ّٰٱ رب زب مب نب ىب يب  44-15احلجر15
رت زت مت   ِّ 

25الفرقان5

-33
ّٰٱٹ ٹ ڤ  ڤ ڤڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ 
چ   چ           ِّ

43-16النحل28
ّٰٱ  مك  ىك يك مل ىل يل 

ام مم رن زن  من نن ىن 
ين ٰى ري   ِّ

25الفرقان7

-34
ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ  

جب حب خب مب هب جت 
حت خت    ِّ

46-19مريم73
ّٰٱ مي ني  ىي يي جئ حئ خئ مئ 

هئ جبحب خب  مب هب جت حت 
خت مت    ِّ

25الفرقان8

ّٰٱ مس حص خص مص جض حضخض مض حط 35-
مظ جع مع  جغ مغ    ِّ

47-20طه133
ّٰٱ رن زن من نن  ىن ين ٰى ري زي 
مي ني ىي يي جئ  حئ خئ 

مئ هئ جب حب خب   ِّ
25الفرقان18

-36
ّٰٱڤ ڦ ڦ ڦ     ڦ   ڄ 

48-21األنبياء38ڄ              ِّ
ّٰٱ جف حف خف مف حق مق جك حك  

خكلك مك جل حل خلمل هل 
جم   ِّ

25الفرقان32



ُمْعَجُم امَلْحِكي ِف الُقرآِن الَكِرْيم

173

رقمهاالسورةرقمهااآليةمرقمهاالسورةرقمهااآليةم

ّٰٱ مث نث ىث  يث ىف يف ىق يق 49-
اك   ِّ

61-27النمل67

ّٰٱ ىئ يئ رب زب مب نبىب  يب رت 
زت مت نت ىتيت رث زث مث نث  
ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك 

ىك  يك مل ىل يل ام مم   ِّ

34سبأ3

ّٰٱ مك ىك  يك مل ىل يل ام مم رن 50-
زن من نن   ِّ 

ّٰٱ جض حض خض مض حط مظ جع  مع 62-27النمل68
جغ مغ جف حف خف مف حق مق   ِّ

34سبأ7

63-27النمل71ّٰٱ خت مت هت مث حج مج جح   51ِّ-

ّٰٱ حض خض مض حط مظ جع مع 
جغ  مغ جف حفخف مف حق مق جك 

حك خك  لك مك جل حل خل 
مل هل جم  حم خم مم 

جن حن خن من   ِّ

34سبأ31

-52
ّٰٱ جئ حئ خئ مئ هئ جب 

حب  خب مب هب جت حت خت 
مت هت  مثحج مج جح   ِّ

64-29العنكبوت12

ّٰٱ يب رت زت مت نت  ىت يت رث زث مث 
نث ىث يث ىف يف ىق يق  اك لك مك 
ىك يك ملىل يل ام مم رن زن  من 

نن ىن ين ٰى ري    ِّ

34سبأ43

ّٰٱ  حب  خب مب هب جت حت خت 53-
مت هت  مث حجمج جح مح   ِّ

ّٰٱ ىئ يئ رب زب مب نب ىب  يب 65-29العنكبوت61
رت   ِّ

34سبأ52

-54
ّٰٱ جغ مغ  جف حف خف مف حق مق 
جك حك خك لك مك  جل حلخل مل هل 

جمحم خم مم جن حن   ِّ
66-29العنكبوت63

ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك 
ىك  يك مل ىل يل ام مم رن 
زن من نن ىن ين  ٰى ري    ِّ

36يس47

-55
ّٰٱٱڀ ڀ    ٺٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ 

ٿ       ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ            ِّ

36يس48ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئ   67ِّ-32السجدة3

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف  مف حقمق 56-
جك حك خك لك مك   ِّ

ّٰٱ مض حط مظ جع مع جغمغجف حف خف مف 68-32السجدة10
حق  مق جك    ِّ

36يس52

ّٰٱ مح جخ مخ جس حس خس 57-
مس   ِّ

37الصافات15ّٰٱ جئ حئ خئ مئ هئ جب   69ِّ-32السجدة28

ّٰٱ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب 58-
نب  ىب يب    ِّ

37الصافات16ّٰٱ خب مب هب جت حت  خت مت    70ِّ-33األحزاب66

ّٰٱ زت مت نت ىت يت رث  زث 59-
مث   ِّ

37الصافات17ّٰٱ مث حج   71ِّ-33األحزاب67

ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق  يق اك 60-
لك   ِّ

37الصافات20ّٰٱ خض مض حط  مظ جع   72ِّ-33األحزاب68
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-73
ّٰٱٹ  ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ      ِّ
86-38ص4

ّٰٱ مخ جس حس  خس مس حص خص مص 
جض حض خضمض حط مظ جع مع  جغ مغ 

جف حف   ِّ
46األحقاف11

87-38ص5ّٰٱ زئ مئ نئ ىئيئ رب زب مب نب   74ِّ-
ّٰٱ هت مث حج مج جح مح  جخ مخ 

جسحس خس مس حصخص مص جض حض خض  

مض حط   ِّ

46األحقاف34

ّٰٱ يب رت  زت مت نت ىت يت رثزث 75-
مث نث ىث يث   ِّ

52الطور30ّٰٱ خل مل هل جم حم خم  مم   88ِّ-38ص6

ّٰٱ يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل 76-
ىل   ِّ

54الطور33ّٰٱ جن حن خنمن ىن ين جه   89ِّ-38ص7

ّٰٱ  ام  مم رن زن مننن ىن ين ٰى ري زي ميني 77-
ىي يي جئ حئ    ِّ

54القمر8ّٰٱ يم جن حنخن من ىن ين جه مه   90ِّ-38ص8

ّٰٱ زن من نن ىن  ين ٰى ري زي 91-38ص16ّٰٱ جي حي خي مي هي مئ هئ مب   78ِّ-
مي ني ىييي جئ  حئخئ مئ هئ جب   ِّ

64التغابن6

ّٰٱ مت نت ىت يت رث زث مث 79-
نث  ىث يث ىف يف ىق   ِّ

ّٰٱ حج مج جح مح جخ مخ جس حس خس مس حص 92-40غافر11
خص مص جض  حض خض مض حط   ِّ

67امللك9

-80
ّٰٱٱٹ ٹ ڤ  ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ    ڃ ڃ   
ڃ               ِّٱ

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق  93-41فصلت5
جك   ِّ 

67امللك10

ّٰٱ خب مب هب جت حت خت مت  81-
هت مث حج مج   ِّ

67امللك25ّٰٱ خي مي هي مئ هئ مب  هب   94ِّ-41فصلت26

-82
ّٰٱ حك خك لك مك جل حل خل مل 
هل  جم حم خم مم جن حن 

خن   ِّ

ّٰٱ من نن ىن ين ٰى ري  زي 95-41فصلت29
مي ني ىي يي جئ   ِّ

68القلم51

ّٰٱ هت مث حج مج جح مح 83-
جخ  مخ جس حس   ِّ

ّٰٱ مك ىك يك مل ىل  يل ام مم رن 96-43الزخرف9
زن من نن ىن ين ٰى   ِّ

78النبأ40

-84
ّٰٱ خي مي هي مئ هئ مب هب مت هت مث 
هث  مس هس مش هش لك مك مل من هن مي 

هي   ِّ
1-45اجلاثية32

____________باب الالم
لقامن

ّٰٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 

ڦ ڄ   ڄ ڄ          ِّ

31لقامن13

ّٰٱ جن  حن خن من ىن ين جه مه ىه 85-
يه جي حي  خي مي   ِّ

2-46األحقاف7
ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب خب مب  هب جت حت 
خت مت هت مث حج مج جح مح  جخ مخجس 

حس خس مس حص    ِّ 
31لقامن16
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-3
ّٰٱ مص جض حض خض  مض حط مظ 
جع مع جغ مغ جفحف خف مف  حق مق 

جك   ِّ
26الشعراء162ّٰٱ من ىن ين جه   11ِّ-31لقامن17

ّٰٱ خك لك مك جل حل خل مل هل  جمحم خم 4-
مم جن حن خن من هن    ِّ

26الشعراء163ّٰٱ ىه يه جي   12ِّ-31لقامن18

ّٰٱ مه ٰه جي  حي خي ميهي مئ هئ 5-
مب هب مت    ِّ 

13-31لقامن19
ّٰٱېئ ېئ ېئ   ىئ ىئىئ ی ی ی     ی جئ 

حئ                 ِّ
26الشعراء164

-1

 لوط

ّٰٱ مت هت مث حج مج جح مح 
جخ مخ جس حس خس مس   ِّ

26الشعراء165ّٰٱ رئ زئ مئ نئ   14ِّ-7األعراف80

ّٰٱ خص مص جض  حض خض مض 2-
حطمظ جع مع جغ مغ   ِّ

ّٰٱ يئ رب زب مب نب  ىب يبرت زت مت 15-7األعراف81
نت ىت   ِّ

26الشعراء166

ّٰٱ  ىك  يك مل ىل يل ام مم رن 3-
زن من نن  ىن ين   ِّ

26الشعراء168ّٰٱ يق اك لك مك ىك   16ِّ-11هود77

-4

ّٰٱ ري زي مي ني ىي يي جئ  حئ 
خئمئ هئ جب حب خب مب هب جتحت  

خت مت هت مث حج مججح مح جخ مخ 

جس   ِّ

26الشعراء169ّٰٱ مل ىل يل ام مم   17ِّ-11هود78

ّٰٱ مغ جف حف خف مف حق مق جك حك خك 5-
لك   ِّ

ّٰٱ مخ جس حس خس  مس حص 18-11هود80
خص مص   ِّ 

27النمل54

ّٰٱ حض خض  مض حط مظ جع 19-15احلجر62ّٰٱ  ىن  ين ٰى ري   6ِّ-
معجغ مغ جف حف خف   ِّ

27النمل55

ّٰٱيت رث زثمث نث  ىث يث ىف يفىق 20-15احلجر68ّٰٱ جف حف خف مف حق مق   7ِّ-

يق اك لك مك   ِّ
29العنكبوت26

21-15احلجر69ّٰٱ  حك  خك لك مك   8ِّ-
ّٰٱ حئ خئ مئ هئ جب حب 
خب  مب هب جت حت خت مت 

هت   ِّ
29العنكبوت28

22-15احلجر71ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم   ِّ 9-

ّٰٱ حج مج جح مح جخ 
مخ  جس حس خسمس حص خص مص 

جض حض  خض مض حط مظ جع مع جغ 
مغ جف  ِّ

29العنكبوت29

29العنكبوت30ّٰٱ خف مف حق مق جك حك   23ِّ-26الشعراء161ّٰٱ حم خم مم ىم يم جن حن    10ِّ-
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-1

____________باب امليم
مالك خازن النار

ّٰٱٱٹ ٹ ٹ   ٹ ڤڤ ڤ ڤ       ڦ               ِّ 

74املدثر45ّٰٱ هن مي هي  َّـ   4ِّ-43الزخرف77

-1
املرتفون

ّٰٱ مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق اك 
لك مك ىك يك مل   ِّ

