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  الصفحة  موضعھا  ا�ية

  182      5/الفاتحة    ﴾ينتعِ سْ نَ  اكَ ي� إِ وَ  عبدُ نَ  ياكَ إِ ﴿

راَط الُمسَتِقْيم اھِدَنا﴿   224      6/الفاتحة  ﴾ الص 

أَلّين﴾  ﴿و % الض�
  86  7/الفاتحة     

  176      7/الفاتحة ﴾   ينالّضالِ  م و%َ ليھِ عَ  وبِ ضُ المغْ  يرِ غَ ﴿

  182      2/البقرة     ﴾ْيِر /�ِ َوَما أُِھل� ِبِه لِغَ ﴿

 ﴿أولِئَك الِذيَن اشَتروا الض5َلََة ِبالُھَدى َفَما َرِبَحت ِتَجارُتھم﴾
  258     16/البقرة    

ار﴿ قوا الن�   184    24، 23/البقرة    ﴾َفإن لَم َتفعلُوا ولَن تفَعلُوا فات�

  177    23/البقرة ﴾ فأْتوا بسورة من ِمْثله﴿

  242     26/البقرة  %َ َيسَتِحي أَن َيضِرَب مث5ً ما بعوَضة فما فوَقھا﴾ ﴿إن� /َ 

ِ أَْولَِياَء َكَمَثلِ ﴿ َخُذوا ِمْن ُدوِن /� اْلَعْنَكُبوِت  َمَثُل ال�ِذيَن ات�

َخَذْت َبْيتاً َوإِن� أَْوَھَن اْلُبُيوِت َلَبْيتُ  اْلَعْنَكُبوِت لَْو َكاُنوا  ات�

       ﴾َيْعلَُمونَ 

  242  26/ البقرة

  236     68/البقرة  ﴾ مأحياكُ ا فَ مواتً م أَ نتُ كُ  اC وَ رون بِ كفُ تَ  يفَ كَ ﴿

  271    93/البقرة  ﴾ َوأُْشِرُبوْا ِفي قُلُوِبِھُم اْلِعْجَل ِبُكْفِرِھمْ ﴿

    302      106/ البقرة ﴿ما ننسخ من آية﴾ 

َماَواتِ  ﴿بديع   255  117/ البقرة  ﴾َواHَْرِض  الس�

َياحِ ﴿ َماء َواHَْرِض  َوَتْصِريِف الر  ِر َبْيَن الس� َحاِب اْلُمَسخ  َوالس�

      ﴾Kَياٍت ل َقْوٍم َيْعِقلُونَ 

  63  164/البقرة 

 ي�ةُ صكُم الموُت إْن َتَرَك خيراً الوحضَر أحدَ  ُكِتَب عليكم إذا﴿

 لهالمتقين فَمْن بد�  على للوالديِن واHقربيَن بالمعروف حقاً 

  ﴾  همعَ ما سَ عدَ بَ 

، 180/البقرة

182       

187  

  314    210/ البقرة﴿ھل َينظُرون إ%� أن َيأتيُھم /ُ ِفي ُظلٍل ِمن الَغماِمِ◌ و 
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 الم5ئكُة﴾ 

  319    238/البقرة  ﴾ ىسطَ الوُ  5ةِ والص�  لواتِ وا على الصَ ظُ حافِ ﴿

ِ َوَتْثِبيتاً ِمْن اْبِتغَ  َوَمَثُل ال�ِذيَن ُيْنِفقُوَن أَْمَوالَُھمُ ﴿ اَء َمْرَضاِت /�

ةٍ  ِبَرْبَوٍة أََصاَبَھا َواِبٌل َفآَتْت أُُكلََھا ِضْعَفْيِن  أَْنفُِسِھْم َكَمَثِل َجن�

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصيرٌ  َفإِْن لَْم ُيِصْبَھا  ﴾  َواِبٌل َفَطلQ َو/�

  241     265/البقرة

  176    271/البقرة  م﴾ ﴿و ُيكف ر عنُكم ِمن َسيَئاِتكُ 

  294     282/البقرة  ﴿% ُتُ◌ضار� والِدةٌ ِبَولَِدھا﴾ 

نا %َ ُتؤاِخذنَ    225     286/البقرة إِن َنسيَنا أو أَخَطأَْنا﴾  ا﴿رب�

  ﴿اَلََم /ُ %َ إِلََه إِ%� ُھَو ﴾  

  

، 1/آل عمران

2     

94  

95  

 أمU  ھن�  كماتٌ محْ  آياتٌ  نهُ مِ  الكتابَ  ليَك◌ِ عَ  نزلَ ي أَ الذِ  ھوَ ﴿

 عونَ بِ فيت�  زيغٌ  ھمْ لوبِ قُ  يفِ  ا الذينَ فأم�  ،ھاتٌ تشابِ مُ  رٌ خَ أو ابِ الكتَ 

 ه إ%تأويلَ  علمُ ه وما يَ تأويلِ  وابتغاءَ  تنةِ الفِ  ابتغاءَ  منهُ  ابهَ ما تشَ 

نا رب   عندِ  منْ  كلٌ  ا بهِ آمن�  يقولونَ ◌ِ  لمالعِ  يفِ  نخوَ والراسِ  /ُ 

 ﴾ابلبَ وا اHَ ولُ أُ  إ%�  ذكرُ وما يَ 

   297  7/آل عمران

298  

303  

  

آل  ﴾  ھم أَكَفْرتموھُ فأّما الذين اْسَوّدت وجُ ﴿

    106/عمران

173  

ُب َمن َيشاء﴾  آل   ﴿َيغِفُر لَمن َيشاُء َو ًيَعذ 

     129/عمران

257  

ِقين﴾     اِس و ھًدى و موِعظًة للُمت� آل  ﴿َھذا بياُن للن�

  135/عمران

298  

اءلُون ِبه و اHَرَحاِم﴾ ﴿و ات�    315    1/النساء  قُوا /َ الِذي تس�

  309    4/النساء  ﴿يْستفُتونك قُِل /ُ ُيفتيُكم﴾ 

 ﴾◌ٍ Q315     12/النساء ﴿و لَُه أٌخ أو أخت     
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  319     12/النساء  ﴾ ولَُكم ِنْصُف ما ترك أزواجكم﴿

  95     24/اءالنس ﴿َوإِْذ قُْلنا للَم5ِئَكِةُ◌ اُسُجُدوا﴾  

  167     24/النساء ﴿ِكتاَب ِ/ َعليُكم﴾  

  224      36/النساء  ﴾  إِحَساَناو ِبالوالَديِن ﴿

  96  40/النساء ﴾ إن / % يظلم مثقال ذرة﴿

ُسوِل إِن ُكنُتْم ﴿  وهُ إِلَى ّ/ِ َوالر� Uَفإِن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرد

  ﴾  ْوِم اKِخِر َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْوي5ً ُتْؤِمُنوَن ِباCِّ َواْليَ 