74املدثر46ّٰٱ ِّـ ىط يط ىع   5ِّ-34سبأ34

ّٰٱ يل ام مم رن زن من نن 2-
ىن   ِّ

74املدثر47ّٰٱ ىغ يغ ىس   ِّ 6-34سبأ35

-1

املتقون

ّٰٱ ىث  يث ىف يف ىق يقاك لك مكىك 
يك مل ىل  يل ام ممرن زن من 

ننىن ين ٰى ري    ِّ 

83املطففني32ّٰٱ مي هي مئ هئ مب هب  7ِّ-16النحل30

1-52الطور26ّٰٱ مج جح مح جخ مخ جس حس    2ِّ-

جملث ) خباز عزيز مرص (

ّٰٱ مت هت مث حجمج جح مح  جخ 
مخ جس حسخس مس حص خص مص جض حض  
خض مض حط مظ جعمع جغ مغجف حف 

خف مف  حق   ِّ

12يوسف36

1-52الطور27ّٰٱ مس حص خص مص جض حض   3ِّ-

املحتظر الكافر

ّٰٱ اك لك مك  ىك يك 
مل ىل يل ام مم  رن زن من 
نن ىن ين ٰى ري زيمي  

ني ىي يي جئ حئ   ِّ

4النساء18

1-52الطور28ّٰ مض حط مظ جع  معجغ مغ جف حف خف   4ِّ-

  حممد

ّٰٱ خت مت هت مث حج مج  جح مح 
جخ مخ جس حسخس مس حص خص  

مص جض حض خض مض حط مظ 

جع مع جغمغ  جف حف خف مف حق   ِّ 

2البقرة214

-1
املجرمون

ّٰٱ  لك  مك جل حل   ِّ 
2-26الشعراء203

ّٰٱ حب خب مب هب جت حت خت مت 
هت مث  حج مج جح مح جخ 
مخ جس حس  خس مس حص خص مص   ِّ

9التوبة92

ّٰٱ نئ ىئ يئ رب زب مب نبىب  يب 3-74املدثر43ّٰٱ هت مث هث مس  هس   ِّ 2-
رت زت  ِّ

21األنبياء4

ّٰٱ حج مج  جح مح جخ مخ جس 4-74املدثر44ّٰٱ هش لك مك مل   3ِّ-
حس خس   ِّ

25الفرقان30
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4-43الزخرف88ّٰٱ جل حل خل مل هل  جم حم   5ِّ-
ّٰٱ       ّٰ رئ زئ مئ نئىئ يئ رب زب  

مب نبىب يب رت زت مت نت ىت 
يت  رث زث   ِّ

12يوسف32

-6

ّٰٱٱڦ ڦ        ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ 
ڃ   چ چ چ چ ڇ ڇ       ڇ ڇڍ  

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ   
ک               ِّ

5-66التحريم3

ّٰٱ خص  مص جض حض خض مض حط مظجع 
مع جغ مغ  جف حف خف مف حقمق جك حك 
خك لك مك  جل حل خل مل هل 

جم حم خم   ِّ

12يوسف51

-1

املخلفون

ّٰڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ  نث ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ     ڌڎ ڎ  ڈ       ڈ               ِّ 

ّٰٱجن  حن خن من هن جه مه ٰه جي حي 6-9التوبة81

خي مي   ِّ 
12يوسف52

-2

ّٰٱٱڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃڃ ڃ  ڃ   چ چ چ 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ    ڎ ڈ 
ڈ ژ  ژ ڑ ڑک ک ک        ک گ  گ  گ                 ِّ

ّٰٱ مل ىل يلجم حم خم مم ىم يم جن 7-48الفتح15
حن  خنمن ىن ين جه مه   ِّ

12يوسف53

-3

ّٰٱ خض مض حط مظ جع  مع 
جغ مغ جفحف خف مف حق  

مق جكحك خك لك مك جل حل خل مل هلجم  
حم خم ممجن حن خن من هن جه 

مه   ِّ

1-48الفتح15

) مريم ) أخت موسى

ّٰڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 
چ چ   چ چ         ڇ  ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈژ  ژ ڑ ڑ ک 
ک ک  ک گ گ گ        ِّ 

20طه40

-1

امرأة عزيز مرص

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 
ىم  يم جن حنخن من ىن ينجه مه ىه 

يه جيحي  خي مي ىي يي   ِّ 

2-12يوسف23
ّٰٱ مح جخ مخ جس حس خس مس 

حص  خص مص جض حض خض مض حط 

مظ    ِّ

28القصص12

-2
ّٰٱ نت  ىت يت رث زث مث نث 
ىث يث ىفيف  ىق يق اك لك مك ىك 

يك مل ىل يل ام مم  رن   ِّ

1-12يوسف25

مريم بنت عمران

ّٰٱ حف خف مف  حق مق جك حك 
خك لكمك جل حل خل  مل هل 

جم حم خممم جن حن خن من هنجه  مه ٰه 

جي حي خيمي هي مئ هئ مب هب مت هت   ِّ 

3آل عمران37

-3

ّٰ ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ    پ پ پ 
پ  ڀ     ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 

ٿ ٿ       ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ    ڦ   ڦ                 ِّ

2-12يوسف31
ّٰٱپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ 

ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  
ڦ     ڦ            ِّ

3آل عمران47
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1-19مريم18ّٰٱ ىث يث  ىف يف ىق يق اك لك   3ِّ-

املستكربون

ّٰٱ مب نب ىب يب رتزت مت نت  
ىت يت رث زث مث نث ىث   ِّ 

14إبراهيم21

ّٰٱ نن ىن ين ٰى  ري زي مي ني 4-
ىي يي جئ   ِّ

2-19مريم20
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم 
خم  مم ىم يم جن حنخن من ىن 

ين   ِّ
34سبأ32

ّٰٱ خص مص جض حض خض  مض 5-
حط مظ جع مع جغ مغ جف   ِّ

ّٰٱ حص خص مص جض حض خض مض حط  3-19مريم23
مظ جع مع جغ   ِّ

40غافر48

-1

مسترصخ موسى ومستنرصه
رجل من بني ارسائيل

ّٰٱ حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ  
مخ جس حس خس مس حص خص مصجض حض 
خض مض  حط مظ جع مع جغ مغ جف حف خف 

مف حق    ِّ

1-28القصص19

مرشكو أهل الكهف

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺٿ ٿ  ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ 

ڄ             ِّٱٱٱٱ

21الكهف21

-1

املستضعفون يف األرض

ٱٱّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  
ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ               ِّ 

1-4النساء75

املرشكون

ّٰٱ خص مص  جض حض خض مض حط 
مظ جع معجغ مغ  جف حف خف مف 

حق مقجك حك خكلك  مك جل حل 

خل مل   ِّ 

2البقرة118

-2

ّٰٱ رت زت مت نت  ىت يت رث زث 
مثنث ىث يث ىف يف ىقيق  اك لك مك 

ىك يك مل ىل يلام مم رن  زنمن 
نن ىن   ِّ

2-4النساء97
ّٰٱ جب حب خب مب هب  جت حت خت مت 

هت مث حجمج جح مح جخ  مخ 
جس حسخس مس حص خص مص جض   ِّ

2البقرة167

ّٰٱ هل جم  حم خم مم جن 3-
حن خن من   ِّ

3-34سبأ31
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم 
جن حن خن  منىن ين جه مه ىه 

يه جي حي  خي   ِّ
2البقرة170

-4

ّٰٱٱٿ ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇڇ  ڇ ڇ ڍ   ڍ 

ڌ              ڌ           ِّ

4-34سبأ33

ّٰٱٱٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ  پ 
پ   ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ   ٿ    ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ  ڃڃ چ چ  چ چ ڇڇ 

ڇ ڇ  ڍ                ِّ 

2البقرة275
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-5
ّٰٱ حك خك لك مك جل حل خل مل هل 

جم  حم خم مم جن حن خن 
من   ِّ

15-3آل عمران173
ّٰٱ ىن ين ٰى ري زي مي نيىي  يي جئ 
حئ خئ مئ هئ جب حبخب مب هب جت حت  

خت مت هت مث   ِّ
7األعراف203

ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب  جت حت خت 6-
مت  ِّ

ّٰٱ يل ام مم رن زن من  نن 16-6األنعام23
ىن   ِّ

8األنفال21

ّٰٱ نت ىت  يت رث زث 7-
مث نث ىث   ِّ

17-6األنعام105

ّٰٱ ري زي مي ني  ىي يي جئ حئ 
خئ مئ هئ جب  حب خبمب هب 
جت حت خت مت هت مث حج مج  جح 
محجخ مخ جس حس خس   ِّ

10يونس18

-8

ّٰٱ خص مص  جض حض خض مض حط مظ جع 
مع جغ مغ جفحف خف  مف حق مق جكحك 
خك لك مك  جل حل خل مل 

هل جم حم خم   ِّ

18-6األنعام124
ّٰٱ جك حك خك لك مك جل حلخل مل 
هل  جم حم خم مم جن حن 

خن   ِّ
10يونس20

-9

ّٰٱ مم رن زن من نن ىن ين  
ٰى ري زي مي ني ىي ييجئ  
حئ خئ مئ هئ جب حب خبمب  هب 

جت حت خت مت هت مثحج  مج جح 
مح  ِّ

10يونس48ّٰٱ نن ىن ين ٰى ري زي مي   19ِّ-6األنعام136

-10

ٱٱٱٱٱّٰٱٱٱٱٱٱٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 
ىم  يم جن حن خن من ىن 

ين جه  مه ىه يه جي حيخي 
مي ىي يي  ٰذ   ِّ 

ّٰٱ جه  مه ٰهجي حي خي مي هي مئهئ 20-6األنعام138
مب هب مت   ِّ

10يونس53.

-11

ّٰڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ    ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ  چ 

چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ    
ڌ ڌ  ِّ

21-6األنعام139
ّٰٱ مص جض حض خض مض حط  مظ جع 

مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق  جك 

حكخك لك مك جلحل خل مل هل جم حم   ِّ 

11هود12

ّٰٱ ىن ين جه  مه ىه يه جي 12-
حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر   ِّ

22-6األنعام148
ّٰٱ خل مل ىليل جم حم خم مم ىم 
يم  جن حن خن من ىن ين جه 

مه ىه   ِّ
11هود13

ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب  خب مب هب 13-
جت حت خت مت هت مث   ِّ 

ّٰٱ مب هب جت حت خت مت هت  مث 23-6األنعام156
حج   ِّ

16النحل24

-14

ّٰٱ مج جح مح جخ مخ جس حس خس 
مس حصخص  مص جض حض خض مض 
حط مظجع مع  جغ مغ جف حف خف 

مف حقمق جك حك  خك لك مك جل 
حل خل مل هل   ِّ

24-6األنعام157

ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ  

ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ                 ِّ

16النحل35
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-25
ّٰٱ هب جت حت خت مت  هت مث 

حج مج جح مح جخ مخ جسحس  

خس مس حص خص مص   ِّ 

36-16النحل86
ّٰٱ ىب يب رت زت مت نت ىت  يت 

رث زث مث نثىث يث ىفيف ىق يق 
اك  لك   ِّ

28القصص63

ّٰٱ يب رت زت مت نت ىت يت رث  زث 26-
مث   ِّ

ّٰٱ مي ني ىي يي  جئ حئ خئمئ هئ جب 37-17اإلرساء90
حب خب مب هب جت حت  خت   ِّ

29العنكبوت50

ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق اك  لك 27-
مك ىك يك   ِّ

38-17اإلرساء91
ّٰٱڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ نث ڇڇ ڇ ڇ      ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ      ِّ 

31لقامن21

ّٰٱ ىل يل ام مم  رن زن من نن 28-
ىن ين ٰى ري   ِّ 

ّٰٱ حت خت مت هت مث حج 39-17اإلرساء92
مج  ِّ

34سبأ29

-29

ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 
حب خب  مب هب جت حت خت 
متهت مث حج مج جح  مح جخ مخ 

جس   ِّ

40-17اإلرساء93

ّٰٱ يب رت زت مت نت  ىت يت رث زث مث 
نث ىث يث ىف يف ىق يق  اك لك 

مك ىك يك ملىل يل ام مم رن زن  
من نن ىن ين ٰى ري    ِّ

34سبأ43

-30
ّٰٱٱٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ 

ڤ ڦ     ڦ ڦڦ ڄ ڄ   
ڄ  ڄ           ِّ

37الصافات28ّٰٱ جه مه ىه يه جي حي   41ِّ-21األنبياء3

ّٰٱ هت مث حج مججح مح جخ مخ جس 31-
حس  خس   ِّ

37الصافات29ّٰٱ مي ىي يي ٰذ ٰر   42ِّ-23املؤمنون70

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى ري  32-
زي   ِّ

37الصافات30ّٰٱڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ڄ ڃ        ڃ ڃ   43ِّ-23املؤمنون82

ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب  33-
حب خب مب   ِّ

37الصافات31ّٰٱ رب زب مب نبىب يب رت   44ِّ-23املؤمنون83

-34

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى  ري زي 
مي ني ىي ييجئ حئ خئ مئ هئ  
جب حب خبمب هب جت حت خت مت هت 

مث    ِّ

37الصافات32ّٰٱ مت نت ىت يت   45ِّ-28القصص48

-35

ّٰٱ ىن ين  ٰى ري زي مي ني 
ىييي جئ حئ خئ  مئ هئ جب حب 
خب مب هب جت حت خت مت  هت 

مث حج   ِّ

37الصافات36ّٰٱ نن ىن ين ٰى  ري زي   46ِّ-28القصص57
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ّٰٱ حق مق جك حك خك لك مك  جل حل 47-
خل   ِّ

-151
152

ّٰٱمخ جس حس خس مس حص خص مص جض 60-37الصافات

حض  خض مض   ِّ

-34
35

44الدخان

ّٰٱام مم رن زن من نن ىن ين ٰى ري   48ِّ-
-167
168

61-37الصافات
ّٰٱٱڤ ڤ ڤ  ڦ     ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ 

ڃڃ ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ    ڇ ڇ  ڇ             ِّ
45اجلاثية24

ّٰٱ نت ىت  يت رث زث مث نث ىث يث ىف 62-37الصافات169ّٰٱ  مي  ني ىي يي    ِّ 49-
يف ىق يق اك  لك مك   ِّ

45اجلاثية25

ّٰٱ جب حب خبمب هب جت حت خت مت  هت مث 50-
حج مج جحمح جخ مخ جس حس   ِّ

63-40غافر74
ّٰٱٱڤ ڤ  ڤڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ 
ڄ ڃڃ ڃ  ڃ  چ چ چچ ڇ       ڇ ڇ 

ڇ  ڍڍ ڌ ڌ  ڎ            ِّ

46األحقاف8

ّٰ جس  حس خس مس حص خص مص جض 51-
حض خض مض  حط   ِّ

54القمر44ّٰٱ مظ جع مع جغ مغ   ِّ 64-40غافر84

-52
ّٰٱٱڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ   

چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ 
ڌ  ڎ ڎ ڈ                ِّ

79النازعات10ّٰٱ خس مس حص خص مص   65ِّ-41فصلت14

-53

ّٰٱٱٻ  ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 

ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ           ِّ

79النازعات11ّٰٱ حض خض  مض حط   66ِّ-41فصلت47

ّٰٱ حس خس مس حص خص مصجض  حض خض مض 54-
حط مظجع مع جغ مغ جف   ِّ

79النازعات12ّٰٱ جع مع جغ مغ جف    67ِّ-43الزخرف20

ّٰٱ جل حل  خل مل هل جم حم خم مم 55-
جن حن    ِّ 

1-43الزخرف22
املعرض عن ذكر اهلل ) يوم القيامة (

ّٰٱ حم خم مم جن حن خن من هن   ِّ
20طه125

ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ 56-
هئ   ِّ

ّٰٱ رب زب مب نب ىب يب رت  زت 2-43الزخرف30
مت نت ىت   ِّ

43الزخرف38

ّٰٱ  حب  خب مب هب جت حت خت مت 57-
هت مث    ِّ

1-43الزخرف31

مأل بلقيس

ّٰٱ جض حض خض مض حط مظ جع مع 
جغ  مغ جف حف   ِّ

27النمل33

ّٰٱ خس مس  حص خص مصجض حض خض مض حط 58-
مظجع مع جغ مغ جف   ِّ

1-43الزخرف58

مأل فرعون

ّٰٱ يب رت زت مت نت ىت يت رث  
زث   ِّ 

7األعراف109

ّٰٱ حف خف مف حق  مق جكحك خك 59-
لك   ِّ

7األعراف110ّٰٱ نث ىث يث ىف يفىق يق اك    2ِّ-43الزخرف87
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-3

ّٰٱ لك مك ىك يك مل ىل يل ام 
مم  رن زن من ننىن ين ٰى 

ري زي  مي ني ىي 

يي    ِّ

5-7األعراف127
ّٰٱ ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ  حئ خئ 
مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت  
خت مت هت مث حج مج جح   ِّ

23املؤمنون24

ّٰٱ حص خص مص جض حض خض مض حط مظ 4-
جع   ِّ

ّٰٱ جخ مخ جس  حس خس مس حص خص مص 6-10يونس76
جض    ِّ

23املؤمنون25

ّٰٱ جل حل خل مل هل جم حم  خم 5-
مم جن حن خن من هن جه مه   ِّ

7-10يونس78

ّٰٱ نث ىث يث ىف  يف ىق يق اك 
لك مك ىك يك مل  ىل يل ام مم 
رن زن من نن ىن ين ٰى  

ري   ِّ

23املؤمنون33

ّٰٱ زت مت نت ىت  يت رث 6-
زث   ِّ

23املؤمنون34ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئ    8ِّ-23املؤمنون47

ّٰٱ هئ جب حب خب مب هب جت حت 9-26الشعراء36ّٰٱ مق جك حك خك لك مك جل   7ِّ-
خت    ِّ

23املؤمنون35

23املؤمنون36ّٰٱ مث حج مج جح   10ِّ-26الشعراء37ّٰٱ خل مل هل جم   8ِّ-

-9
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم يم  جن حن خن من ىن ين 
جه  ِّ

ّٰٱ جخ مخ جس حس  خس مس حص خص مص 11-28القصص36
جض   ِّ 

23املؤمنون37

ّٰٱ ين جه مه ىه يه  جي حي خي 10-
مي ىي يي   ِّ

ّٰٱ خض مض حط مظ  جع مع جغ مغ جف حف خف 12-43الزخرف49
مف   ِّ

23املؤمنون38

-1
 مأل قوم نوح

ّٰٱ رب زب مب نب ىب يب رت زت مت   ِّ
1-7األعراف60

مأل ملك مرص

ّٰٱ خل مل ىليل جم حم خم مم 
ىم   ِّ

12يوسف44

-2

ّٰٱ مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ 
جس  حس خس مس حص خص مص جض حض 
خض  مض حط مظ جع مع جغ مغ جف 

حف خف   ِّ 

1-11هود27

املالئكة

ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ 
ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ            ِّ 

2البقرة30

ّٰٱ يل ام مم رن زن  من نن ىن 3-
ين ٰى ري زي مي   ِّٱ

ّٰٱ  رت  زت مت نت ىت يت رث زثمث نث ىث 2-11هود32
يث ىف    ِّ

2البقرة32

ّٰٱ جض حض خضمض  حط مظ جع مع جغ 4-
مغ جف حف خف    ِّ

ّٰٱ زي مي  ني ىي يي جئ حئ 3-11هود35
خئ مئ  هئ جب حب   ِّ

3آل عمران42
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-4
ّٰٱٱمغ جف  حف خف مف حق مق 

جك حك خك لك  مك جل حل خل 

مل هل جم حم خم   ِّ

15احلجر53.ّٰٱ  جن  حن خن من ىن ين جه    15ِّ-3آل عمران45

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم 5-
خم   ِّ

15احلجر55ّٰٱٱڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ                ِّ 16-3آل عمران46

-6

ّٰٱ رت زت مت نت  ىت يت رث زث 
مثنث ىث يث ىف يف ىقيق  اك لك مك 

ىك يك مل ىل يلام مم رن  زنمن 
نن ىن   ِّ

15احلجر58ّٰٱ نت ىت يت رث زث مث   17ِّ-4النساء97

-7

ّٰٱ مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق  
جكحك خك لك مك جل حلخل مل هل 

جم  حم خم مم جن حن خن من 
هن جه مهٰه  جي حي خي مي هي مئ 

هئ مب هب    ِّ 

15احلجر59ّٰٱ ىث يث ىف  يف ىق يق   18ِّ-7األعراف37

-8
ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ               ِّ

15احلجر60ّٰٱ لك مك ىك يك مل ىل   19ِّ-7األعراف44

-9
ّٰٱ  جض  حض خض مض حط مظ جعمع جغ 
مغ  جف حف خف مف حق مق 
جك حك  خكلك مك جل حل خل مل   ِّ

15احلجر63ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ  خئ   20ِّ-11هود18

ّٰٱ مث حج مج جح مح جخ  مخجس 10-
حس خسمس حص خص مص جض حض خض   ِّ

15احلجر64ّٰٱ هئ جب حب خب   21ِّ-11هود69

-11
ّٰٱ حط  مظ جع مع جغ مغ جف 

حف خف مفحق  مق جك حك خك لك مك 
جل حل   ِّ

ّٰٱ هب  جت حت خت مت هت مث حج 22-11هود70
مج جح مح  جخ مخ جس   ِّ

15احلجر65

-12
ّٰٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  ٹ 

ٹ ٹ ڤڤ ڤ   ڤ ڦ            ِّ
ّٰٱ هت مث  حج مج جح مح 23-11هود73

جخ مخ جس حس خس  مس   ِّ
16النحل32

-13

ّٰٱ جل  حل خل مل هل جم حم خممم جن 
حن خن  من هن جه مه ٰه جي حي 

خيمي هي مئ  هئ مبهب مت هت مثهث 

مس هس مش   ِّ

24-11هود81
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 

مم  ىم يم جنحن خن من ىن 
ين   ِّ

29العنكبوت31

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 14-
ىم   ِّ 

25-15احلجر52

ّٰٱ  زئ  مئ نئ ىئ يئ رب زب 
مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت 
يت رث زث مث نث  ىث يث 