  268  59/النساء

ُسول﴾    275    59/النساء  ﴿َفإن َتناَزعُتم ِفي َشيٍء َفُردوه إِلى ِ/ والر�

  316    92/النساء ﴿و تحرير رقبة مؤمنة﴾ 

  301  125/النساء ﴿و ات�خَذ /ُ إبراھيَم خلِي5َ﴾     

  296     164/النساء  وَسى َتكليًما﴾ َو َكل�م / م﴿

  167     90/النساء  ﴿أََ◌و َجاُءوُكم َحِصَرت ُصُدوُرُھم﴾  

  168     90/النساء ﴿إ% ال�ِذيَن َيِصلُوَن إِلى َقوٍم﴾  

ِ ِبهِ  َوَما أُِھل� ﴿   182      3/المائدة      ﴾لَِغْيِر /�

با نك5 و السارق و السارقة فاقطعوا أيديھما جزاء بما كس﴿

 ﴾ من / و / عزيز حكيم

  197     38/المائدة

ارقُة فاقطُعوا أيديھما﴿ ارُق والس�   319     38/المائدة ﴾ والس�

 ﴿ُيجاھًدون في َسبيِل ِ/ و %َ يخافُوَن لومَة %ِئم﴾
  97  54/المائدة  

  222     75/المائدة   ﴾وقاتلھم / أن�ى ُيَؤفكون﴿

ُكم مْن ضل� إَِذا اھتْديُتم  أَنفَسُكم َعليُكم﴿ U224    105/ المائدة ﴾ % يضر  

275  

  187      78/اHنعام ﴾ يب  ذا رَ ال ھَ قَ  بازغةً  فلما رأى الّشمس﴿

  258     103/اHنعام﴿% ُتدِركُه اHَبَصاُر و ُھو ُيدِرُك اHَبَصاَر و ُھو الل�ِطيُف 
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 الَخِبير﴾  

عِن  و اْعرضْ ن رب ك %َ إِله إ%� ھو ما أُوحي� إِليَك م ات�بعْ ﴿

 الُمشِرِكين﴾ 

  224     106/ اHنعام

  293  12/اHعراف ﴿َما َمنعَك أ%� َتسُجد﴾ 

 سوهُ نَ  ينَ الذِ  قولُ ه يَ ي تأويلُ أتِ يَ  َھْل َيْنُظُروَن إِ%� َتأِْويلُه يومَ ﴿

 ﴾ الحقِ نا بِ ب  رَ  سلُ ت رُ اءَ د جَ بل قَ قَ  نمِ 

  267     53/اHعراف

  254  105/اHعراف ﴿َحقيٌق علي� أ%� أقُوَل َعَلى ِ/ إ%� الَحق﴾   

  244   131/اHعراف   ﴾أ% إنما طاِئرھم عنَد /﴿

  247  157/اHعراف اَتبُعوا الُنور الذي أُنِزل مَعه﴾ ﴿وَ 

  293   187/اHعراف ﴾ %َ ُيَجل يَھا لَِوْقِتَھا إ%� ُھوَ ﴿

  174     01/التوبة ﴾  ﴿براءة من /

  158      6/التوبة   ﴾َوإن أَحٌد ِمن المشركيَن استجاَرك﴿

  257  82/التوبة ﴿فلَيضَحُكوا قلِي5ً و لَيبُكوا َكِثيرا﴾   

ويا﴾     86  87/يونس  ﴿أَن َتب�

لت ِمن لَُدن َحكيٍم َخِبير﴾    298    1/ھود  ﴿ِكتاٌب أُحِكَمت آياُته ثم� فُص 

 أويلِ ن تَ مِ  مهُ عل  نُ لِ  وَ  رِض ي اHَ فِ  وسفَ ا ليُ نَ ك� مَ  كَ لِ ذَ كَ  وَ ﴿

 َHيثِ ادِ حَ ا ﴾  

  266     11/يوسف

ُه  ﴿ Uِميُع  َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُھن� َفاْسَتَجاَب لَُه َرب ُه ُھَو الس� إِن�

    ﴾اْلَعلِيُم 

  63       34/يوسف

  234  29/يوسف  ﴿ُيوُسف اْعِرض َعن َھذا﴾ 

ْجَن َفَتَياَن َقاَل أََحُدُھَما إِن ي أََراِني أَْعِصُر  َوَدَخَل َمَعهُ  ﴿ الس 

َخْمًرا َوَقاَل اKَخُر إِن ي أََراِني أَْحِمُل َفْوَق َرْأِسي ُخْبًزا َتأُْكُل 

ا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَن  ْئَنا ِبَتأِْويلِِه إِن� ْيُر ِمْنُه َنب      ﴾الط�

  266     36/يوسف
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  326    82/ يوسف  ريَة﴾ ﴿و اْسأِل القَ 

ُئوَنه بما % يعلم في اHرض﴿   178     33/الرعد ﴾ أم ُتَنب 

  244  1/إبراھيم    ﴿ كتاٌب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور﴾