ىف   ِّ

29العنكبوت33
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ّٰٱ ىق يق اك لك  مك ىك يك مل 26-
ىل يل ام مم    ِّ 

51الذاريات33ّٰٱ ىن ين جه مه ىه   37ِّ-29العنكبوت34

-27
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن 
حن خن  من ىن ين جه مهىه يه جيحي خي 

مي ىي    ِّ
51الذاريات34ّٰٱ جي حي خي  مي   38ِّ-34سبأ23

ّٰٱ حن خن من ىن ين جهمه ىه يه  28-
جي حيخي مي ىي يي   ِّ

51الذاريات35ّٰٱ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ                   39ِّ-34سبأ41

51الذاريات36ّٰٱڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ              40ِّ-37الصافات21ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مف حق   ِّ 29-

51الذاريات37ّٰٱ يئ رب زب مب نب  ىب يب   41ِّ-37الصافات164ّٰٱ نث ىث يث  ىف يف ىق   30ِّ-

1-37الصافات165ّٰٱ اك لك مك   31ِّ-

ملكا داود  ) اخلصامن (

ّٰٱ نب ىب يب رت زت متنت ىت يت رثزث  
مث نث ىث يث ىف يف ىق يق اك 

لك  مك ىك يك مل   ِّ

38ص22

ّٰٱ يل ام مم رن زن من نن  ىن ين ٰى 2-37الصافات166ّٰٱ يك مل ىل    32ِّ-
ري زي مي ني ىي   ِّ

38ص23

ّٰٱ خس مس حص خص مصجض حض خض مض 33-
حط   ِّ

1-51الذاريات25

ملك مرص

ّٰٱ جض حض خض مض حط مظ جع 
مع  جغ مغ جف حف خف مف 
حقمق  جك حك خك لك مك جل حل 

خل مل   ِّ 

12يوسف43

ّٰٱ لك مك جلحل خل مل هلجم حم خم 34-
مم    ِّ 

2-51الذاريات28
ّٰٱ خئ مئ هئ  جبحب خب مب هب جت 

حت خت مت هت مث حج  مج جح مح 
جخمخ جس حس خس مس   ِّ

12يوسف50

ّٰٱ مي هي مئ هئمب هب مت هت 35-
مث    ِّ

3-51الذاريات30

ّٰ خص مص جض حض خض مض حط مظجع 
مع جغ مغ  جف حف خف مف حقمق جك حك 
خك لك مك  جل حل خل مل هل 

جم حم خم   ِّ

12يوسف51

4-51الذاريات32ّٰٱ مم ىم يم جن حن  خن   36ِّ-
ّٰٱٱٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ    ٹڤ ڤ ڤ    

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ          ِّ
12يوسف54
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-1

املنافقون

ّٰٱ لك مك ىك  يك مل ىل يل ام مم رن 
زن   ِّ

9-2البقرة11
ّٰٱ خت مت هت مث حج مج جح  مح جخ 
مخ جس حس خس مس حص 

خص  مص جض   ِّ
4النساء73

-2
ّٰٱ ىي يي  جئ حئ خئ مئ هئ جب 
حب خب مب هبجت  حت خت مت هت 

مث حج مج   ِّ
10-2البقرة13

ّٰٱ مث نث ىث يث ىف يف ىق يق  اك 
لك مك ىك يك مل ىل يل ام مم  
رن زن من نن ىن ين ٰى ريزي مي 
ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حبخب 

مب هب جت  حت خت مت هت مث حج 
مج جح   ِّ

4النساء77

ّٰٱ مح جخ  مخ جس حس خس مس حص خص 3-
مص جض حض  خض مض حط مظ   ِّ

11-2البقرة14

ّٰٱ  جخ  مخ جس حس خس مس حص خص 
مصجض حض خض  مض حط مظ جع مع جغمغ 
جف حف خف مف  حق مق جكحك خك لك مك 
جل حلخل مل هل جم حم خم  مم جن   ِّ

4النساء78

-4

ّٰٱ ٰى ري زي مي ني ىي 
يي جئ  حئ خئ مئ هئ جب حب 

خب مب هب  جت حتخت مت هت 
مثحج مج جح مح جخ مخ   ِّ

12-3آل عمران119

ّٰٱٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ  ڦ 

ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 
ڃ               ِّ

4النساء81

-5

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ  ڦ ڦ  ڄ ڄ       ڄڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ  ڇ 
ڇ ڇ       ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ 

ژ             ڑ ڑ ک ک ک     ک گ 
گ گگ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻ 
ڻ         ِّ

13-3آل عمران154

ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ 
ڀ ڀ    ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ 

ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹٹ 
ڤ ڤ   ڤ ڤ  ڦڦ ڦ ڦ   ڄ 

ڄ  ڄ ڄ ڃ            ِّ

4النساء141

-6

ّٰٱٱڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ  ٹ  ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ 

ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ     چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ              ِّ

14-3آل عمران167
ّٰٱيك مل  ىل يل ام مم رن 

زن من نن  ىن ين ٰى ري 
زي مي   ِّ

5املائدة41

-7
ّٰٱ مت نت ىت  يت رث زث مث نثىث 
يث ىف يف ىق  يق اك لك 

مك   ِّ
15-3آل عمران168

ّٰٱڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ        ِّ

5املائدة52

-8
ّٰٱ ري زي مي ني  ىي يي جئ 

حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب  
جت   ِّ

16-4النساء72
ّٰٱ زن من  نن ىن ين ٰى ري زي 
مي نيىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ 

جب حب    ِّ
8األنفال 49
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-17
ّٰٱٱٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 

ڤ    ڤڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ              ِّ

27-9التوبة49
ّٰٱ هئ جب حب  خب مب هب جت حت خت 
متهت مث حج  مج جح مح جخ مخ 

جس حس خس مسحص خص مص جض  حض   ِّ
33األحزاب13

-18
ّٰٱ رئ زئ مئ نئىئ يئ رب  

زب مب نب ىب يب رت زت مت  
نت ىت   ِّ

28-9التوبة50
ّٰٱ مث حج مج جح  مح جخ مخ جس حس 

خس مس حص خص مص جض حضخض  مض حط مظ 
جع مع جغ مغ جف   ِّ

47حممد16

-19

ّٰٱ  مح  جخ مخ جس حس خس 
مسحص خص مص جض  حض خض مض حط 
مظ جع مع  جغ مغجف 
حف خف مف حق مق جك حك   ِّ

29-9التوبة61
ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب خب مب  
هب جت حت خت متهت مث حج 

مج    ِّ
47حممد26

-20
ّٰٱ نت ىت  يت رث زث مث 
نثىث يث ىف يف  ىق يق 

اك   ِّ
30-9التوبة65

ّٰٱٹ ڤ ڤ ڤ ڤ      ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃ     ڃ 

ڃ چ      چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ      
ڍ            ِّ

57احلديد13

-21
ّٰٱ  حك  خك لك مك جل حل خل مل 
هل جم  حم خم مم جن حن 

خن من هن   ِّ
31-9التوبة86

ّٰٱ زث مث نث ىثيث ىف يف ىق يق  
اك لك مك ىك يك مل ىل 

يل  ام مم رن زن   ِّ

57احلديد14

-22
ّٰٱٱٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ                 ِّ
32-9التوبة124

ّٰٱ ىت يت رث زث  مث نث ىث يث ىف 
يف ىق يق اك لك  مك ىك 

يكمل ىل يل ام مم رن  زن من نن ىن 
ين ٰى ري زي مي ني ىييي  جئ حئ 

خئمئ هئ جب   ِّ

58املجادلة8

-23
ّٰٱ مل ىل يل  ام مم رن زن من 
نن ىن ين ٰى  ري زيمي ني ىي 

يي جئ حئ خئ مئ   ِّ

33-9التوبة127

ّٰٱڤ ڤ     ڤ     ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ  ڃ 

ڃ چ چ چ     چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ          ِّٱ

59احلرش11

ّٰٱ يف  ىق يق اك لك مك ىك 24-
يك مل ىل يل  اممم رن زن من   ِّ

34-24النور47
ّٰٱ اك لك مك ىك يك مل ىل يلام 

مم رن  زن من نن ىن ين ٰى 
ري   ِّ

63املنافقون1

-25

ّٰٱ ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث زث 
مث  نث ىث يث ىفيف ىق يق اك لك 
مك  ىك يك مل ىليل ام مم رن زن 

من نن  ىن    ِّ

35-29العنكبوت10
ّٰٱرئ زئ مئ  نئ ىئ يئ رب زب مب 

نب ىب يبرت زت  مت نت ىت 
يت رث زث مث    ِّ

63املنافقون7

ّٰٱ نن ىن ين ٰى ري زي  مي ني 26-
ىي يي جئ حئ خئ   ِّ

36-33األحزاب12
ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق 

اك  لك مكىك يك مل ىل 
يل ام  مم رن زن   ِّ

63املنافقون8
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-1

من جاء بعد املهاجرين واألنصار

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم  
ىم يم جن حن خن من ىن 
ين  جه مه ىه يه جي حي خي   ِّ

6-59احلرش10
ّٰٱٿ ٿ    ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ  ڄ ڃ 
ڃڃ ڃ چ چ چ              ِّ

2البقرة71

من يؤتى كتابه بيمينه
ينظر: السعداء

-7
ّٰٱ يك مل ىل يل ام مم  رن 

زن من نن ىن ين ٰى ري زي  

مي ني ىي يي جئ حئ خئ   ِّ

5املائدة20

من يؤتى كتابه بشامله
ينظر: األشقياء

-8
ّٰٱ هئ جب  حب خب مب هب 
جت حت خت مت هت مث  حج 

مج   ِّ

5املائدة21

-1

 موسى

ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك يك مل  
ىل يل ام مم رن زن 

من نن  ىن ين ٰى ري زي 

ميني ىي يي جئ حئ    ِّ

9-2البقرة54
ّٰٱٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ   ڦ             ِّ
5املائدة25

-2

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى ري زي 
مي ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ 

هئ جب حب خب  مب هبجت 

حت خت مت هت مث  حج مج جحمح 

جخ مخ جس حس خس مسحص  خص مص 

جض حض خض مض حط  مظجع مع 

جغ مغ جف حف خف مف  

حق مق جكحك خك لك مك جل 

حل   ِّ

ّٰٱ خف مف حق مق جك حك خك 10-2البقرة61
لك   ِّ

7األعراف104

-3
ّٰٱ ٰى ري  زي مي ني ىي يي جئ 

حئ خئمئ هئ جب  حبخب مب هب جت 

حت خت مت هت   ِّ

ّٰٱ مخ جسحس خس مس حص  خص مص 11-2البقرة67
جض حض خض مض    ِّ

7األعراف116

-4
ّٰٱ  حج  مج جح مح جخ مخ جس حسخس مس حص 

خص مص جض حض خض  مض حط مظ جع 

معجغ مغ جف حف   ِّ

12-2البقرة68
ّٰٱ حئ خئ مئ  هئ جب حبخب مب 
هب جت حت خت  مت هت مثحج مج 

جح   ِّ

7األعراف128

-5
ّٰٱ مف حق مق جك حك خك لك مكجل حل خل 

مل  هل جم حم خم مم جن 

حن   ِّ

13-2البقرة69

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم ىم  يم جنحن خن من ىن 

ين جه مه ىه يهجي  حي خي مي 

ىي    ِّ

7األعراف138
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24-7األعراف139ّٰٱڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ   ڄ        ٱ14ِّ-
ّٰٱٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 
ڦڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ     ڄ ڄ           ِّ

10يونس81

ّٰٱ مئ نئ ىئ يئ رب  زب مب نب 15-
ىب   ِّ

ّٰٱ مئ نئ ىئ يئ رب زب  25-7األعراف140
مب   ِّ

10يونس82

-16

ّٰٱمل ىل يل ام  مم رن 

زن من نن ىن ينٰى ري  زي 

مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ  

هئ جب   ِّ

ّٰٱ ىل يل ام مم رن  زن من نن 26-7األعراف142
ىن ين ٰى ري  ِّ

10يونس84

-17

ّٰٱ خب مب هب جت حت  خت مت هت 
مث حج مججح مح جخ مخ جس حس  

خس مس حص خص مص جض حضخض مض 

حط  مظ جع مع جغ مغ جف حفخف 

مف حق  مق جك حك خك لك مك 

جل    ِّ

27-7األعراف143

ّٰٱ خض مض  حط مظ جع مع جغ 
مغ جف حف خف  مف حق مق جك 

حكخك لك مك جل حل  خل مل 

هل جم حم خم مم جن حن   ِّ

10يونس88

-18

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ          ِّ

28-7األعراف150

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم  ىم يم جن حن خن 

من ىن ين  جه مه 

ىه يهجي حي  خي مي ىي 

يي ٰذ   ِّ

14إبراهيم6

ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت مت  نتىت يت 19-
رث زث   ِّ

ّٰٱ رب زب مب نب ىب يب رت 29-7األعراف151
زت  مت نت ىت يت رث   ِّ

14إبراهيم8

-20

ّٰٱ  مح  جخ مخ جس حس خسمس 
حص خص مص  جض حض خض مض حط 
مظ جع معجغ مغ جف حف  خف مفحق مق 
جك حك خك لك مك جل حل خل  مل هلجم 
حم خم مم جن حنخن من هن جه   ِّ

30-7األعراف155

ّٰٱ مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق 
اك لك مك ىك يك  مل ىل 

يل اممم رن زن من نن 

ىن  ين ٰى ري زي مي ني ىي 

يي جئ  حئ خئ مئ هئ جب حب   ِّ

14إبراهيم9

-21

ّٰٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 

ٿ  ٹ ٹ          ٹٹ ڤ 
ڤ   ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ             ِّ

ّٰٱ جس حس خس مس حص  خص مص جض حض 31-7األعراف156
خض مض حط مظ  جع مع   ِّ

17اإلرساء102

ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مفحق مق جك 22-
حك خك  لك   ِّ

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف  مف حق 32-10يونس77
مق جك حك خك   ِّ 

18الكهف60

ّٰٱ مم ىم يم  جن حن خن من ىن ين 23-
جه   ِّ

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 33-10يونس80
يم  جن حن   ِّ

18الكهف62



ُمْعَجُم امَلْحِكي ِف الُقرآِن الَكِرْيم

189

رقمهاالسورةرقمهااآليةمرقمهاالسورةرقمهااآليةم

ّٰٱ رئ زئ مئ نئ ىئيئ رب زب مب  34-
نب   ِّ

20طه30ّٰٱ  جف  حف    49ِّ-18الكهف64

ّٰٱ ىف يف ىق يق اك  لك مك ىك يك 35-
مل ىل   ِّ

20طه31ّٰٱ مف حق مق   50ِّ-18الكهف66

ّٰٱ  حئ  خئ مئ هئ جب حب خب مب 36-
هب جت   ِّ

20طه32ّٰٱ حك خك لك   51ِّ-18الكهف69

ّٰٱ مس حص خص مص جض حض خضمض حط 37-
مظ  جع مع جغ مغ جف حف   ِّ

20طه33ّٰٱ جل حل  خل    52ِّ-18الكهف71

ّٰٱ حل خل مل هل جم حم  خم مم جن 38-
حن   ِّ

20طه34ّٰٱ هل جم   53ِّ-18الكهف73

ّٰٱ من هن جه مه ٰه جي  حي خي مي 39-
هي مئ هئ مب هب مت هت    ِّ

20طه35ّٰٱ خم مم جن حن   54ِّ-18الكهف74

ّٰٱ حن خن  من ىن ين جه مه ىهيه جي 40-
حي خي مي ىي    ِّ

ّٰٱ جت حت خت مت هت مث حج  مج جح 55-18الكهف76
مح   ِّ

20طه45

-41
ّٰٱٱڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃ ڃ چ چ  
چچ  ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ             ِّ

20طه50ّٰٱ مي هي مئ هئ  مب هب مت هت مث   56ِّ-18الكهف77

ّٰٱحت خت مت  هت مث حج مج جح مح 42-
جخ مخ جس حس  خس مس حص خص مص   ِّ

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم مم ىم يم جن 57-20طه10
حن   ِّ

20طه52

ّٰٱ ىب يب رت زت مت  نت ىت 43-
يت رث زث مث نث ىث   ِّ

20طه59ّٰٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب   58ِّ-20طه18

ّٰٱ هت مث  حج مج جح مح جخ مخ جس 59-20طه25ّٰٱ مث  حج مج جح مح   44ِّ-
حس خسمس  حص خص مص جض   ِّ

20طه61

ّٰٱ خن  من ىنين جه مه ىه يه جي 60-20طه26ّٰٱ مخ جس حس   45ِّ-
حي خي مي ىي   ِّ

20طه66

ّٰٱ يي جئ حئ خئ مئ هئ جب  حب 61-20طه27ّٰٱ مس حص خص  مص   46ِّ-
خب   ِّ

20طه84

62-20طه28ّٰٱ حض خض   47ِّ-

ّٰٱ مح جخ مخ جس حس خسمس حص  
خص مص جض حض خض مضحط مظ جع  

مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق 

جك  حك   ِّ

20طه86

20طه92ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف يف   ِّ 63-20طه29ّٰٱ حط مظ جع مع جغ   48ِّ-
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26الشعراء30ّٰٱ  يي  جئ حئ خئ مئ   77ِّ-20طه93ّٰٱ يق اكلك  مك ىك   64ِّ-

26الشعراء43ّٰٱڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ               ِّ 78-20طه95ّٰٱ خئ مئ هئ جب   65ِّ-

-66

ّٰٱ  خس  مس حص خص مص جض حض خض مض 
حطمظ جع مع  جغ مغ جفحف خف مف 

حق مق جك حك  خكلك مك جل 

حل خل مل هل   ِّ

26الشعراء62ّٰٱ يم  جنحن خن من ىن ين   79ِّ-20طه97

ّٰٱحم خم مم جن حن خن من هنجه مه ٰه 67-

جي حي    ِّ
ّٰٱيت رث زث مث نث ىث يث ىف  يف 80-20طه98

ىق يق اك لك مك ىك يك   ِّ
27النمل7

81-26الشعراء12ّٰٱ هئ جب حب خب  مب هب   68ِّ-

ّٰٱڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤڦ  
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ   ڃ چچ چ نث ڇ  ڇ ڇڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ                     ِّ

28القصص15

ّٰٱ حت خت مت هت مث حج  مج 69-
جح   ِّ

ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يقاك لك 82-26الشعراء13
مك  ىك يك   ِّ

28القصص16

ّٰٱ ىل يل ام مم رن زن من  نن 83-26الشعراء14ّٰٱ جخ مخ جس حس خس مس   70ِّ-
ىن   ِّ

28القصص17

84-26الشعراء20ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم   71ِّ-
ّٰٱ ٰى ري زي مي ني ىي  يي 

جئ حئ خئمئ هئ جب حب خب مب  
هب   ِّ

28القصص18

ّٰٱ مم ىم يم جن  حن خن من ىن 72-
ين جه مه   ِّ

ّٰٱ جه مه ٰه جيحي خي مي هي مئ هئ 85-26الشعراء21
مب   ِّ

28القصص21

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 86-26الشعراء22ّٰٱ يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ   ِّ 73-
ىم يم  جن   ِّ

28القصص22

ٱٱّٰٱٱٱ     ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئيئ رب زب 74-
مب    ِّ

87-26الشعراء24

ّٰٱٱڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ  
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ڤ 

ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  
ڃ چ            ِّ

28القصص23

ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت مت  نت ىت 88-26الشعراء26ّٰٱ ىت يت رث زث  مث   75ِّ-
يت رث زث مث نث ىث   ِّ

28القصص24

ّٰٱ مك ىك يك مل ىل يلام مم رن 76-
زن   ِّ

ّٰٱ خك لك مك جلحل خل مل  هل 89-26الشعراء28
جم حم خممم جن حن خن من هن   ِّ

28القصص28
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-90

ّٰٱ مل ىل يل جم حم خم مم ىم 
يم  جن حنخن من ىن ين جه مه 

ىه يه  جي حي خي مي ىي يي ٰذ 
ٰر  ٰى    ِّ

1-28القصص29

مؤمن آل فرعون ) سمعان(

ّٰٱ جك حك خك لك مك جل حل خل مل 
هل  جم حم خم مم جن حن خن 

من   ِّ

28القصص20

ّٰٱ مث حج مج جح مح جخ مخ  جس 91-
حس   ِّ

2-28القصص33

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ     ّٰ رئ زئ مئ نئ  ىئ يئ 

رب زب مب نب ىب يب  رت زت 

مت نت ىت يترث زث مث نث  

ىث يثىف يف ىق يق اك لك مك  

ىكيك مل ىل يل ام مم رن زن من    ِّ

40غافر28

ّٰٱ مس حص خص مص جض حض  خض مض 92-
حط مظجع مع جغ مغ جف   ِّ

3-28القصص34
ّٰٱ ىن  ين ٰى ري زي مي ني ىي 

يي جئ  حئ خئ مئ هئجب حب خب مب هب 

جت حت خت مت  هت مث حج مج    ِّ

40غافر29

-93
ّٰٱٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦڦ ڄ    ڄ  ڄ 

ڄ              ِّ
ّٰٱ مح جخ مخ جس حس  خس مس حص 4-28القصص37

خص مص   ِّ
40غافر30

-94
ّٰٱٱٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ       

ڤ  ڦ ڦ ڦ   ڦ               ِّ
ّٰٱ حض خض مض حط  مظ جع مع جغ 5-40غافر27

مغجف حف خف مف حق مق   ِّ
40غافر31

ّٰٱ مع جغ  مغ جف حف خف مف 95-
حق مق جك  حك خك   ِّ

40غافر32ّٰٱ حك خك لك مك جل حل   6ِّ-43الزخرف46

ّٰٱ خف مف حق مق جكحك خك لك مك 96-
جل   ِّ

ّٰٱ مل هل جم  حم خم مم جن حن خنمن هن 7-44الدخان18
جه مه ٰه جي حي خي    ِّ

40غافر33

ّٰٱ هب جت  حت خت مت هت 8-44الدخان19ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم يم   97ِّ-
مث حج   ِّ