يُح  َمَثُل ال�ِذيَن َكَفُروا﴿ ْت ِبِه الر  ِھْم أَْعَمالُُھْم َكَرَماٍد اْشَتد� ِبَرب 

ا َكَسُبوا َعلَى َشْيٍء َذلَِك ُھَو  ِصفٍ ِفي َيْوٍم َعا % َيْقِدُروَن ِمم�

5ُل اْلَبِعيدُ    ﴾  الض�

  241  16/إبراھيم

  97  17/الحجر  ﴾و َحفظناَھا ِمن كل  شيطاٍن َرجيم﴿

  246     94/الحجر  ﴾  َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكينَ ﴿

 ﴿خلَق اِ_نساَن من ُنْطفٍة فإذا ُھو َخصيٌم مبيٌن َو اHَنعامَ 

 خلقَھا﴾ 

  163      5، 4/النحل

  305    89/النحل  ﴿وَنزلَنا عليَك الكَتاَب تْبيانا لكل  شيٍء﴾ 

  206     103/النحل ﴾ أعجميQ وھذا لساٌن عربيQ مبينٌ  لساُن الذي ُيلحدون إليه﴿

  305    85/ا_سراء إ%� قلَي5﴾  ﴿و َما أوِتيُتم ِمن الِعلم

  268     35/ا_سراء  ﴾ َوِزُنوْا ِبالِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْوي5ً ﴿

ِ ال�ِذي أَْنَزَل َعلَى َعْبده اْلِكَتاب َولَْم َيْجَعل لَُه ﴿ �Cِ اْلَحْمد

 ﴾ ِعَوًجا

  269    1/الكھف

  257     18/الكھف و ُھم ُرقوُد﴾ ﴿َو َتحَسُبھم أيقاًظا 

﴿واضرب لھم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 

فاختلط به نبات اHرض فأصبح ھشيما تذروه الرياح وكان 

  / على كل شيء مقتدرا﴾ 

  242    45/الكھف

َماء﴿   243    45/الكھف  ﴾  َكَماٍء أَْنَزْلَناهُ ِمْن الس�

  243  45/الكھف  ﴾       ت اHَْْرضَفاْخَتلََط ِبِه َنَبا﴿

  243      45/الكھف  ﴾  َوَكاَن /� َعلَى ُكّل َشْيء ُمْقَتِدًرا﴿
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  266     78/الكھف   ﴾ابرَ صَ  ليهِ ع عَ طِ ستَ م تَ ا لَ مَ  أويلِ تَ ك بِ ئُ نبِ أُ ﴿