40غافر38

ّٰٱ جح مح جخ مخ جس حس خس 9-44الدخان20ّٰٱ حن خن  من ىن ين جه   98ِّ-
مس حص  خص مص   ِّ

40غافر39

10-44الدخان21ّٰٱ ىه يه جي حي خي   99ِّ-

ّٰٱ حض خض مض حط مظ جع معجغ  مغ 
جف حف خف مف حق مق جك حك  

خك لك مك جل حل خل 
مل   ِّ

40غافر40

ّٰٱ مل ىل يل جم حم خم مم ىم  11-44الدخان22ّٰٱٱٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ                 100ِّ-
يم   ِّ

40غافر41

-101
ّٰٱ جح مح جخ مخ جس حس  خس مس 

حص خص مص جض حضخض مض  حط مظ جع 
معجغ مغ جف حف خف مف   ِّ

ّٰٱ حن خن من ىن ين جه مه  ىه 12-61الصف5
يه جي حي خي مي ىي يي   ِّ

40غافر42
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-13
ّٰٱٱڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ         ڃ چ  چ   چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ                 ِّ

4-40غافر43
ّٰٱ مل هل جم حم خم مم 

جن حن خنمن  هن جه مه ٰه جيحي خي مي 
هي مئ هئ مب    ِّ

3آل عمران165

ّٰٱ نت ىت يت رثزث مث نث ىث  14-
يثىف يف ىق يق اك   ِّ

ّٰٱ جن حن خنمن ىن ين جه مه ىه 5-40غافر44
يه جي  حي خي   ِّ

3آل عمران167

-1

مؤمنو أهل الكتاب

ّٰٱٱٿ ٿ     ٿ  ٿ ٹ ٹ  ٹ      ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ         
ڦ ڦ ڦ         ِّ

6-28القصص53
ّٰٱحك خك لك مك جل حل خل مل هل 

جم  حم خم مم جن حن خن 
من   ِّ

3آل عمران173

ّٰٱيب رت زت  مت نت ىت يت رث 2-

زث مث نث ىث  يث ىف يف   ِّ
7-28القصص55

ّٰٱمل ىل يل ام مم  رن زن 

من نن ىن ين ٰى  ري زي 
مي ني ىي يي جئ حئ خئ   ِّ

3آل عمران191

-1

 مؤمنو قوم صالح

ّٰٱٱڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ  ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ  ڇ  ڇ 
ڍ   ڍ               ِّ

ّٰٱ هئ جب حب خب مب هب جتحت خت 8-7األعراف75
مت هت  مث  ِّ

3آل عمران192

-1

املؤمنون

ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ     پ 
پ   پ      ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ 
ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ  ڦڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ ڃ ڃ چ 
چ چچ ڇ ڇ   ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ 
ژ ژ ڑڑ ک ک ک              ِّ

9-2البقرة249
ّٰٱمج جح مح جخ مخ جس حس  

خس مس حصخص مص جض حض خض مض 
حط  مظ جع مع جغ   ِّ

3آل عمران193

-2
ّٰٱ مك ىك يك مل ىل يل 

ام  مم رن زن من نن ىن 
ين  ٰى   ِّ

ّٰٱجف حف خف مف  حق مق جك حك خك 10-2البقرة250

لكمك جل حل خل مل   ِّ 
3آل عمران194

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 3-
مم ىم  يم جن   ِّ

11-3آل عمران16

ّٰٱ ني  ىي يي جئ حئ خئ مئ 
هئ جب حب خب  مب هب جت 
حت خت مت هت  مث 

حج مج جح مح جخ مخجس  
حس خس مس حص خص مص 

جض  حضخض مض حط مظ جع 
مع جغ   ِّ

4النساء94
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-12
ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق اك لك 

مك ىك  يكمل ىل يل ام 

مم   ِّ

20-5املائدة53

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم مم ىم 
يم  جن حن خن من ىن ين جه 

مه ىه يه  جي حي خي مي ىي 
ييٰذ ٰر ٰى   ِّ

47حممد20

-13
ّٰٱٱڦ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ 

ڃ چ چ چ نث ڇ                ِّ
21-23املؤمنون109

ّٰٱ زث مث نث ىثيث ىف يف ىق يق  
اك لك مك ىك يك مل ىل 

يل  ام مم رن زن   ِّ

57احلديد14

-14
ّٰٱٱڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ   نث                 ِّ
1-24النور12

____________باب النون
الناس

ّٰٱ ىن ين ٰى ري زي 
مي  ني ىي يي جئحئ خئ 

مئ هئ  جب حب خب مب هب جت حت 
خت مت هت  مث   ِّ

2البقرة200

ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق اكلك مك 15-
ىك يك  مل  ِّ

2-35فاطر34
ّٰٱ مج جح مح جخ مخ جس حس  
خس مس حص خص مص جض 

حض   ِّ
2البقرة201

ّٰٱ يل ام مم رن زن من نن ىن  ين 16-
ٰى ري زي مي ني   ِّ

1-35فاطر35

نبوا ) ساقي عزيز مرص (

ّٰٱ مت هت مث حجمج جح مح  جخ مخ 
جس حسخس مس حص خص مص جض حض  خض 
مض حط مظ جعمع جغ مغجف حف خف 

مف  حق   ِّ

12يوسف36

-17

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم 
خم  مم ىم يمجن حن خن من ىن 

ين جه  مه ىه يه جي 
حيخي مي ىي يي  ٰذ ٰر ٰى   ِّ

ّٰٱ جن حن خن من ىن ين جه مه ىه 2-42الشورى45
يه  جي   ِّ

12يوسف45

-18
ّٰٱ خي مي هي مئ هئ مب هب مت هت مث 
هث  مس هس مش هش لك مك مل من هن مي 

هي   ِّ
3-45اجلاثية32

ّٰٱٱٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    چ                   ِّ

12يوسف46

ّٰٱ حن خن من هن  جه مه ٰه جي حي 19-
خي مي هي مئ   ِّ

1-46األحقاف13

نبي من بني إرسائيل

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ 
ڀ  ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ     
ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ 

ژ             ِّ

2البقرة246
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-1

النصارى

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ    ڦ 

ڦ            ِّ

7-2البقرة113

ّٰٱٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ  ڤ 
ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  

ڃ ڃ ڃڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ           ِّ

5املائدة72

ّٰٱ مي ني ىي ييجئ حئخئ مئ هئ جب حب 2-
خب  مبهب جت حت خت   ِّ

8-2البقرة116

ّٰٱ يث ىف يف ىق يق اك لك مكىك 
يك مل  ىل يل ام ممرن زن من نن 

ىن ين ٰى  ري زي مي ني 
ىي    ِّ

5املائدة73

-3

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ  پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤڤ ڤ ڤ  ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ 

ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ      چچ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ 

ڈژ ژ ڑ ڑ           ِّ

9-4النساء171

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى 
ري  زي مي نيىي يي جئ 

حئخئ  مئ هئ جب حب خب 
مبهب جت  حتخت مت هت   ِّ

9التوبة30

-4

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم  
مم ىم يم جن حن خن 
من ىن  ين جه مه 

ىهيه جي حي خي  مي ىي 
يي   ِّ

10-5املائدة14

ّٰٱ حب خب مب هبجت  حتخت مت هتمث 
حج مج جح مح جخ مخ جسحس  خس مس 

حص خص مصجض حض خض مض حط  مظ 
جع   ِّ

10يونس68

-5

ّٰٱ ام مم رن زن من نن ىن 
ين  ٰى ريزي مي ني ىي يي 
جئ حئ خئ مئ  هئ جب حب خب 
مب هب جت حت  خت متهت 
مث حج مج جح  مح جخمخ 
جس حس خسمس حص خص مص جض 

حض   ِّ

19مريم88ّٰٱ خب مب هب جت   11ِّ-5املائدة17

-6

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پپ پ  ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦڦ ڄ 

ڄ             ِّ

ّٰٱ جه مه ىه يهجي حيخي  مي ىي 12-5املائدة18
يي   ِّ

21األنبياء26
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-1

النمرود

ّٰٱڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ  
ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ  گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ِّ

9-2البقرة258
ّٰٱٱڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦڄ  ڄ 

ڄ               ِّ
11هود30

-1

 نملة سليامن

ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل 
يل ام  مم رن زن من نن 

ىن ين ٰى   ِّ

10-27النمل18

ّٰٱ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب  نب 
ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث  

زث مث نث ىث يثىف يف ىق يق اك 
لك مك ىك يك  مل   ِّ

11هود31

-1

 نوح

ّٰٱٿ ٹ ٹ ٹ    ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ    ِّ

ّٰٱ ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب 11-7األعراف59
خب   ِّ

11هود33

ّٰٱ ىت  يت رث زث مث نث ىث يث 2-
ىف يف   ِّ

12-7األعراف61
ّٰٱ هب جت  حت خت مت هت مث حج 
مج جح مح جخ مخ جسحس  خس مس حص 

خص   ِّ
11هود34

ّٰٱ يق اك لك مك ىك يك مل 3-
ىل  يل ام مم   ِّ

13-7األعراف62
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يمجن حن خن من ىن ين جه مه 
ىه يه    ِّ

11هود38

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى ري  زي 4-
مي ني ىي يي جئ    ِّ

14-7األعراف63
ّٰٱٱٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ  ڦ              ِّٱٱ
11هود39

ّٰٱ نن ىن ين ٰى ري زي مي ني 5-
ىي   ِّ

ّٰٱ ىق يق  اك لك مك ىك يكمل 15-11هود25
ىل يل ام مم   ِّ

11هود41

ّٰٱ جئ حئ خئ مئ هئجب حب خب مب هب 6-
جت حت   ِّ

16-11هود26
ّٰٱ  زن  من نن ىن ين ٰى ري زي 
مي ني  ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 

حب   ِّ
11هود42

-7
ّٰٱ حق مق جك حك خك لك مك جل حل خل 
مل  هل جم حم خم مم جن 

حن خن   ِّ
17-11هود28

ّٰٱ مب هب جت حت خت مت هتمث حج مج 
جح  مح جخ مخ جس حس خس مسحص خص مص 

جض حض  خض مض   ِّ
11هود43

-8
ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم يم 

جنحن خن  من ىن ين جهمه ىه يه جي 
حي خي  مي ىي   ِّ

ّٰٱ مل هل جم حم خم مم  جن حن خن من 18-11هود29
هن جه مه ٰه جي   ِّ

11هود45
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-19
ّٰٱٱڤ ڤ ڦ      ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    
ڃڃ ڃ  چ  چ چ چ ڇ ڇ                ِّ

26الشعراء115ّٰٱ حي خي مي ىي يي    33ِّ-11هود47

-20

ّٰٱ هب  جت حت خت مت هت مث 
حجمج جح  مح جخ مخ جس 

حس خس مس  حصخص مص جض حض خض مض 

حط مظ جع مع  جغ مغ جف حف 

خف مف حق   ِّ

إبراهيم10
14

26الشعراء117ّٰٱ  زئ  مئ نئ ىئ يئ   34ِّ-

-21

ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ         

ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ             ِّ

ّٰٱ زب مب نب ىب يب رت  زت مت 35-14إبراهيم11
نت   ِّ

26الشعراء118

-22
ّٰٱڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃچ  چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ      ِّ

54القمر10ّٰٱڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ                36ِّ-14إبراهيم12

ّٰٱ ىق  يق اك لك مك ىك يك مل 23-
ىل يل ام مم رن  زنمن نن ىن   ِّ

71نوح2ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف   37ِّ-23املؤمنون23

71نوح3ّٰٱ ىق يق  اك لك مك   38ِّ-23املؤمنون26ّٰٱ خض مض حط  مظ جع   24ِّ-

ّٰٱ يك مل ىل يل ام  مم رن زنمن نن 39-26الشعراء106ّٰٱ جك حك خك لك مك جل حل   25ِّ-
ىن ين ٰى ري زي ميني ىي يي جئ   ِّ

71نوح4

71نوح5ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب خب مب   40ِّ-26الشعراء107ّٰٱ مل هل جم حم   26ِّ-

71نوح6ّٰٱ جت حت خت مت  هت   41ِّ-26الشعراء108ّٰٱ مم جن حن   27ِّ-

ّٰٱ من هن  جه مه ٰهجي حي خي مي هي مئ 28-
هئ   ِّ

42-26الشعراء109
ّٰٱ حج مج جح مح جخ مخ جس  حس 

خس مس حص خص مص 
جض   ِّ

71نوح7

71نوح8ّٰٱ خض مض حط مظ   43ِّ-26الشعراء110ّٰٱ هب مت  هت   29ِّ-

71نوح9ّٰٱ مع جغ مغ جف حف  خف مف   44ِّ-71نوح112ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم   30ِّ-

71نوح10ّٰٱ مق جك حك خك لك مك   45ِّ-71نوح113ّٰٱ مم ىم يم جن حنخن  من ىن   31ِّ-

71نوح11ّٰٱ خل مل ىل يل   46ِّ-26الشعراء114ّٰٱ جه مه ىه يه   32ِّ-



ُمْعَجُم امَلْحِكي ِف الُقرآِن الَكِرْيم

197

رقمهاالسورةرقمهااآليةمرقمهاالسورةرقمهااآليةم

ّٰٱ حم خم مم ىم  يم جن حن خن 47-
من   ِّ

71نوح24ّٰٱ خت مت هتمث حج مج جح مح جخ   59ِّ-71نوح12

ّٰٱ جس حس خس مس حص خص مص جض 60-71نوح13ّٰٱ ين جه مه ىه يه جي   48ِّ-
حض خض  مض حط    ِّ

71نوح25

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف مف حق  61-71نوح14ّٰٱ خي مي ىي   49ِّ- 
مق    ِّ

71نوح26

ّٰٱ حك خك لك مك جل حل خل مل هل  62-71نوح15ّٰڤ ڤ ڤ       ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ              50ِّ-
جم   ِّ

71نوح27

63-71نوح16ّٰٱ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب   51ِّ-
ّٰٱ خم مم جن حن خن من هن  جه 
مه ٰهجي حي خي مي هي 

مئ   ِّ
71نوح28

1-71نوح17ّٰٱ مب نب ىب يب رت   52ِّ-

____________باب اهلاء
هابيل

ّٰٱ ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف  
يف ىق يق اك لك مك ىك يك 

ملىل  يل ام مم رن زن من   ِّ

5املائدة27

ّٰٱ ىن ين ٰى ري  زي مي ني ىي يي 2-71نوح18ّٰٱ مت نت ىت يت رث   53ِّ-
جئ حئخئ مئ هئ جب  حب خب   ِّ 

5املائدة28

ّٰٱ هب جت حت خت مت هت مث  حج 3-71نوح19ّٰٱ مث نث ىث يث ىف   54ِّ-
مج جحمح جخ مخ جس   ِّ

5املائدة29

1-71نوح20ّٰٱ ىق يق  اك لك   55ِّ-

هارون

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ           ِّ

7األعراف150

ّٰٱ ىك يك مل ىل يل ام مم رن زن  من 56-
نن ىن ين   ِّ

ّٰٱ جت حت خت مت هت مث حج  مج جح 2-71نوح21
مح   ِّ 

20طه45

3-71نوح22ّٰٱ ري زي مي   57ِّ-
ّٰٱٱڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ                ِّ
20طه90

ّٰٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب 58-
مب هب  جت   ِّ

3-71نوح23
ّٰٱ مل ىل يل ام مم رن زنمن  نن 

ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي  

جئ   ِّ

20طه94
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-1

هامان

ّٰٱ خص مص جض حض  خض مض 
حط   ِّ

5-40غافر24

ّٰٱ نث ىث يث ىف يف ىق يق 
اكلك  مك ىك يك مل ىل 
يل  ام مم رن زن من ننىن ين 

ٰى ري زي  مي   ِّ

7األعراف71

-2
ّٰٱ جع مع جغ مغ  جف حف خف 

مف حق مق جك حك  خكلك مك 
جل حل خل مل هل   ِّ

ّٰٱ جب حب  خب مبهب جت حت خت مت هت 6-40غافر25
مث حج مج  جحمح جخ مخ جس حس   ِّ

11هود50

-1

اهلدهد

ّٰٱ حق مق جك حك  خك لك مك جل 
حل خل مل هل جم حم   ِّ

ّٰٱ مس حص خص مص  جضحض خض مض حط مظ 7-27النمل22
جع معجغ مغ جف   ِّ

11هود51

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 2-
مم ىم  يم جن   ِّ

8-27النمل23
ّٰٱ خف مف حق مق جك حك 

خك لك  مك جل حل خل مل 
هل جم حم  خم   ِّ

11هود52

-3
ّٰٱ خن من ىن ين جه  مه ىه 
يه جي حي خي مي ىي يي  ٰذ 

ٰر ٰى   ِّ

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خممم ىم يم 9-27النمل24
جن حن  خن من ىن ين جه   ِّ

11هود54

-4
ّٰٱٱڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ             ِّ
11هود55ّٰٱ ىه يهجي حي  خي مي ىي يي   10ِّ-27النمل25

-1

 هود

ّٰٱ مح جخ مخ  جسحس خس مس حص خص مص 
جض حض خض مضحط مظ جع    ِّ

11-7األعراف65
ّٰٱڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ    ڃ 
ڃ ڃچ چ   چ چ ڇ ڇ                  ِّ

11هود56

ّٰٱ خل مل  هل جم حم خم مم جن حن 2-
خن   ِّ

12-7األعراف67
ّٰٱ زت مت نت ىت يت رث زث مثنث 

ىث  يث ىف يف ىق يق اكلك مك ىك 

يك مل ىل يل   ِّ

11هود57

13-7األعراف68ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم   3ِّ-

ّٰٱ هب  جت حت خت مت هت مث 
حجمج جح  مح جخ مخ جس 

حس خس مس  حصخص مص جض حض خض مض 

حط مظ جع مع  جغ مغ جف حف 

خف مف حق   ِّ

14إبراهيم10

-4

ّٰٱٱپ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿٿ  ٿ ٿ   ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ                 ِّ

14-7األعراف69

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ         

ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ             ِّ

14إبراهيم11
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-15
ّٰٱٱڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃچ  چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ             ِّ

26الشعراء133ّٰٱ هل جم حم    26ِّ-14إبراهيم12

26الشعراء134ّٰٱ مم جن   27ِّ-23املؤمنون39ّٰٱ مق جك  حك خك لك   16ِّ-

26الشعراء135ّٰٱ خن من هن جه مه ٰه    28ِّ-26الشعراء124ّٰٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ   17ِّ-

29-26الشعراء125ّٰٱ حب خب  مب هب   18ِّ-
ّٰ مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم 
جن  حن خن من ىن ين جه مه ىه يه 

جي حي خي  مي ىي يي   ِّ
46األحقاف21

ّٰٱ يئ رب زب مب نب  ىب يب رت زت 30-26الشعراء126ّٰٱ حت خت مت   19ِّ-
مت نت ىت يت   ِّ

46األحقاف23

ّٰٱ مث حج مج  جح محجخ مخ جس حس خس مس 20-
حص   ِّ

1-26الشعراء127

____________باب الواو
 وارد بئر يوسف

ّٰٱ ىك يك ملىل يل اممم 
رن زن من ننىن ين ٰىري  زي مي ني 

ىي   ِّ

12يوسف19

1-26الشعراء128ّٰٱ مص جض حض  خض مض   21ِّ-

والدا ولد عاق

. ّٰٱ يل ام  مم رن زن من نن ىن 
ين ٰى ري زي  مي ني ىي يي جئ 

حئ خئ مئ هئ جب حب  خب مب هب جت 

حت   ِّ

46األحقاف17

1-26الشعراء129ّٰٱ مظ جع مع جغ   22ِّ-

ولد عاق لوالديه

ّٰٱ يل ام  مم رن زن من نن ىن 
ين ٰى ري زي  مي ني ىي يي جئ 

حئ خئ مئ هئ جب حب  خب مب هب جت 

حت   ِّ

46األحقاف17

1-26الشعراء130ّٰٱ جف حف خف مف   23ِّ-
الوليد بن املغرية

ّٰٱ حك خك لك مك جل حل خل   ِّ
68القلم15

74املدثر24ّٰٱ جي حي خي مي ىي  يي    ِّ 2-26الشعراء131ّٰٱ مق جك حك   24ِّ-

74املدثر25ّٰٱٱڦ ڦ ڄ    ڄ ڄ                      3ِّ-26الشعراء132ّٰٱ لك مك جل حل خل   25ِّ-
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-1

____________باب الياء
 يام بن نوح

ّٰٱ مب هب جت حت خت مت هتمث حج مج 
جح  مح جخ مخ جس حس خس مسحص خص مص 

جض حض  خض مض   ِّ

9-11هود43
ّٰٱ جئ حئ خئ مئ هئ جبحب  خب 

مبهب جت حت خت مت هت مثحج مج جح  

مح جخ   ِّ

12يوسف83

-1

 يعقوب

ّٰٱ يي جئ حئ خئ  مئ هئ جب 
حب خب مب هب جت حت خت  مت 

هت   ِّ

ّٰٱ جس حس خس مس حص  خص 10- 2البقرة132
مص جض حض خض مض حط   ِّ

12يوسف84

-2

ّٰٱ حج مج جح مح جخ مخ  جس حس خس 
مس حص خص مص جضحض خض  مض حط 

مظ جع مع جغ مغ  جف 

حف خف مف حق   ِّ

ّٰٱ لك مك جل حل  خل مل هل جم 11-2البقرة133
حم خم مم جن حن   ِّ

12يوسف86

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 3-
ىم يمجن  حن خن من ىن ين   ِّ

12-12يوسف5
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 

مم  ىم يم جنحن خن من ىن ين جه 
مه ىه يه جي   ِّ

12يوسف87

ّٰٱ مع جغ مغ جف حف خف مف  حق مق 4-
جك حك خك لك   ِّ

ّٰٱ مظ جع  مع جغ مغ جف حف 13-12يوسف13
خف مفحق مق جك  حك   ِّ

12يوسف94

-5
ّٰٱ نب ىب يب  رت زتمت نت ىت يت 
رث زث مثنث ىث يثىف  يف ىق 

يق اك لك   ِّ
14-12يوسف18

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 
ىميم جن  حن خن من ىن ين جه مه ىه يه 