  161     96/الكھف ﴿آتوني أفرغ عليه قطراً﴾ 

  245      4/مريم ﴾ يباشَ  أسُ الر�  َتعلَ واش ن يم ظمُ العَ  ھنَ وَ  يإن   رب  ﴿

  179     71/طه ﴿َو Hََصلَبنُكم ِفي ُجذوِع الن�خِل﴾ 

﴿و % تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منھم زھرة 

  الحياة الدنيا﴾ 

  179    131/طه

يِب مَن الَقوِل و ُھدوا إلَى ِصراِط الَحميِد﴾  ﴿َو ُھدوا إلى الط�
  97  24/ الحج  

  177     25/الحج  ِفيِه ِبإِْلحاٍد ِبُظْلٍم﴾  ﴿َو َمْن ُيِردْ 

و /ُ عليُم  هآياتِ  م /ُ حكِ يُ  ثم�  ي الشيطانُ ما يلقِ  /ُ  سخُ فينْ ﴿

  ﴾ حِكيم

  297     52/الحج

  225     27/النور  ﴿ َيا أيUھا الِذين آمُنوا %َ تدُخلوا ُبيوًتا َغيَر ُبيوِتُكم﴾ 

ثُل ُنوِره َكمشَكاٍة فيَھا ﴿/ُ نوُر السماواِت واHَرِض مَ 

جاَجُة كأن�ھا َكوكٌب َدري  Uِمصباٌح، الِمصباُح ِفي ُزَجاَجٍة، الز

ٍة يكاُد  ٍة َو% َغربي� ُيوقد ِمن َشجرٍة ُمبارَكٍة، َزيتونٍة % َشرقي�

َزيتَھا ُيضيُء َولو لم َتمسْسُه ناٌر، ُنوٌر علَى ُنوٍر، يْھدي /ُ 

اِس، و/ُ بكل  شيٍء لُنورِه َمن يشاُء، َوَضر ب /ُ اHمثاَل للن�

 عليُم﴾  

  329  35/النور

  187    12/الفرقان ﴾ إذا رأْتھم﴿

  281  33/الفرقان ﴾ ايرَ فسِ سن تَ وأحْ  ق  بالحَ  جئناكَ  إ%�  ك بمثلٍ ونَ أتُ % يَ وَ ﴿

شِرقيَن﴾ Uفأَتبُعوُھم م ﴿  

 

  96     60/الشعراء

  288    195/اءالشعر ﴾ ينبِ مُ  عربيٍ  لسانٍ بِ  ﴿

﴿   ﴾C 173    25/النمل  أَ% َيسجُدوا  

  234  25/النمل ﴿أَ%َ َيا اسُجدوا ﴾ 
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﴿ًقل الَحمُد C و َس5ٌم َعلى ِعباِدِه الذين اصَطفى أ/ خيٌر 

مواِت و اHرَض و أَنزَل لُكم ِمن  ن َخلق الس� ا ُيشِرُكون أم� أم�

ماِء ماًء فأنَبتنا ِبه َحدائَق ذا َت َبھجٍة َما َكان لُكم أَن الس�

  ُتنِبتوا َشَجرھا أَإلٌَه مَع / َبل ُھم َقوٌم َيعدلُون﴾ 

  259   60، 59/النمل

 ﴿تلك آيات الكتاب الحكيم﴾
  96  78/النمل  

  199   34/ القصص ﴿َو أِخي َھاُروَن ھَو أْفصُح من ي لِساًنا﴾ 

َ %إِ ﴿   242   41/العنكبوت  ﴾  َفْوَقَھا َفَما َبُعوَضةً  َيْسَتْحِيي أَْن َيْضِرَب َمَث5 َما ن� /�

  242    41/العنكبوت  ﴿مثُل الذيَن ات�خُذوا من دوِن ِ/ أولياَء كمثِل العنكبوِت﴾ 

وُم﴾  U173     2، 1/الروم  ﴿ألم ُغلًبت الر  

    249  13/لقمان ﴾   بِنه﴿وإْذ َقاَل لُقماُن %

﴾C254  13/لقمان     ﴿% تشرك با  

  145     10/سبأ ﴿يا جبال أوبي معه و الطير﴾ 

ياَح فتثيُر َسحاباً فُسقناهُ إلى َبلٍد َميٍت  ﴿و / الِذي أرَسل الر 

  فأَحييَنا ِبه اHَرَض بعَد َموِتھا كَذلَك النUُشور﴾ 

  260    9/فاطر

  309   149/الصافات بَك البناُت ولُھم البُنون﴾ ألرَ : ﴿فاْستفِتھم

ِميُع الَبِصيُر﴾  ﴿ُھَو الس�
  257    56، 20/غافر 

  96  23/ق ﴿ھذا ما لدي عتيد﴾ 

 ﴿و ما ربك بظ5م للعبيد﴾
  96  46/فصلت  

هُ ﴿    188       4/الزخرف  ﴾ َحِكيمٌ  لََعلِيQ  لََدْيَنا اْلِكَتابِ  أُم   ِفي َوإِن�

  96     20/اHحقاف  م َطيَباِتكم﴾   ﴿أَْذَھبتُ 

  303     24/محمد  ﴿أَف5 يتَدب�رون القْرآَن أْم على قلوٍب أقفالُھا﴾ 

  277    1/الفتح  ﴿إذا جاء نصر / و الفتح﴾ 

  177     28/الفتح ﴿و َكفى باCِ َشِھيدا﴾  
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  187     11/ق  ﴾ أحيينا به بلدة َمْيتاً ﴿و

اٍع لْلَخيِر ُمعَتٍد  ِ إِلًه آَخر﴾  ﴿َمن�   95    26، 25/ق  مريٍب الذي َجَعَل َمَع /�

اُصون﴿       222     10/ الذاريات  ﴾قُتل الَخر�

ُتُھْم﴾     ي� َبَعْتُھْم ُذر       313     21/الطور  ﴿َوال�ِذيَن آَمُنوا َوات�

ُه ُھَو أَْضَحَك َوأَْبكى﴾    174    43/النجم ﴿َوأَن�

رَنا  كِر﴾ ﴿و لَقد َيس�   308    17/القمر  القُرآَن للذ 

َجُر َيسُجدان﴾      257  6، 5/الرحمن ﴿الش�مُس و الَقمُر بُحسَبان و الن�جُم و الش�

  248    24/الرحمن ﴾ وله الجواري الُمْنشآُت في البحر كاHع5م﴿

  177     27/الرحمن  ﴾ ويبقى وجُه رّبك﴿

 َجأن﴾ ﴿يومئذ % ُيسأَل َعن َذنِبه إِنٌس َو %َ 
  86  39/الرحمن    

ة﴾    177     1/الممتحنة ﴿ُتْلقُوَن إِلَْيِھْم ِباْلَمَود�

  179    14/الصف  ﴿َمن أَْنَصاِري إلَى ِ/﴾ 

﴿ھَو الِذي َبعَث في اHُمي يَن رسو%َ ِمنُھم َيتلُو َعليِھم آياِته 

  وُيعل ُمھم الِكَتاَب والِحكمَة﴾ 

  273     2/الجمعة

  312    9/الجمعة ى ذكِر ِ/﴾ ﴿فاْسعوا إلَ 

َفعدُتھن�  إِن ارَتبُتم و ال5ِئي يِئسَن ِمن الَمحيِض ِمن ِنساِئُكم﴿

 ﴾ و ال�5ئي لْم َيحْضنأشھٍر  ث5ثةُ 

  169     4/الط5ق

  248     16/القلم ﴾ َسَنِسُمه على الُخرطوم﴿

  161     19/الحاقة ﴿ھاؤم اقرؤا كتابيه﴾ 

  186     2/لمزملا  ﴾ السماُء مْنفطرٌ ﴿

  182      3/المدثر    ﴾كّبرفَ  بكَ رَ وَ ﴿

  243    50/المدثر    ﴾كأنھم حمٌر مْسَتْنِفرة﴿

  325     23/القيامة  ﴾  رةُ ظإلى ربھا ناة ناضر وجوهُ يومئذ﴿
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ا لمرُدودوَن في الحافرة﴿   243    10/النازعات    ﴾إن�

  222  17/ عبس       ﴾وقُتل ا_نساُن ما أْكَفره﴿

ْبِح إَِذا َتَنف�سَ وَ ﴿ U244     18/التكوير  ﴾  الص  

  105  17/ ا%نشقاق                  ﴿والليل وما وسق﴾ 

، 14/البروج  الَمجيد َفعاٌل لما ُيريُد﴾      ﴿َو ُھو الَغفوُر الَودوُد ذو الَعرشِ 

15 ،16  

162  

  243     4/البلد   ﴾ولقد َخلقنا ا_نسان في َكَبد﴿

  187     1،2/الشمس حاَھا، و الَقمِر إذا َت5َھا﴾ َو ضُ  الّشمسِ  ﴿و

  159  1/الزلزلة    ﴾ إِذا ُزلِزلت اHرُض ِزلزالََھا﴿

  311     5/القارعة ﴿َو تكوُن الِجباُل كالِعْھن المنفُوش﴾ 

  223       3/قريش  ﴾  َرب� َھَذا الَبْيتِ  َفْلَيعُبُدوا ﴿

  292   5، 4/الفلق  ر  حاِسٍد إذا َحَسد﴾ ِمن َشِر النفاثاِت ِفي الُعقِد و ِمن شَ ﴿و

  

  

  