جي   ِّ
12يوسف96

-6
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم يم  جن حن خن منىن ين جه 
مه   ِّ

1215يوسف64
ّٰٱٱڦ ڦ   ڄ   ڄ ڄڄ ڃ       ڃ ڃ     

ڃ     ِّ
12يوسف98

-7
ّٰٱ مت نت  ىت يت رث زث مث نث 
ىث يث ىف يف  ىق يق اكلك مك ىك 
يك مل ىل يل ام مم رن    ِّ

1-12يوسف66

اليهود

ّٰٱ خض مض حط مظ جع مع جغ مغ 
جف حفخف  مف حقمق جك حك خك لك 

مك  جل   ِّ

2البقرة111

-8

ّٰٱ من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني 
ىي  ييجئ حئ خئ مئ هئ جب حب خبمب 
هب جت حت  ختمت هت مثحج مج جح 

مح   ِّ

2-12يوسف67

ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 

ٺ ٿ  ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ    ڦ ڦ             ِّ

2البقرة113
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ّٰٱ مي ني ىي ييجئ حئخئ مئ هئ جب حب 3-
خب  مبهب جت حت خت   ِّ

10-2البقرة116

ّٰٱ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ             ِّ

4النساء46

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم مم ىم يم 4-
جن  حنخن من ىن ين جه   ِّ

11-2البقرة135
ّٰٱ جك حك خك لك مك جل  حل خل 
مل هل جم حم  خم 
مم جن حن خن من هن جه   ِّ

4النساء51

-5

ّٰٱ  هت  مث حج مج جح مح 
جخ  مخ جس حس خس مسحص 
خص مص جض حض خضمض  حط مظ جع مع 
جغ مغ جف حفخف مف حق  مق جك حك   ِّ

12-2البقرة140

ّٰٱ  ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 
حبخب مب هب  جت حت خت مت هت 

مث حج مج جح  مح جخمخ جس حس 
خس مس حص خص مص  جض حض خض 

مضحط مظ جع مع جغ   ِّ

4النساء153

-6
ّٰٱ مل ىل يل جم حم خم مم ىم 

يم جن  حنخن من ىن ين جهمه ىه يه 
جي حي خي  مي   ِّ

13-2البقرة142
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم  ىم يم جن حن خنمن ىن ين جه 

مه ىه  يه جي حي خي   ِّ
4النساء155

-7
ّٰٱٱٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ 
ڦڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ             ِّ

14-3آل عمران24

ٱٱٱٱٱٱٱّٰٱٱڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  گ 
گ گ    ِّ

4النساء157

 -8
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 

يم جنحن  خن من ىن ين جه 
مه ىه يه  جي حي خي   ِّ

15-3آل عمران181

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پپ پ  ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦڦ ڄ 

ڄ               ِّ

5املائدة18

-9

ٱٱٱٱٱٱٱّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ      ّٰ رئ زئ  مئ نئ ىئ يئ رب 
زب مب نب ىب  يب رتزت مت 

نت ىت يت رث زث مث  نث ىث 
يث ىف يف ىق يق   ِّ

16-3آل عمران183

ّٰٱ يك مل  ىل يل ام مم 
رن زن من نن  ىن ين ٰى 
ري زي ميني ىي يي  جئحئ خئ 
مئ هئ جب  حب خب مبهب 

جت حت خت مت هتمث  حج مج 
جح مح جخ مخ جس حس خسمس  

حص خص مص جض حض خض مض حط مظ 
جعمع  جغ مغ جف حف خف مف حق مقجك 

حك خك  لك مكجل حل خل مل هل 
جم    ِّ

5املائدة41
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-17

ّٰٱ خص مص جض حض خضمض حط مظ جع  مع 
جغمغ جف حف خف مف حق مقجك حك 

خك  لك مك جل حل خل مل هل جمحم خم 

مم جن  حن خن من هنجه مه ٰه 

جي حي خي ميهي  مئ هئ مب هبمت 

هت مث هث مس   ِّ

6-5املائدة64

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم 
مم ىم  يم جن حن خن من ىنين جه مه 

ىه يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ 
ٰر   ِّ

12يوسف38

-18

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى 
ري  زي مي نيىي يي جئ 

حئخئ  مئ هئ جب حب خب 
مبهب جت  حتخت مت هت   ِّ

7-9التوبة30
ّٰٱٱڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ      ِّ
12يوسف39

8-19مريم88ّٰٱ خب مب هب جت   19ِّ-

ّٰٱ ىئ يئ رب زب مب نب ىب 
يب  رت زت مت نت ىت يت رثزث مث 
نث ىث يث ىف  يف ىق يق اكلك مك ىك 
يك مل ىل يل ام مم   ِّ

12يوسف40

ّٰٱ جه مه ىه يهجي حيخي  مي ىي 20-
يي   ِّ

9-21األنبياء26
ّٰٱ زن من نن ىن  ين ٰى ريزي 
مي ني ىي يي جئ  حئ خئمئ 

هئ جب حب خب مب   ِّ
12يوسف41

-1

 يوسف

ّٰٱ حص خص مص جض حض خض مض  حط مظ 
جع مع جغ مغ جف حف   ِّ

10-12يوسف4
ّٰٱ جت حت  خت مت هت مث حج مج 
جح مح  جخ مخ جس حس خس 

مس حص خص    ِّ
12يوسف42

-2
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يم جن حنخن من ىن ينجه مه ىه 

يه جيحي  خي مي ىي يي   ِّ

ّٰٱ ىب  يب رت زت مت نت ىت يت 11-12يوسف23
رث زث مث  نث ىث يث   ِّ

12يوسف47

-3
ّٰٱ من نن ىن ين ٰىري زي مي ني  
ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 

حب خب  مب   ِّ

ّٰٱ يف ىق يق اك لك مك ىك يك  مل ىل 12-12يوسف26
يل ام مم رن زن   ِّ

12يوسف48

ّٰٱ نث ىث يث ىف يف ىق يق  اكلك مك 4-
ىك يك مل ىل يل ام مم رن    ِّ

ّٰٱ نن ىن ين ٰى ري  زي مي ني ىي يي 13-12يوسف33
جئ   ِّ

12يوسف49

-5

ّٰٱ جك حك خك لك مك جل حل  
خل مل هل جمحم خم مم جن حنخن من 
هن  جه مه ٰه جي حي خي مي هي 

مئ    ِّ

14-12يوسف37
ّٰٱ خئ مئ هئ  جبحب خب مب هب جت 

حت خت مت هت مث حج  مج جح مح 
جخمخ جس حس خس مس   ِّ

12يوسف50
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23-12يوسف55ّٰٱ رئ  زئ مئ نئ ىئيئ رب زب مب   15ِّ-
ّٰٱ نث ىث  يث ىفيف ىق يق اك لك 
مكىك يك مل ىل  يلام مم رن زن من نن 

ىن ين ٰى ري  زي   ِّ
12يوسف90

ّٰٱ ني  ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ 16-
جبحب خب مب  هب جت حت خت مت هت   ِّ

ّٰٱ خب مب هب جت  حتخت مت هت مثحج 24-12يوسف59
مج جح مح    ِّ

12يوسف92

ّٰٱ حج مج جح مح جخ  مخ جس حس خس 17-
مس   ِّ

ّٰٱ مخ جس حس خس مس حص خص 25-12يوسف60
مص جض  حض خض مض   ِّ

12يوسف93

ّٰٱ مظ جع مع جغ مغ جف  حف 18-
خف مف حق مق جك حك خك    ِّ

ّٰٱ  زب  مب نب ىب يب رت زت مت 26-12يوسف62
نت ىت  يت رث زث مث   ِّ

12يوسف99

-19
ّٰٱ مل هل جم حم خم مم جنحن 

خن  من هن جه مه ٰه جي حي 
خي    ِّ

27-12يوسف69

ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق  يق اكلك مك 
ىك يك مل ىل يل ام مم رن  زن 

مننن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي 
يي  جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب 
هبجت حت  خت مت هت مثحج مج جح مح 

جخ   ِّ

12يوسف100

-20

ّٰٱ مخ جس حس  خس مس حص خص مص 
جضحض خض مض حط مظ  جع مع 

جغمغ جف حف خف مفحق مق جك حك  

خك   ِّ

28-12يوسف77

ّٰٱ حس  خس مس حص خص مص جض 
حض خضمض حط  مظ جع مع 

جغ مغ جف حفخف مف  حق مق 
جك   ِّ

12يوسف101

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 21-
يم جن  حن خن   ِّ

1-12يوسف791

يوشع بن نون

ّٰٱ جغ مغ جف حف خف  مف حق مق 
جك حك خك لك مك  جل حلخل 

مل هل جم حم خم مم    ِّ

5املائدة23

ّٰٱ ىب يب رت زت مت  نت ىت يت 22-
رث زث   ِّ

1-12يوسف89

 يونس

ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك يك مل 
ىل يل  ام مم رن زن من نن ىن 

ين ٰى ري  زي مي ني   ِّ

21األنبياء87



204



ُمْعَجُم امَلْحِكي ِف الُقرآِن الَكِرْيم

205

A

احلمـدهلل الـذي وفقنـي وأعانني وهـداين إىل وضـع هـذا املعجم الصغـري املتواضـع يف املقاالت 

املحكيَّـه يف القـرآن الكريـم التـي حكاهـا اهلل عـىل  ألسـنة خلقـه مـن اإلنس واجلـن واملالئكـة وغريهم 

و قـد بذلـت يف مجعـه وتربيتـه قصـارى جهـدي مـع قلـة بضاعتـي وضعـف درايتـي، وراجعتـه مـراًرا 

وتكراًرا حسـب طاقتي ووسـعي ف )ال يكلف اهلل نفًسـا إال وسـعها(، سـائاًل املوىل  سـبحانه وتعاىل أن 

جيعلـه خالًصـا لوجهه الكريـم وخدمة لكتابه العظيـم وأن ينفع به طـالب اللعلم والباحثني واملشـتغلني 

بكتـاب اهلل تعلـاًم وتعلياًموبحثًا ودراسـًة.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه  وسلم.
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Dictionary of Reported Quotations in the Quran. 
Dr. Yahya Mohammad Amer Rashid

Research theme: 
The paper highlights statements quoted in the Quran through 
some of Allah’s creatures such as humans, jinn, angles, inanimate 
objects and animals. 

Research aims: 
To highlight writing on quotations reported in the Quran. 
To prove that reported quotations in the Quran are a part of the 
speech of Allah. 
To confirm that the method of using quotations has a role in the 
process of cognitive recognition. It also aims at providing Islamic 
bases of this topic.  

Research problem: 
What is a reported quotation of the Quran and who/which is 
usually quoted in the Quran? 

Research results: 
The Quran reports quotations according to its own inimitable style, 
not according to the original phrasing of those quotations.

There are different forms of reporting a quotation in the Quran. 
Most frequently, the Quran provides the exact phrase. Sometimes 
it provides a quotation in the form of a reported speech. In other 
occasions, it provides the meaning of a quotation in the form of an 
appeal, invocation, inspiration, an oath or a question.  

Keywords: 
Reporting a quotation – quotation – those who are quoted 
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